Bilag 2
Retsplejeloven
”§ 323. Justitsministeren yder tilskud til retshjælp ved advokatvagter i form af helt grundlæggende
rådgivning (trin 1). Justitsministeren yder endvidere tilskud til retshjælp ved advokater i form af
rådgivning ud over helt grundlæggende mundtlig rådgivning (trin 2) og rådgivning i forbindelse
med forligsforhandlinger (trin 3).
Stk. 2. Enhver har ret til vederlagsfri retshjælp på trin 1 vedrørende ethvert retsspørgsmål.
Stk. 3. Den, der opfylder de økonomiske betingelser efter § 325, har ret til delvis vederlagsfri
retshjælp på trin 2, jf. dog stk. 4. Når der foreligger en tvist og der skønnes at være udsigt til, at
sagen ved yderligere bistand fra advokat vil kunne afsluttes forligsmæssigt, har den pågældende
endvidere ret til delvis vederlagsfri retshjælp på trin 3.
Stk. 4. Retshjælp på trin 2 og 3 kan ikke gives til
1) sigtede eller tiltalte i offentlige straffesager,
2) aktivt erhvervsdrivendes sager af overvejende erhvervsmæssig karakter,
3) sager om gældssanering eller
4) sager, der angår eller er under behandling ved en forvaltningsmyndighed eller et privat klageeller ankenævn, der er godkendt af økonomi- og erhvervsministeren.
Stk. 5. Uanset stk. 4, nr. 4, kan der dog gives retshjælp på trin 2 og 3 ved klage over en
forvaltningsmyndigheds afgørelse.
Stk. 6. Vederlaget til advokater for retshjælp på trin 2 udgør 800 kr. (2005-niveau) inkl. moms,
hvoraf statskassen betaler 75 pct. Vederlaget til advokater for retshjælp på trin 3 udgør 1.830 kr.
(2005-niveau) inkl. moms, hvoraf statskassen betaler halvdelen. Statskassen betaler dog hele
vederlaget for retshjælp i forbindelse med en ansøgning om fri proces. Tilskud fra statskassen
omfatter alene vederlag, der ikke er dækket af en retshjælpsforsikring eller anden form for
forsikring.
Stk. 7. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af retshjælp, herunder om omfanget
af retshjælp på trin 1, 2 og 3. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om tilskud til retshjælp,
herunder om tilskuddets beregning og udbetaling.”

I medfør af retsplejelovens § 323, stk. 7, og § 324 har Justitsministeriet udarbejdet bekendtgørelse
nr. 1296 af 8. december 2006, ændret ved bekendtgørelse nr. 1057 af 31. august 2007 om tilskud til
retshjælpskontor og advokatvagter, hvoraf det blandt andet fremgår:
” § 2. Civilstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en advokatvagt kan godkendes som
tilskudsberettiget. Godkendelse forudsætter, at advokatvagten opfylder følgende betingelser:
1) Advokatvagtens vedtægter skal være godkendt af Civilstyrelsen.
2) Rådgivningen må ikke begrænses til visse sagsområder.
3) Bistanden i den enkelte sag skal som minimum have et omfang svarende til retshjælp på trin 1.
4) Rådgivningen skal være åben for alle.
5) Rådgivningen skal ydes af advokater eller advokatfuldmægtige, der ikke modtager vederlag.
6) Rådgivningen skal være vederlagsfri for klienten.
7) Advokatvagten skal normalt have åbent mindst to gange om måneden, så vidt muligt både i nogle
dagtimer og i nogle aftentimer.

Stk. 2. Ved vurderingen af, om en advokatvagt kan godkendes som tilskudsberettiget, kan der
lægges vægt på omfanget af øvrige retshjælpstilbud i det pågældende geografiske område.
§ 3 c. Udligningstilskud ydes i årene 2007 – 2009 til advokatvagter og retshjælpskontorer, som har
modtaget et basistilskud, som er enten 10.000 kr. eller 10% lavere end det tilskud, de pågældende
institutioner modtog i 2006.
Stk. 2. Udligningstilskuddet kan maksimalt udgøre differencen mellem det tilskud, en institution
modtog i 2006, og institutionens beregnede basistilskud efter § 3 a.
Stk. 3. Såfremt det samlede udligningsbeløb, jf. stk. 1 og stk. 2, overstiger 12,5% af den samlede
retshjælpspulje, jf. § 3, stk. 2, foretages en forholdsmæssig reduktion af udligningstilskud til
samtlige berettigede institutioner.
§ 3 d. Med virkning fra året 2010 kan udligningstilskud ydes til enhver advokatvagt og ethvert
retshjælpskontor, der er godkendt som tilskudsberettiget, jf. §§ 1-2, såfremt institutionens
beregnede basistilskud for det pågældende år er enten 10.000 kr. eller 10% lavere end summen af
det tildelte basistilskud og det eventuelle udligningstilskud, den pågældende institution modtog det
foregående år.
Stk. 2. Udligningstilskuddet kan maksimalt udgøre differencen mellem summen af det tildelte
basistilskud og det eventuelle udligningstilskud, den pågældende institution modtog det foregående
år, og institutionens beregnede basistilskud efter § 3 a.
Stk. 3. Såfremt det samlede udligningsbeløb, jf. stk. 1 og stk. 2, overstiger 12,5% af den samlede
retshjælpspulje, jf. § 3, stk. 2, foretages en forholdsmæssig reduktion af udligningstilskud til
samtlige berettigede institutioner.”

