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2006tr LF 163

Offentl iggorels esdato: 28-02-2007

Justitsministeriet

Den fulde tekst

L 163

Forslag til lov om endring afretsplejeloven, (Revision afregler om advokaters virksomhed).

Afjustitsministeren (Lene Espersen (KF)).

Fremsat skr 2812 07 Tilleg A 5496
Lovf som fremsat 2812 0l Tillrg A 5422

l.beh 2213 07 FF 485 I

Betenkning l0l5 07 Tiliaeg B 1150

2.beh29l5 07 FF 7560

Lovf optrykt efter 2.beh 2915 0'7

3.beh 1/6 07 FF 7870

Lovfsom vedt 1/6 07 Tillag C 855

Lov nr 520 af 6. juni 2007

Ordforere: (1.beh) Birlhe Rsnn Hornbech (V), Karen

Ammirzboll (RV), Line Barfod (EL).

Ministre: ( l.beh) justitsministeren.

Efter l.beh henvist til Retsudvalget (REU).

Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.

Hakkerup (S), Morten Messerschmidt (DF), Tom Behnke (KF), Simon Emil

Reguleringen afAdvokatsamfundet pndres s&ledes, at Advokatsamfundet fremover ikke anses for en forening, men en ved lov

oprettet og reguleret institution, som varetager en rrekke samfundsmessige og almennyttige opgaver, navnlig tilsyns' og

disciplinrrfunktionen i forhold til advokaterne.

Reglerne om advokaters eneret til atmsde som partsrepresentant i civile byretssager lempes.

Tilsyns- og disciplinersystemet vedrorende advokater aendres pi en lekke punkter.

Herudover kan bl.a. n&vnes, at adgangskravene til advokatbranchen lempes p6 visse punkter.

Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 102 stemmer (V S, DF, KF, RV SF og Leif Mikkelsen (UFG)) mod 2 (EL).
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2006/1 BTL 163

Offentliggorelsesdato: 23 -05-2007

Folketinget

Den fulde tekst

Betrnkning afgivet af Retsudvalget den 10. maj 2007

Betrenkning

Forslag til lov om endring af retsplejeloven
(Revision af regler om advokaters virksomhed)

[af j ustitsministeren (Lene Espersen)]

1. .4ndrirngsforslag fra justitsm inisteren

Justitsministeren har stillet 5 rendringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 28. februar 2007 og var til l. behandling den 22, marts 2007. Lovforslaget blev efter 1. behandling

henvist til behandling i Retsudvalget.

Moder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 msder.

Haring

Lovforslaget bygger pA Advokatudvalgets betenkningnr,147912006 om retsplejelovens regler om advokater. Justitsministeren

sendte den 13. oktober 2006 denne betenkning til uclvalget, jf. REU alm. del - bilag 44. Betrenkningen har vreret sendt i horing.

Den 14. marts 2007 sendte jusl.itsministeren de indkomne horingssvar og et notat herom til udvalget.

S kr ift I i ge he nv e nde ls e r
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Advokatrddet,
Thomas Birk, Viby,
Den Danske Dommerforenittg,
Do m merfu I d m aegti gfo ren i n gen,

Forbrugerr6det,

Foreningen af Erhvervsj urister,

Leif Hedegaard Jorgensen, I{odovre,

John Neumann, Allerod, og

NODECO, Albertslund.

Justitsministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Sporgsmdl

Udvalget har stillet 12 sporgsmil til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 1 af udvalgets sporgsmil til
justitsministeren og dennes svar herpi er optrykt som bilag til betenkningen.

3. Indstiilinger

Etflertal i udvalget (udvalget med undtagelse af El,) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede endringsforslag.

Etntindretal iudvalget (EL) indstiller lovforslaget tilforkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for endringsforslag

nr.2 og 5, imod aendringsforslag nr. 3 og 4 og hverken for eller imod rendringsforslag nr. L

Siumut, Tj6Oveldisflokkurin, F6lkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit var pi tidspunktet for betenkningens afgivelse ikl<e
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representeret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i

betrenkningen.

