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Flygtningenævnets Sekretariat har på given foranledning besluttet at præcisere fortolkningen af, 
hvilke udgifter en beskikket advokat kan siges med føje at have haft i forbindelse med udførelsen 
af sit hverv som mødende advokat i nævnet. 

Efter udlændingelovens § 58 gælder om salær og godtgørelse for udlæg samme regler som i til-
fælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. retsplejelovens kapitel 31. Efter retsplejelovens § 334, 
stk. 2, tilkommer der den beskikkede advokat et passende salær samt godtgørelse for udlæg, her-
under rejseudgifter, som advokaten med føje har haft i forbindelse med hvervet. Der tilkommer 
dog ikke beskikkede advokater med kontor inden for cirka 30 km fra Flygtningenævnet (svaren-
de til retskredse inden for de tidligere retskredse 1-12) dækning af rejseudgifter mellem advoka-
tens kontor og nævnet. 

Reglerne i retsplejelovens § 334, stk. 2 indebærer, at det som hovedregel er billigste transport-
middel, der kan dækkes, medmindre særlige forhold gør sig gældende.  

Det bemærkes herved, at sådanne særlige forhold ikke ses at gøre sig gældende, når en advokat i 
forbindelse med en rejse til Flygtningenævnet fra en destination længere væk end 30 km fra 
Flygtningenævnet skal transporteres fra Københavns Hovedbanegård eller Københavns Lufthavn 
til Flygtningenævnet, hvorfor nævnet under sådanne omstændigheder som udgangspunkt ikke 
godtgør udgifter til taxa, men alene godtgør udgifter ved brug af offentlig transport.  

Det bemærkes endvidere, at der i forbindelse med rejse med fly til nævnet ikke vil blive godt-
gjort større udgifter end den billigst mulige afgang, og at der ved rejser fra nævnet ikke vil blive 
godtgjort større udgifter end den billigst mulige afgang, hvor afgangstidspunktet kan ændres. 

 

Med venlig hilsen 

 

Stig Torp Henriksen 


