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1. Jeg vil gerne indledningsvis benytte lejligheden til at takke Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen for at inddrage Justitsministeriet i Konkurrencerådets
arbejde i forbindelse med rådets analyse af konkurrencen i advokatbranchen.
Jeg har nu i samarbejde med mine embedsmænd haft lejlighed til at gennemgå det modtagne udkast til Konkurrencerådets rapport, der indeholder
interessante forslag til, hvordan reguleringen af advokatområdet ud fra et
rent konkurrencemæssigt perspektiv ville kunne ændres.
2. I den sammenhæng er det imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at
reguleringen af advokatområdet har til formål at sikre et velfungerende retssamfund, herunder at landets borgere og virksomheder har adgang til uafhængige advokater, der ikke varetager andre hensyn end hensynet til klienten, og at fremme af konkurrencen således ikke er formålet med reguleringen.
Udkastets beskrivelse af reguleringen af advokatbranchen og afvejningen af
på den ene side de retssikkerhedsmæssige hensyn – der som nævnt er grundlaget for reguleringen – og på den anden side de konkurrencemæssige hensyn
giver mig derfor anledning til at fremkomme med en række bemærkninger af
mere grundlæggende karakter.
Jeg er således navnlig bekymret for, om udkastets afvejning af de to nævnte
hensyn tillægger retssikkerheden tiltrækkelig vægt. Min bekymring aktualiseres bl.a. i forbindelse med læsningen af de dele af udkastet, der synes at
tage udgangspunkt i en forudsætning om, at der kan skelnes mellem advokaters varetagelse af klientens interesser i forbindelse med henholdsvis ”førelse
af retssager” og ”anden juridisk rådgivning”.
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Efter min opfattelse kan der ikke skelnes mellem advokaters rolle i de to henseender, idet advokatens opgave som partsrepræsentant i forbindelse med
”anden juridisk rådgivning” typisk vil være at bistå klienten i afklaringen af,
om en given uoverensstemmelse mv. kan og bør løses uden domstolenes involvering.
Af denne grund spiller hensynet til retssikkerheden – og dermed til advokatens fuldstændige uafhængighed – den samme rolle, uanset om advokatens
rådgivning ydes til brug for en igangværende retssag eller ej. Derfor er der
efter min opfattelse ikke grundlag for at antage, at advokaters rådgivning for
en dels vedkommende – uden at gå på kompromis med retssikkerheden – vil
kunne ydes i fri konkurrence med andre brancher, som udkastet synes at
lægge op til.
Landets borgere og virksomheder bør således til enhver tid have adgang til
uafhængige advokater, der ikke varetager andre hensyn end hensynet til klientens interesser. Dette gælder også i sammenhænge, hvor der ikke (endnu)
foreligger en retssag eller umiddelbart forventes en retssag.
Indfrielsen af dette mål sikres bl.a. ved, at advokater i enhver arbejdsmæssig
sammenhæng skal leve op til reglerne om god advokatskik, herunder at advokater skal udføre deres hverv grundigt og samvittighedsfuldt og sikre, at
sagerne fremmes med fornøden hurtighed, ligesom salæret skal være rimeligt.
Målet indfries endvidere bl.a. ved, at retsplejeloven fastsætter klare og ufravigelige regler om advokatfirmaers ejerskab, ledelse og formål.
3. Enhver kan – uafhængig af uddannelse og titel – yde juridisk rådgivning,
men titlen ”advokat” er en bredt anerkendt og let genkendelig markør for, at
den juridiske rådgiver har en bestemt uddannelse, er fri af uvedkommende
interesser og lever op til de nævnte regler. Derfor er titlen ”advokat” beskyttet.
Når det er sagt, er jeg klar til at se fordomsfrit på alle gode forslag til, hvordan
reguleringen af advokatområdet indrettes bedst muligt, og udkastet til Konkurrencerådets rapport indeholder i den forbindelse en række interessante forslag, som jeg ser frem til en nærmere drøftelse af.
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