En oversigt over Folketingets sammensaetning er optrykt i betenkningen.

4.,tEndringsforslag med bemzerkninger

,iEndringsforslag

Af justitsministeren, tihrildlaf eftflertal (udvalget med undtagelse af EL):

ril$1

1) I den wder nr 
^/ 

0 foreslAede affattelse af $ 124, stk. 4, indsnlles i I . pkt. eller >selskabet<: > og md alene tilsammen have under

en tiendedel af stemmeme i selskabet<, og 3. pkt. udgttr.

[Fastholdelse afmuligheden for: forskellige aktie- og anpartsklasser i advokatselskaber]

Af j us titsntinis teren, tihr6;dt af udv al ge t ;

2) Efter nr. 34 indsettes som n)/t nummer:

>01. I $ 147 f, stk, /, indsettes efter >$ 147 c, stk. 3<: >rog 4<.<

[Konsekvens aflovforslagets $ 1, nr. 31]

Afjustitsministeren, tiftrildt af et/lertal (udvalget med undtagelse af EL):

3) Efter nr. 36 indsettes som nye numre:

>02. S 316, stk. 1,2. pkt., affattes s6ledes:

>Udgifter til advokatbistand eller bistand fra en person, der imedfsr af $ 260, stk. 5, erhvervsmessigt eller i medfsr af $ 260, stk.

6, representerer en part, erstattes med et passende belsb, og ovrige udgifter erstattes fuldt ud.<

03. S 327, stk. l, nn 3, litra a, €Lffattes sdledes:

>a) Advokatnevnet, jf. $ 146,(.

04,1 S 327, stk. l, nr.3, endres >til opfyldelse afkredsbestyrelsens eller nevnets afgorelse eller et forlig indgdet for nrevnet eller

kredsbestyrelsen eller afmodparlen til aendring afkredsbestyrelsens eller nevnets afgorelse eller et forlig indgiet for nevnet eller

kredsbestyrelsen.< til: >til opfyldelse afnevnets afgorelse eller et forlig indgdet for nrevnet eller afmodparten til endring af
n@vnets afgorelse eller et forlig indgdet for naevnet.<.<

[Hjemmel til erstatning af udgifter til bistand fra andre rettergangsfuldmegtige end advokater samt konsekvenser af lovforslagets $

1, nr. 251

4) Efter nr. 37 inclseettes som nyt nummer:

>05. $ 408 stk. 2, affafies sdledes:

DStk. 2. I sager om krav, der har en skonomisk verdi afhojst 5.000 kr., erstattes udgifter til advokatbistand eller bistand fra en

person, der i medfor af $ 260, stk. 5, erhvervsmassigt eller i medfor af $ 260, stk. 6, reprresenterer en part, med hojst 1.500 kr,

eksklusive moms. I sager om k.rav, der har en skonomisk vardi over 5.000 kr., men ikke over 10.000 kr., erstattes udgifter til
advokatbistand eller bistand fra en person, der i medfor af $ 260, stk. 5, erhvervsmessigt eller i medfor af $ 260, stk. 6,

representersr en part, med hojst 2.500 kr. eksklusive rnoms.((

[Hjemmel til erstatning af udgifter til bistand fra andre rettergangsfuldmaegtige end advokater]

Af jus tits ministeren, tiltrhdt af udv alget ;

Til$3

5) Som slfr. 7 indspttes:
>Stk. 7. Endringen afretsplejelovens $ 143, stk. 1, som affattet ved lovforslagets $ 1, nr. 20, medfsrer ikke ophorsbeskatning

efter fonclsbeskatningslovens $ 2, stk. 1, jf. selskabsskattelovens $ 5, stk. 4.<

[Fritagelse for ophorsbeskatning i forbindelse med omdannelsen af Advokatsamfundet]
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Bemerkninger

Til nr. 1

De foresldede nndringer er en konsekvens af, at der i dag findes advokatselskaber, der har forskellige aktie- eller anpartsklasser.

Det er ikke hensigten med bestemmelsen, at disse advokatselskaber ikke kan fastholde de forskellige aktie- eller anpartsklasser.

