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Høring – lovovervågning vedrørende lov nr. 614 af 14. juni 2011
Justitsministeriet har ved brev af 20. februar 2015 i forbindelse med lovovervågning
vedrørende lov nr. 614 af 14. juni 2011 anmodet Advokatrådet om at oplyse
eventuelle erfaringer med den forhøjede beløbsgrænse på 100.000 kr., jf.
retsplejelovens § 477 a, stk. 1, nr. 1, samt erfaringer med ændringen af reglerne i
retsafgiftsloven siden lovens ikrafttræden den 1. oktober 2011.
Høringen giver Advokatrådet anledning til følgende bemærkninger:
Advokatrådet finder generelt, at man bør undgå at lempe på advokaters
møderetsmonopol i retten, idet ulemperne opvejer fordelene herved. Copenhagen
Economics har således i rapporten ”Konkurrence og regulering i advokatbranchen”
fra november 2014 konkluderet, at fordelen ved møderetsmonopolet er, at
møderetsreglerne er med til at sikre en høj sagsbehandlingskvalitet og en effektiv
proces i retten, hvilket er til stor fordel for den enkelte forbruger, som dermed sikres
adgang til kvalificeret rådgivning, på trods af at markedet er karakteriseret ved
asymmetrisk information. Copenhagen Economics anfører, at en fjernelse – eller
yderligere lempelse – af møderetsmonopolet på den baggrund kan give en mindre
effektiv proces ved domstolene og skade både klienten og samfundet, hvis der
træffes forkerte afgørelser på grund af dårlig håndtering af retssagen. Dette vil
særligt være tilfældet, hvis der gives adgang til aktører ved domstolene, som ikke er
tilstrækkeligt kvalificerede. Det kan resultere i forlænget retssagsarbejde, højere
omkostninger og afgørelser, som baserer sig på ufuldstændig indbringelse af
relevante informationer. Der henvises i øvrigt til rapporten fra Copenhagen
Economics, som kan læses på Advokatsamfundets hjemmeside.
På den baggrund finder Advokatrådet det generelt ikke hensigtsmæssigt at lempe
møderetsmonopolet.
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Advokatrådet har i øvrigt ikke konkrete bemærkninger vedrørende erfaringer med
lovændringerne.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
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