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Høringssvar i forbindelse med høring over udkast til lovforslag 
om ændring af retsplejeloven (Ændring af betingelserne for 
retshjælp og indførelse af klageadgang til 
Procesbevillingsnævnet) 
 
Justitsministeriet har sendt ovenstående lovforslag i høring den 6. 
november 2015. Fristen for høringssvar er sat til den 4. december 
2015.  
 
Dansk Flygtningehjælp sætter pris på muligheden for at fremkomme 
med bemærkninger. 
 
I lovforslaget foreslås det, at der udover de gældende kriterier for 
bevilling af retshjælp i forbindelse med klager til internationale 
klageorganer, fastsættes et kriterium om, at klager har rimelig grund 
til at føre klagesagen. Med de foreslåede ændringer bemyndiges 
Civilstyrelsen, som 1. instans, til at vurdere om kriteriet er opfyldt. Der 
forslås herudover indført klageadgang til Procesbevillingsnævnet i 
forbindelse med eventuelle afslag.  
 
Dansk Flygtningehjælp bemærker indledningsvist, at den foreslåede 
ordning berører en gruppe, som ofte ikke selv har midlerne eller de 
personlige ressourcer til at føre en sådan klagesag.  
 
Dansk Flygtningehjælp finder det afgørende for ordningen, at 
vurderingen af, hvorvidt der er rimelig grund til at føre en klagesag 
ikke bliver for restriktiv, og at der i vurderingen tages højde for 
sagernes meget alvorlige karakter. I den forbindelse finder Dansk 
Flygtningehjælp, at bemærkningerne til lovforslaget generelt bør være 
mere udførlige, herunder med nærmere beskrivelse af, hvordan 
vurderingen af de enkelte kriterier skal foretages.  
 

  



 
 
 
 
 

2/3 

Der henvises her til, at sagerne omhandler risiko for udsendelse til 
forfølgelse, tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling 
eller straf.   
 
Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår en række elementer, som 
skal være opfyldt for tildeling af retshjælp, ligesom der er beskrevet 
flere tilfældegrupper, hvor der i almindelighed ikke, som forslaget er 
fremsat, vil være rimelig grund til at føre sagen. Herudover fremgår 
også, at der i vurderingen af, hvorvidt der er rimelig grund til at føre 
en klagesag, indgår, ”at der skal foreligge en rimelig udsigt til, at der 
foreligger en krænkelse af den omhandlede konvention.” 
 
En tilfældegruppe, hvor der, ifølge lovforslaget, i almindelighed ikke 
vil være rimelig grund til at føre sagen, og derved ikke vil være 
adgang til retshjælp, er sager som alene eller hovedsageligt vedrører 
spørgsmålet om danske myndigheders bevisvurdering. I lovforslaget 
beskrives herunder de nationale myndigheders 
troværdighedsvurderinger i asylsager.  Dansk Flygtningehjælp 
bemærker, at den foreslåede ændring aktuelt vil udelukke en stor del 
af sagerne ved Flygtningenævnet fra retshjælp, da et stort antal sager 
netop bliver afgjort med henvisning til troværdighed. Dansk 
Flygtningehjælp skal i den forbindelse understrege, at der 
erfaringsmæssigt kan være sager, hvor der er fejl i myndighedernes 
bevisvurdering af de konkrete forhold i sagen, herunder også i forhold 
til risikovurdering. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har 
tidligere fundet anledning til at vurdere netop fejl i myndigheders 
bevisvurdering. I M.A. v. Schweiz (52589/13) har Domstolen således 
statueret krænkelse af Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention grundet fejl i de schweiziske 
myndigheders bevisvurdering.  
 
Dansk Flygtningehjælp mener således, at der bør tages konkret 
stilling hertil i de enkelte sager, og at man ikke på forhånd bør 
udelukke disse sager fra retshjælp. 
 
Herudover følger det af lovforslaget, at der, som ovenfor beskrevet, 
skal foreligge en rimelig udsigt til, at der foreligger en krænkelse af 
den omhandlede konvention. Dansk Flygtningehjælp bemærker i den 
forbindelse, at det bør fremgå nærmere af lovforslaget, hvilke 
kriterier, der skal indgå i vurderingen heraf. 
 
Endeligt bemærker Dansk Flygtningehjælp, at der i forbindelse med 
gennemgang af praksis i lovforslaget ikke bør henvises til en 
igangværende sag.  
  



 
 
 
 
 

3/3 

  
Med venlig hilsen 
 

 
 
Andreas Kamm 
Generalsekretær 
Dansk Flygtningehjælp 
Email: andreas.kamm@drc.dk 
Telefon direkte: 3373-5130 
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