Hensigten med bestemmelsen er derimod at sikre, at advokaterne i et selskab har mere end ni tiendedele af stemmerne i selskabet"

hvilket nu udtrykkeligt fastslds i lovteksten. Reglen skal ses i sammenheeng med aktieselskabslovens $ 20 b, hvorefter en aktioneers

ret til indlosning af de ovrige aktionerers aktier forudsetter, at aktioneren ejer mere end ni tiendedele af aktierne i et selskab og har

en tilsvarende del af stemmerne.

Til nr. 2

Den foresliede rndring er en konsekvens af, at A<lvokatnevnet fremover kan frakende andre ansatte end advokater, som ejer

aktier eller anpalter i et advokatselskab, retten til at udfore sager eller forretninger afnaermere angivet karakter eller retten til at ejt:

aktier eller anparter i et advokalselskab, .if. lovforslagets 0 1, nr. 3 1 (retsplejelovens $ 1 47 c, stk. 4).

Retsplejelovens $ 147 f, stk. 1, foreskriver, at Advokatneevnet til enhver tid kan opheve en frakendelse efter $ 147 c, stk. 3, som

vedrsrer advokater. Med den foresldede aendring vil Advokatnrevnet - pd samme m6de som for advokater - kunne ophaeve en

frakendelse efter g 147 c, stk. 4, vedrsrsnde andre ejere afadvokatselskaber end advokater.

Til nr. 3

Til nr. 02

Denforesliederndringafretsplejelovens$316,stk. l,2.pkt.,erenfalgeaf,atmoderetsmonopoletlempes.

Ved ondringen af retsplejelovens $ 316, stk. 1, 2. pkt., foreslds indfort hjemmel til, at udgifter til bistand fra andre

rettergangsfuldm?egtige end advokater, der msder i rnedfor af retspleielovens $ 260, stk. 5 og 6, som bestemmelserne foreslAs

affattet ved lovforslaget, kan erstattes med et passende belsb i overensstemmelse med reglerne om erstatning af udgifter til
advokatbistand.

ldet andre rettergangsfuldmegtige end advokater 1?r adgang til at mode i sager omfattet af den forenklede inkassoproces og

smAsagsprocessen samt under Lrdlrgsforretninger i fogedretten, jf. retspleielovens $ 260, stk. 5, som bestemmelsen foreslAs affattet

ved lovforslaget, finder Justitsministeriet, at der ogs6 skal kunne tilkendes sagsomkostninger til dekning af udgifter til bistand ft'a

d isse rettergangsfu Idmagtige.

Det foreslds dog, at alene udgifter til bistand fra en rettergangsfuldmregtig, der erhvervsmressigt representerer en part, skal kunne

erstattes. Bistanden skal sdledes vare ydet som led i rettergangsfuldmmgtigens erhvervsvirksomhed med indtegt for oje. Det er

siledes ikke hensigten med bestemmelsen, at bistand til en parl fra dennes ven, nabo eller lignende, der f.eks, ydes som en

vennetjeneste, skal kunne ersta.ttes.

Justitsministeriet finder endvidere, at det ogs6 skal vere muligt at erstatte udgifter til bistand fra de personer, der er nrevnt i

retsplejelovens $ 260, stk. 6, som bestemmelsen foreslds affattet ved lovforslaget, dvs. ansatte i foreninger, interesseorganisationer

og lignende, der virker som partsrepresentanter i det arbejdsretlige system, og som kan mode for en paft i byretten i retssager

vedrorende lon- og ansaettelsesforhold, som foreningerne, interesseorganisationerne og lignende som mandatarer udfsrer for deres

medlemmer inden for foreningens interesseomride.

Advokater ansat i foreninger, interesseorganisationer og lignende kan i dag fd tilkendt sagsomkostninger. NAr der med

lovforslaget laegges op til, at andre ansatte, som ikke er advokater, i disse foreninger, interesseorganisationer og lignende kan mode i

retten i visse typer af sager, finder Justitsministeriet det naturligt, at der ogsi kan tilkendes sagsomkostninger til dekning af bistand

i denne situation.

