Retshjælpsforsikringen
er fejlbehæftet
– og trænger til et eftersyn

Hvidbog fra

Retshjælpsforsikringen
er fejlbehæftet
– og trænger til et eftersyn
De fleste danskere har en retshjælpsforsikring.
Og mange af os har en idé om, at vi er dækket
solidt ind, hvis ulykken rammer. Sandheden
er imidlertid, at retshjælpsforsikringen er
utilstrækkelig og fungerer dårligt. For borgerne
betyder det, at deres retssikkerhed svækkes.
I nogle tilfælde oplever almindelige danskere,
at de ikke får den erstatning, de har krav på,
alene fordi retshjælpsforsikringen er mangel
fuld. Problemerne med retshjælpsforsikringen
indebærer også, at mere end halvdelen af alle
advokater i dag ikke påtager sig sager, som
involverer retshjælpsforsikring.

Det er ikke godt nok. Danske Advokater har sat
sig for, at få ændret ordningen om retshjælps
forsikring. I denne hvidbog dokumenterer vi,
at retshjælpsforsikringen på en lang række
områder er fejlbehæftet og derfor trænger til
et eftersyn. Det vil være oplagt, at Folketingets
partier – som stod sammen om revisionen af
retshjælpsforsikringen i 2005 – snarest fore
tager et servicetjek af ordningen, sådan at den
kommer til at fungere tidssvarende og rimeligt.
Med venlig hilsen
DANSKE ADVOKATER

Udarbejdet af Danske Advokater og Advice A/S
Februar 2012
© Danske Advokater
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Sådan fungerer
retshjælpsforsikringen
I 2005 blev reglerne om retshjælpsforsikring
ændret som følge af en revision af retspleje
loven. Alle partier i Folketinget tilsluttede sig
dengang revisionen af reglerne, som indebar
en øget privatisering af retshjælpssystemet,
sådan at det først og fremmest er forsikrings
selskaberne – via retshjælpsforsikringen – som
skal dække borgerens omkostninger ved en
retssag.
Da Folketinget behandlede reglerne om rets
hjælpsforsikring i 2005, var det en del af en
større reform af retshjælpen. Hele formålet
var at styrke den enkelte borgers retssikkerhed
og at give alle borgere lige adgang til retshjælp.
En del tyder på, at spørgsmålet om reglerne
for retshjælpsforsikringen gled i baggrunden
i forhold til diskussionerne om de øvrige lov
ændringer. Uden større opmærksomhed vedtog Folketinget et regelsæt, som i dag inde
bærer følgende:
▸N
 år en borger bruger sin retshjælpsforsik
ring, kan der ikke ydes offentligt tilskud via fri
proces ordningen til dækning af omkostnin
gerne i forbindelse med en retssag. Eneste
undtagelse er, hvis borgeren ligger under
indtægtsgrænserne for at kunne få fri proces
(og det gør de færreste erhvervsaktive) og
man samtidig kan godtgøre, at det er åben
bart, at omkostningerne ved at føre sagen
ved retten vil komme til at overstige rets
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hjælpsforsikringens maksimum. Hvis man
stadig opfylder de økonomiske betingelser
for at opnå fri proces efter en sags afslutning
kan man søge om dækning af omkostninger
ud over dækningsmaksimum, hvis Civilstyrel
sen vurderer, at man har haft rimelig grund
til at føre sagen – selv om man har tabt den.
Samlet set betyder det, at borgeren i nogle
sager løber en meget stor økonomisk risiko
ved at gå i retten.
▸ R
 etshjælpsforsikringen dækker kun en be
grænset type af retssager. F.eks. er der ikke
dækning for sager vedr. skilsmisse, børne
sager, ansættelsesretssager, dødsboer
og skiftesager.
▸ D
 et er ikke muligt at købe udvidet forsik
ringsdækning. Forsikringstager må nøjes
med standardproduktet, som er næsten
identisk hos alle forsikringsselskaber.

12-14 måneder. Derefter kan spørgsmålet
indbringes for domstolene. I mellemtiden
kan det krav, tvisten angår, være forældet.
▸ F
 orsikringsbetingelserne er fastsat af
Forsikring & Pension. Vilkårene kan ikke for
handles af forsikringstageren. Selve advokat
honoraret følger ”Vejledende takster fastsat
af landsretspræsidenterne”. Disse takster er
lavet til et andet formål end retshjælpsfor
sikring og giver ikke fuld kompensation for
advokatudgiften. Den advokat, der påtager
sig sagen, får derfor en ringere betaling, end
hvis sagen ikke var dækket af retshjælp.

▸ R
 etshjælpsforsikringerne udgør en marginal
del af forsikringsselskabernes omsætning
og er altid en del af familieforsikringen, husforsikringen, bilforsikringen osv.

