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Høringssvar - udkast til bekendtgørelse om retshjælpsforsik-

ring for gruppe 1-forsikringsselskaber 

Bekendtgørelsen er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/138/EF af 25. november 2014 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og 

genforsikringsvirksomhed (Solvens II), som igen er baseret på Rådets Direktiv af 

22. juni 1987 om samordning af de ved lov eller administrativt fastsatte bestem-

melser om retshjælpsforsikring. 

 

Forsikring & Pension finder, at der er tale om en unødvendig og uhensigtsmæssig 

regulering, hvilket nok klarest afspejles ved, at man i tilsynet ikke valgte at ud-

stede en bekendtgørelse, da direktivet trådte i kraft (1988).   

 

Den danske ordning med fælles betingelser for retshjælpsforsikring har været 

gældende siden 1. januar 1970. Ca. 95 % af alle danskere er omfattet af en rets-

hjælpsdækning, hvilket gør den danske ordning unik både i forhold til dæknings-

omfang og mht. meget lave udgifter. Dette lægger bl.a. Forbrugerrådet Tænk 

betydeligt vægt på. Direktivets hovedregel passer ikke med den danske ordning, 

og reglerne bliver med den foreslåede gennemførelse misvisende og forvirrende.  

 

Det manglende samspil mellem direktivets hovedregel og den danske ordning 

medfører, at den fremsatte bekendtgørelse, udover at være overflødig, herudover 

skaber unødig usikkerhed omkring den gældende dansk praksis. 

 

Da reglerne i direktivet har været gældende i Danmark siden 1988 uden særskilt 

dansk bekendtgørelse, og den danske retshjælpsforsikringsordning har fungeret 

upåklageligt siden 1970 ift. selskabernes uvildighed og frit advokatvalg m.v., ses 

der ikke at være nogen grund til at lave en bekendtgørelse på området. Særligt 

ikke, når bekendtgørelsen ikke afspejler/understøtter gældende dansk praksis. 

 

Det foreslås derfor, at der ikke udstedes en bekendtgørelse. Alternativt bør be-

kendtgørelsen starte med at fastslå, at hvis en retshjælpsforsikring indeholder et 

frit advokatvalg (som i Danmark), så kan man se bort fra bekendtgørelsen. 
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