Opgorelsen af det belob, hvonned udgifter til bistand fra andre rettergangsfuldmcgtige end advokater, der moder i medfor af
retsplejelovens $ 260, stk, 5 og 6, skal erstattes, forudseettes foretaget pA samme vis som i forbindelse med udgifter til
advokatbistand, dvs. med udgangspunkt i landsretsprcsidenternes vejledende saleefiakster vedrorende betalingspikrav,

proceduresager m.v.

Udgifter til bistand fra rettergangsfuldmaegtige, der ikke er advokater, og som efter de greldende regler kan msde i retten for
andre, dog uden at parten kan fd tilkendt sagsomkostninger i anledning afdenne bistand, vil heller ikke fremover kunne erstattes.

Udgifter til bistand fra rettergangsfuldmregtige, der moder i medfor af retsplejelovens $ 260, stk. 3, som bestemmelsen foresliis

affattet ved lovforslaget, erstattes siledes ikke. Det drejer sig om bistand fra verger, naert beslegtede eller besvogrede, rgtefmller,
personer, der hsrer til samme husstand eller er ansat hos parten, m,fl. Disse personer kan allerede i dag mode i retten i medfor af den

galdende bestemmelse i retsplejelovens $ 260, stk. 2.

Endvidere kan udgifter til bistand i de sager, der er nrevnt i den foreslAede $ 260, stk. 9, som med sproglige endringer viderefsr,:r

reglerne i den greldende $ 250, stk. 5, ligesom i dag ikke erstattes. Det drejer sig om bistand fra rettergangsfuldmrcgtige under

ikketvistige skiftebehandlinger og ikketvistige fogedforretninger, herunder auktionsforretninger, for den, imod hvem retshandlingcn

er rettet, og under auktionsforretninger for dem, der afgiver bud under auktionen.

Det bemrerkes i avrigt, at retspleielovens $ 3 1 1, stk. 4, om, at retten kan betinge ivarksrettelse af et processuelt skridt af, at parten

stiller sikkerhed, hvis parten ikke er representeret af en advokat, ikke foreslis endret, selv om lovforslaget indebrerer en lempelse

af moderetsmonopolet. Det vil s6ledes fortsat kun v&re representation af en advokat, der udelukker retten fra at betintrle
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iverksaettelse af et processuelt skridt af, at parten stiller sikkerhed.

Baggrunden herfor er navnlig advokatens serlige hreftelse for udgifter til tredjemand, der er affqdt af processuelle skridt, som
advokaten har anmodet om pA vegne af sin klient. Der er derfor ikke behov for sikkerhedsstillelse, n6r parten er representeret af en

advokat.

For si vidt angdr ordningerne med fri proces og oft'entlig retshjalp, bemcrkes det, at disse ikke udstrrkkes til ogsd at omfatte
bistand ydet af andre par-tsreprarsentanter end advokater. Det vil sdledes ogsd fremover alene vrere advokater, der kan beskikkes til
at udfore sager for parler, der har fri proces, og yde retshjrelp.

Justitsministeriet er siledes enigt med Advokatudvalgets flefial i, at idet formdlet med ordningerne fri proces 0g ofTentlig
retshjrlp overordnet er at sikre borgerne en reel adgang til domstolene, skal paftsrepr@sentanterne kunne yde retshjelp af en

kvalitet, som advokater i kraft afderes uddannelse besidder, men som der ikke er sikkerhed for at andre pafisrepresentanter vil vere
i stand til at yde, jf. herved afsnit 9.7.2.6. og 9.7.3.3. i betrenkning nr. 147912006 om retsplejelovens regler om advokater.

For sA vidt angdr sporgsmdlet om forsikringsdekning under private retshjalpsforsikringer for udgifter til andre
rettergangsfuldmegtige end advokater, er Justitsministeriet af den opfattelse, at dette ikke bsr reguleres ved lov, men v6re op til de

enkelte forsikringsselskaber.

