
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015

Forslag
til

Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet
(Indførelse af krav om retlig interesse, formandsafgørelser samt mulighed for, at Institut for Menneskerettigheder – Danmarks

Nationale Menneskerettighedsinstitution kan indbringe visse sager for Ligebehandlingsnævnet m.v.)

§ 1

I lov om Ligebehandlingsnævnet, jf. lovbekendtgørelse
nr. 905 af 3. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 6 og 7:
»Stk. 6. En klage kan indbringes for Ligebehandlingsnæv-

net af den, der har retlig interesse i sagen.
Stk. 7. Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Na-

tionale Menneskerettighedsinstitution kan indbringe sager af
principiel karakter eller sager af almindelig offentlig interes-
se for Ligebehandlingsnævnet.«

2. I § 2 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. I en sag, der er indbragt for nævnet af Institut for

Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskeret-
tighedsinstitution, kan nævnet træffe afgørelse om, at der er
sket ulovlig forskelsbehandling, jf. § 1, stk. 2-4.«

3. I § 6 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Skønnes en sag at kunne afgøres i overensstem-

melse med fast rets- eller nævnspraksis, kan afgørelsen træf-
fes af et medlem af formandskabet alene.«

4. I § 8 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Nævnet kan afvise at behandle klagen, hvis klage-
ren ikke har retlig interesse i sagen.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

5. I § 8, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og stk. 2« til:
»stk. 1-3«.

6. § 12 affattes således:

»§ 12. Når nævnet har truffet afgørelse i en sag, orienterer
sekretariatet parterne om afgørelsen og om muligheden for
at indbringe sagen for domstolene.

Stk. 2. Hvis nævnets afgørelser og forlig, som er indgået
for nævnet, ikke efterleves, skal nævnet på vegne af klage-
ren eller Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Na-
tionale Menneskerettighedsinstitution indbringe sagen for
domstolene, hvis klageren eller instituttet anmoder herom.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2016.
Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på klager indgivet

før lovens ikrafttræden. For sådanne klager finder de hidtil
gældende regler anvendelse.
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