Djøfs betingelser for at yde retshjælp til medlemmer
For de medlemmer af Djøf, der i kraft af deres medlemskab har mulighed for at anmode om
retshjælp, gælder følgende vilkår i forbindelse med indbringelse af en sag for de ordinære
domstole, Arbejdsretten, Tjenestemandsretten, faglig voldgift, Afskedigelsesnævn, privat
voldgift m.v.
1. Djøf afgør diskretionært, hvorvidt der skal foretages retslige skridt i en sag. Djøf
er bl.a. berettiget til at afslå at yde retshjælp, hvis Djøf vurderer, at medlemmet ikke
med rimelighed kan forvente at få medhold i sagen.
2. Djøf yder ikke retshjælp i sager, der
a. er opstået forud for medlemmets indmeldelse i Djøf.
b. er opstartet eller anlagt på medlemmets eget initiativ forud for medlemmets henvendelse om sagen til Djøf.
c. ikke vedrører et ansættelsesforhold.
3. Medlemmet er forpligtet til at oplyse sagen fuldstændigt og korrekt og følge de anvisninger, Djøf, herunder Djøfs interne advokater, eller en ekstern advokat rekvireret af Djøf
måtte give. Alle oplysninger behandles fortroligt.
4. Som udgangspunkt behandles sagen af Djøfs interne advokater. I særlige tilfælde kan
Djøf træffe beslutning om, at sagen skal varetages af en ekstern advokat, og i så fald vælges den eksterne advokat af Djøf.
5.

Djøf repræsenterer under sagen medlemmet som mandatar. Mandatarforholdet indebærer, at Djøf fører sagen for medlemmet, men det er medlemmet, der er part i sagen.
Medlemmet er berettiget til, på et hvilket som helst tidspunkt, at bringe mandatarforholdet til ophør. Hvis medlemmet bringer mandatarforholdet til ophør, kan dette have
omkostningsmæssige konsekvenser for medlemmet, se nærmere pkt. 15.

6.

Når sagen overdrages til Djøfs interne advokater/Djøfs eksterne advokat, er medlemmet indforstået med, at den videre disponering og behandling af sagen sker via advokaten, der bl.a. træffer alle beslutninger om retslige skridt. Medlemmet skal så vidt muligt
høres, inden der træffes beslutning.

7.

Advokaten er berettiget til at initiere og indgå i forligsdrøftelser med modparten, hvis
advokaten skønner, at det er muligt at opnå en tilfredsstillende forligsmæssig løsning
ud fra en samlet vurdering af alle sagens forhold. Forlig indgås ikke uden medlemmets
accept. Hvis medlemmet ikke vil tiltræde en forligsmæssig løsning, som er anbefalet af
Djøf, kan Djøf udtræde af sagen med den konsekvens, at fremtidige omkostninger til
sagens førelse skal betales af medlemmet.

8.

Djøf betaler nødvendige og sædvanlige omkostninger til førelse af sagen, herunder
retsafgifter, tilkendte sagsomkostninger til modparten og salær til en af Djøf evt. udpeget ekstern advokat. Såfremt modparten pålægges at betale sagsomkostninger i sagen,
tilfalder disse omkostninger Djøf.

9.

Djøf afholder alene omkostninger, der er påløbet sagen, efter at medlemmet har over-

draget sagen til Djøf og kun så længe, mandatarforholdet består. Eventuelle erstatningskrav eller modkrav i øvrigt, som medlemmet dømmes til at betale, afholdes ikke af
Djøf.
10. Omkostninger til fx revisorbistand, syn og skøn, oversættelse af dokumenter, indhentelse af sagkyndige erklæringer eller andre særlige omkostninger, betales kun efter udtrykkelig aftale med Djøf og kun, hvis advokaten vurderer, at et sådant tiltag er afgørende for sagens udfald.
11. Djøf træffer beslutning om, hvorvidt en helt eller delvist tabt sag skal ankes for Djøfs
regning. Hvis medlemmet på egen hånd vil anke sagen, udtræder Djøf af sagen, og fremtidige omkostninger ved sagens førelse afholdes af medlemmet.
12. Hvis modparten anker sagen, yder Djøf som udgangspunkt retshjælp efter samme betingelser som under sagens førelse i 1. instans, og Djøf træffer i den forbindelse beslutning om evt. kontraanke i sagen.
13. Såfremt modparten under sagen bliver dømt til at betale et beløb til medlemmet, vil betalingen ske via Djøf, medmindre Djøf godkender, at beløbet udbetales direkte til medlemmet.
14. Djøf yder ikke retshjælp til medlemmer, der er i kontingentrestance. Hvis et medlem
kommer restance, imens sagen verserer, kan Djøf udtræde af sagen med den konsekvens, at fremtidige omkostninger til sagens førelse skal betales af medlemmet. Djøf er
berettiget til at modregne det tilgodehavende kontingent i evt. inddrevne beløb fra
modparten.
15. Hvis et medlem handler i strid med Djøfs betingelser for ydelse af retshjælp, skal medlemmet godtgøre Djøf alle de med sagens førelse forbundne omkostninger, fx retsafgifter, honorar til en af Djøf antaget ekstern advokat samt evt. tilkendte omkostninger til
modparten. Medlemmet anses for at handle i strid med betingelserne i følgende situationer (ikke udtømmende):
a. Medlemmet, efter at sagen er anlagt, ønsker sagen afsluttet eller ikke medvirker
til sagens gennemførelse.
b. Medlemmet indgår aftaler med modparten, herunder forlig, eller i øvrigt retter
henvendelse til modparten uden Djøfs forudgående godkendelse.
c. En sag tabes eller ophæves som følge af forhold, der kan tilregnes medlemmet,
fx medlemmets 1) afgivelse af urigtige oplysninger, 2) udeblivelse fra retsmøder
eller 3) undladelse af at besvare henvendelser fra Djøf.
d. Medlemmet ekskluderes eller udmelder sig, imens sagen verserer.
Undertegnede medlem erklærer herved at være indforstået med ovennævnte betingelser
og vilkår for Djøfs ydelse af retshjælp i den pågældende sag.
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