Erhvervsorganisationen for forsikringsselskaber og pensionskasser (Forsikring & Pension) har oplyst over for Advokatudvalget,
at man er afvisende over for, at en fri adgang til at lade sig representere af andre end advokater vil blive fulgt op af en tilsvarende
bredtfavnende forsikringsdaekning af udgifter til andre paftsrepreesentanter end advokater.

Forsikring & Pension har i den forbindelse anfarl, at en fri adgang for parterne til at valge andre reprasentanter end advokater til
at fore sagen vil bevirke, at der ikke lrengere vil kunne opretholdes en >kvalitetssikring< af, at den bistand, pafterne modtager i

forbindelse med retssagsbehandlingen, er af tilstraekkelig hoj kvalitet.

Det folger siledes af det af Forsikring & Pension anforte, at en forsikringstager kun vil kunne fi dekket udgifter til
advokatbistand, men ikke udgifter til bistand fra andre rettergangsfuldrnegtige under sin retshjalpsforsikring. Dette svarer til
ordningen vedrorende fri proces, hvorefter en part alene kan fd beskikket en advokat, men ikke en anden rettergangsfuldmogtig.

Til nr. 03 og 04

De foresliede endringer afretsplejelovens $ 327, stk. l, nr. 3, er en konsekvens aflovforslagets $ 1, nr. 25 (retsplejelovens 0

146), hvorefter salarklager fremover behandles afAdvokatnevnet som forste og eneste instans.

Til nr. 4

Den foresldede rndring af retsplejelovens $ 408, stk. 2, er en folge af, at mrzderetsmonopolet lempes, s6ledes at andre end

advokater kan mode som rettergangsfuldmegtige i sager omfattet af sm6sagsprocessen, og af, at det som beskrevet under
endringsforslagets nr. 3 foreslAs, at udgifter til bistand fra disse rettergangsfuldmegtige efter omstaendighederne skal kunne
erstattes.

Det foreslds, at erstatning af udgifter til bistand fra de rettergangsfuldmegtige, der moder i sm6sagsprocessen i medfor al

retsplejelovens $ 260, stk. 5 og 6, som bestemmelserne foreslds affattet ved lovforslaget, underlegges de samme belobsmressige
begransninger som erstatning af udgifter til advokatbistand.

Der henvises i avrigt til rendringsforslagets nr. 02 og bemerkningerne hertil (forslaget til endring afretsplejelovens $ 316, stk. 1,,

2. pkt.).

Til nr. 5

Den foresldede rendring er en konsekvens af, at det ved lovforslagets $ 1, nr. 20, foreslAs, at Advokatsamfundet fremover ikke:

skal vrere en forening, men en ved lov oprettet og reguleret institution, som alene md varetage de ved lov fastsatte
samfundsmessige og almennyttige opgaver i forhold til advokaterne.

.4ndringsforslaget har til forrnAl at {erne en utilsigtet skatteretlig folge afdette forslag.

Advokatsamfundet har hidtil veret skattepligtig efter fondsbeskatningslovens 0 1, stk. l, nr. 2, idet Advokatsamfundet er blevet
henfort under fondslovens $ 2, Denne bestemmelse omhandler arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige
sammenslutninger, der har til hovedformdl at varctage de skonomiske interesser for den erhvervsgruppe, som medlemmerne horer
til, og foreninger, hvis midler hovedsagelig bestir af bidrag fra de i nr. I novnte foreninger, sifremt foreningerne har som et formAl
at varetage de okonomiske interesser for den erhvervsgruppe, som medlemmerne horer til.

Efter endringen af retsplejelovens $ 143, stk. 1, vil Advokatsamfundet ikke longere vere omfattet af fondsloven og dermecl
heller ikke af fondsbeskatningslovens 0 1, stk. 1,nr.2, idet Advokatsamfundet ikke fremover vil vere en forening og ikke fremover
vil kunne varetage brancheinteresser,

Advokatsamfundet vil i stedet blive omfattet af selskabsskattelovens $ 1, stk. 1, nr. 6. Ifolge denne bestemmelse p&hviler der
andre foreninger, korporationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner, for si vidt foreningerne m.v. ikke er omfattet af
fondsbeskatningsloven, skattepligt i henhold til selskabsskatteloven, sifremt disse foreninger er hjemmehorende her i landet.
Skattepligten omfatter alene indtaegt ved erhvervsma:ssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhrendelse, afstAelse eller
opgivelse af formuegoder, der trar eller har haft tilknytning til den erhvervsmressige virksomhed.

