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Uddannelses- og Forskningsudvalget via Danske Universiteter 

Beskrivelse af styrket retshjælp (Studenterrådets Retshjælp) 
 
Der er allerede etableret flere instanser på AU, fx, vejledningerne, der kan og skal råd-
give og vejlede den studerende. AU vurderer imidlertid, at det vil være hensigtsmæs-
sigt også at have en et henvendelsessted adskilt fra universitetets øvrige funktioner. 
 
På AU etableres henvendelsesstedet gennem en styrkelse af Studenterrådets Retshjælp 
som en uvildig instans, de studerende kan henvende sig til. 
 
Den styrkede retshjælp etableres frem mod studiestart september 2018. Den styrkede 
retshjælp evalueres sommeren 2019.  
 
Studenterrådets Retshjælp er en retshjælpsinstitution, der i medfør af retsplejeloven 
er godkendt af og modtager et årligt tilskud fra Civilstyrelsen. Tilskudsordningen har 
til formål at give rådsøgende mulighed for at få juridisk rådgivning og hjælp til at få 
løst juridiske problemstillinger. 
 
Retshjælpen, der har fungeret som retshjælpsinstitution i mere end 20 år, er en for-
ening etableret som en del af Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Retshjælpen fun-
gerer dog uafhængigt af såvel Studenterrådet som Aarhus Universitet og er således 
uafhængig af politiske, økonomiske og øvrige interesser. 
 
Retshjælpen yder konkret, juridisk rådgivning og hjælp til at få løst juridiske problem-
stillinger. Rådgivningen kan omfatte grundlæggende mundtlig rådgivning og, i til-
fælde, hvor visse betingelser er opfyldt, kan rådgivningen også bestå i udfærdigelse af 
korrespondance eller afholdelse af møde med modparten, udformning af klage mv. 
Retshjælpen bistår årligt i godt 600 sager (604 sager i 2017). 
 
Rådgivningen i retshjælpen sker inden for en lang række retsområder, fx samværsager, 
lejeret, arveret, fogedsager mv. Alle kan henvende sig for gratis, uforpligtende og per-
sonlig juridisk rådgivning. Retshjælpen er således ikke forbeholdt studerende på AU. 
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Retshjælpens rådgivere er jurastuderende, der, foruden studierne, er ansat ved diverse 
advokatkontorer, private virksomheder eller inden for den offentlige forvaltning. Rets-
hjælperne har i forbindelse med arbejdet i retshjælpen mulighed for at trække på eks-
terne rådgivere, færdiguddannede jurister og advokatfuldmægtige. Der er dog ingen 
direkte kontakt til advokater eller advokatvirksomheder, hvilket sikrer en uafhængig 
behandling. 
 
I det omfang studerende tidligere har henvendt sig til retshjælpen med uddannelsesju-
ridiske problemstillinger, har retshjælpen bistået hermed. I 2017 var 17 af de i alt 604 
sager uddannelsesproblemstillinger. Med styrkelsen af retshjælpen forventes dette tal 
at blive højere. 
 
Styrkelsen af Retshjælpen sker blandt andet gennem markant øget synlighed af Stu-
denterrådets Retshjælp som et henvendelsessted også for de studerende på hjemmesi-
der, i informationsmateriale, på digitale platforme og i studiestartsmateriale. I rets-
hjælpen tilbydes alle retshjælpere et kompetenceløft inden for det uddannelsesjuridi-
ske felt i form af undervisning og adgang til uddannelsesjuridisk materiale. For at sikre 
høj kvalitet i rådgivningen tilbydes retshjælperne supervision af en uddannet jurist, 
der har konkret erfaring med området men ikke er ansat på Aarhus Universitet. 
 
Det betyder, at retshjælpen fremadrettet i endnu højere grad kan bistå studerende, der 
henvender sig til retshjælpen i sager inden for uddannelsesområdet. Det vil fx kunne 
være henvendelser fra studerende om (ikke udtømmende liste):  

• Sager om chikane, mobning, vold, diskrimination eller strafbare forhold i øv-
rigt begået af studerende eller VIP mv. på eller med forbindelse med universi-
tetet.  

• Sager hvor den studerende har brug for juridisk bistand i øvrigt, fx klagesager, 
dispensationer osv. 

• Sager hvor den studerende føler sig uretfærdigt behandlet, har brug for hjælp 
til mægling, føler sig fanget i en juridisk gråzone eller ikke ved, hvor han/hun 
kan henvende sig.  

 
Retshjælperne kan fx bistå studerende ved at:   

• Fungere som den studerendes juridiske rådgiver  
• Fungere som partsrepræsentant for den studerende 
• Fungere som bisidder i forbindelse med møder mv.  
• Vejlede den studerende i forhold til den videre proces. 

  
Mere information:  
Retshjælpsinstitutioner, Civilstyrelsen: http://www.civilstyrelsen.dk/da/Fri_pro-
ces/Tilskud.aspx 
Studenterrådets Retshjælp: http://srretshjaelp.dk/ 
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