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Spørgsmål nr. 735 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Ministeren bedes oplyse, hvor ofte det er forekommet, at indsatte, indsattes pårørende eller tidligere indsatte, der har anlagt
almindelige civile sager mod Justitsministeriet, Direktoratet for
Kriminalforsorgen eller enkelte fængsler eller arresthuse, har
fået hhv. tildelt eller afslag på fri proces siden 2005 og frem til
i dag.”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Civilstyrelsen, der har oplyst følgende:
”En besvarelse af det fremsatte spørgsmål er behæftet med en
vis usikkerhed, idet det ikke i Civilstyrelsens journalsystem er
muligt entydigt at fremsøge sager, hvor en ansøger om fri proces er indsat, tidligere indsat eller pårørende til en indsat.
Besvarelsen af spørgsmålet foretages derfor på grundlag af de
elektroniske registreringer, der fremkommer ved søgninger på
sager om fri proces mod Justitsministeriet, Direktoratet for
Kriminalforsorgen, fængsler eller arresthuse. En gennemgang
heraf viser, at der i perioden 2005 og indtil medio april 2013 er
registreret 19 sager, hvor ansøgeren er indsat, pårørende eller
tidligere indsat.
Der er ikke i perioden registeret afgørelser om meddelelse af
fri proces i disse sager, idet der i 17 sager er meddelt afslag på
fri proces og i et tilfælde truffet afgørelse om sagens henvisning til behandling i 1. instans i et statsamt efter de før 2007
gældende regler. Det fremgår ikke af Civilstyrelsens oplysninger, hvilken afgørelse, der herefter er truffet i statsamtet. Herudover er en ansøgning fra en pårørende under behandling i
Civilstyrelsen. Ansøgningen angår fri proces til en sag mod
blandt andet Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen og et arresthus.”
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