Advokatsamfundets overgang fra beskatning efter fondsbeskatningsloven til beskatning efter selskabsskatteloven vil udlose
ophorsbeskatning, jf. fondsbeskatningslovens $ 2, stk. 1, jf. selskabsskattelovens 5, stk. 4, idet overgangen sidestilles med ophor a[
virksomhed og salg til handelsvprdi afde aktiver og passiver, der er i behold hos Advokatsamfundet p6 overgangstidspunktet. Dette
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har ikke vaeret tilsigtet ved lovforslaget.

Lovforslaget forudsmtter, at den organisatoriske ramme omkring Advokatsamfundet er uendret, idet Advokatsamfundet fortsat
vil omfatte alle advokater med beskikkelse. Endvidere bygger lovforslaget pA en forudsrtning om urendret ledelse, samme
medarbejdere og uandret aktivbeholdning. Derfor indeholder lovforslaget hellel ikke regler om nykonstituering af
Advokatsamfundets ledelse, afskedigelse af medarbejdere, stillingtagen til disponering over Advokatsamfundets aktiver m.v,,
ligesom lovforslaget ikke stiller krav om Endring af Advokatsamfundets vedtregter ud over, hvad der kreves som falge af, a1,.

Advokatsamfundet ikke fremover md varetage brancheinteresser.

Pi baggrund heraf foreslfls det, aI den ved lovforslaget foresliede omdannelse af Advokatsamfundet ikke medforer
ophorsbeskatning efter selskabsskatteloven. Overgangen uden ophorsbeskatning indeberer, at Advokatsamfundet efter 0vergangen
beholder anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum, anskaffelseshensigt m,v. for aktiver og passiver, der er i behold ved overgangen.

Det fot'esl6ede bonfald af ophorsbeskatningen i forbindelse med Advokatsamfundets skattemessige overgang fra
fondsbeskatningsloven til selsk.absskatteloven har ikke provenumessige konsekvenser, da der alene gives afkald pa et utilsigtel:
merprovenu.

Birthe Ronn Hornbech (V) Michael Aastrup Jensen (V) Karsten Nonbo (V) Saren Pind (V) Peter Skaarup (DF) fnd.
Kim Christiansen (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Tom Behnke (KF) Allan Niebuhr (KF) Simon Pihl Sorensen (S)

Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S) Lise von Seelen (S) Elisabeth Arnold (RV) Simon Emil Ammitzboll (RV)

Anne Baastrup (SF/ nfmd. Line Barfod (EL)

Siumut, Tj6dveldisflokkurin, F6lkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketin gets sam mensetning

Venstre, Danmarks Liberale Pati (V) 52 Enhedslisten (EL) 6

Socialdemokratiet (S) 47 Siumut (SIU) 1

Dansk Folkeparti (DF) 22 Tjddveldisflokkurin (TF) 1

Det Konservative Folkepani (KF) 18 F6lkaflokkurin (FF) 1

Det Radikale Venstre (RV) 16 Inuit Ataqatigiit (IA) 4
Socialistisk Folkepati (SF) 1l Uden for folketingsgrupperne (UFG) 3

Bilag I

Oversigt over bilag vedrsrende L 163

Bilagsnr. Titel

I Horingssvar og horingsoversigt, fra justitsministeren

2 Udkast til tidsplan

3 Henvendelse af 2213-07 fra Thomas Birk. Vibv

4 Endelig tidsplan

5 Henvendelse af 2613-07 fra Den Danske Dommerforening

6 Henvendelse af 2613-07 fra NODECO, Albertslund

7 Henvendelse af314-07 fra LeifHedegaard Jorgensen, Rodovre

8 Henvendelse af l0l4-07 fra Advokatridet

9 Henvendelse af 1714-07 fra Dommerfuldmrgtigforeningen

10 Henvendelse at24l4-07 fra ForbrugerrAdet

l1 Kopi af brev fra Domstolsstyrelsen til Justitsministeriet

l2 Henvendelseaf24l4-0TfraForeningenafErhvervsjurister

l3 lEndringsforslag frajustitsministeren

14 Henvendelse at 2514-07 fra John Neumann, Allerod

15 .lEndringsforslag fra.justitsministeren

16 l. udkast til betrenknine

Oversigt over sporgsmAl og svar vedrorende L 163

Spm.nr. Titel
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1 Spm. om, hvilke nyskabelser L 163 indforer med hensyn til osteuropeeres adgang til at

udove advokatvirksomhed, til justitsministeren, og ministerens svar herpA

2 Spm., om kommentar til henvendelsen af 2213-07 fra Thomas Birk, Viby, til .justitsministeren,
og ministerens svar herpd

3 Spm., om ministeren vil vrere indstillet pd at lade de foresliede regler om lempelse af
advokaternes moderetsmonopol vrere omfattet af
lovovervigning, til justitsministeren, og ministerens svar herpA

4 Spm. om lempelse af msderetsmonopolet, til justitsministeren, og ministerens svar herpi

5 Spm. 0m kommentar til henvendelsen af 2613-07 fra Den Danske Dommerforening, til
justitsministeren, og ministerens svar herpd

6 Spm. om kommentar til henvendelsen af 2613-07 fra NODECO, Alberslund, til
justitsministeren, og ministerens svar herpd

7 Spm. om kommentar til henvendelsen af 314-07 fra Leif Hedegaard Jorgensen, Rsdovre, til
justitsministeren, og ministerens svar herpi

8 Spm. om kommentar til henvendelsen af 1014-07 fra Advokatridet, til justitsministeren, og
ministerens sva.r herpd

9 Spm. om kommentar til henvendelsen af 1714-07 fra Dommerfuldmrgtigforeningen, til
justitsministeren, og ministerens svar herpi

10 Spm. om kommentar til henvendelsen af 2414-07 fra Forbrugerr6det, til justitsministeren, og
ministerens svar herpA

l1 Spm. om kommentar til henvendelsenaf 2414-07 fra Foreningen af Erhvervsjurister i
Kobenhavn, til justitsministeren, og ministerens svar herpd

12 Spm. om kommentar til henvendelsen af 2514-07 fra John Neumann, Allerod, til
justitsministeren, og ministerens svar herpd

Bilae 2

[]t af udvalgets sporgsmil til justitsministeren og dennes svar herpi

Sporgsm6l og svar er optrykt efter onske fra udvalget.

Sporgsmdl 4:

Vil ministeren vrre indstillet pd at lade de foresldede regler om lempelse af advokaternes moderetsmonopol vrre omfattet af
lovovervAgning?

Svar:

Justitsministeriet er indstillet pd at lade de foreslAede regler om lempelse af advokaters moderetsmonopol vaere omfattet af
lovovervdgning.

Det fremg6r af lovforslagets $ 1, nr. 35 (5267 b), at justitsministeren pdser, at rettergangsfuldmegtige overholder regleme onr
god skik og forskrifter udstedt i medfor heraf pd grundlag af indberetning fra retterne og klage fra klienter eller andre, der har err

retlig interesse heri.

Justitsministeriet finder det veesentligt, at de nye regler kommer til at virke i en periode, inden det vurderes, om der matte vero
behov for endringer.

Justitsministeriet vil derfor 3 6r e{ler lovforslagets ikrafttreden - dvs. i januar 2011 - udarbejde en redegorelse om antallet af
sager behandlet efter denne bestemmelse og udfaldet af disse sager. Redegorelsen vil blive sendt i horing hos de myndigheder og
organisationer, der blev hort over lovforslaget, med henblik pd at indhente oplysninger om disse myndigheders og organisationers
eventuelle erfaringer med de lempede regler om advokaters msderetsmonopol. Disse oplysninger vil blive indarbejdet i

redegorelsen, og den samlede redegorelse vil derefter blive sendt til Folketingets Retsudvalg.
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