▸ E
 fter gældende forsikringsbetingelser må
borgeren og advokaten ikke aftale advokat
salæret direkte. Det betyder, at borgere, som
af faktuelle årsager er villige til at betale
ekstra for advokatens forberedelse af sagen,
ikke har mulighed for det.

▸ F
 orsikringsselskabet afgør, om der foreligger
en tvist, og om der er rimelig grund til at føre
en retssag. Mener selskabet ikke det, kan
spørgsmålet indbringes for Ankenævnet for
Forsikring, som træffer afgørelse i løbet af

▸ D
 er er forbundet en del papirarbejde med at
søge og få godkendt forsikringsdækning. Og
når sagen er slut, bruges der tid på at disku
tere fastsættelse af honorar. Tid er penge, og
bureaukratiet går ud over forsikringstagerne.
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De 8 største fejl i
retshjælpsforsikringen
Samlet tegner der sig et billede, hvor et stigende antal danskeres rets
sikkerhed ikke er god nok som følge af de gældende regler om retshjælps
forsikring:

Fejlene i den nuværende
retshjælpsforsikring
Blandt danskerne er der stor usikkerhed om
retshjælpsforsikringen. Kun 35% af befolk
ningen er klar over, at de er forsikrede, og 11%
siger, at de på et tidspunkt helt har undladt at
kontakte en advokat, alene fordi de ikke vidste,
at de havde en retshjælpsforsikring. Derudover
er det de færreste forsikringstagere, som ved,
hvad forsikringen egentlig dækker. (Kilde:
Befolkningsundersøgelse foretaget i 2012 af
Advice A/S for Danske Advokater).
Det er uheldigt, at kun hver tredje forsikrings
tager ved, om han har retshjælpsdækning, og
at endnu færre er klar over dækningsomfanget.
Når retssagen pludselig kommer, er det for
sent at løse problemet, og almindelige dan
skere har ikke råd til at føre en retssag uden
forsikringsdækning. En sag, der tabes, kan
koste fra 10.000 kroner og op mod mere end
en million kroner.
En yderligere undersøgelse fra Danske Advo
kater og Advokatsamfundet (foretaget af SFI
i 2011) viser også, at retshjælpsforsikringen
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i dag ikke virker efter hensigten. Det er
under halvdelen af alle advokater, der vil
tage retshjælpsforsikringssager. Det skyldes
navnlig forsikringsbetingelserne, herunder
at forsikringstagerne ikke har lov til at aftale
med advokaten, at der skal foretages særlige
undersøgelser eller udføres et arbejde, som
ikke dækkes af de vejledende takster, som
forsikringsselskaberne bruger.
Mange advokater finder ikke, at de kan påtage
sig at føre en retssag, hvis de på forhånd kan
se, at der ikke er mulighed for at anvende den
nødvendige og tilstrækkelige tid på sagen.
Når flere og flere advokater afviser at føre
retshjælpsforsikringssager, betyder det, at det
grundlæggende princip om frit valg af advokat
ikke gælder for denne type sager. Konsekven
sen er, at forsikringstagere i et vist omfang ikke
kan vælge den specialist eller den anbefalede
advokat, som de ønsker. Det stiller retshjælps
forsikrede ringere end andre advokatkunder.

1.

Borgeren har ikke frit advokatvalg i sager, der er dækket af retshjælps
forsikring.

2. Tilvalg af specialistadvokater må mange gange ske for egen regning.
3. F
 orsikringsselskaberne bestemmer hvor mange kræfter, der skal
bruges på den enkelte sag.
4. Retshjælpsforsikringen dækker ikke i tilstrækkeligt omfang omkost
ningerne til behandlingen af borgerens sag.
5. Dækningsomfanget

er utilstrækkeligt. Mange vigtige sagstyper kan
slet ikke forsikres, og borgerne risikerer at føle sig snydt.
6. Dækningsmaksimum er ofte for lavt. Særligt i de sager, der vedrører
store erstatninger f.eks. som følge af alvorlig personskade. Såfremt
borgeren taber sagen, kan vedkommende risikere at blive økonomisk
ruineret, og ofte vælger man derfor at indgå et urimeligt forlig pga.
procesrisikoen. Også selvom en retssag eller en ankesag kunne have
medført en langt større erstatning.
7. Sager baseret på retshjælpsforsikring bliver i stigende grad nedpriori
teret af advokaterne pga. utidssvarende honorering og bureaukratisk
sagsbehandling.
8. Borgeren

må nøjes med et standardprodukt fra forsikringsselskaberne. Der er ikke mulighed for at købe en bedre forsikring eller for at
aftale særlige vilkår med advokaten.
Gælder det her bare om, at advokaterne skal tjene flere penge? Nej,
retshjælpssagerne udgør kun ca. 2 procent af advokatbranchens sam
lede omsætning. De betyder ikke noget økonomisk, men de mangel
fulde vilkår bevirker, et stigende antal advokater vælger at arbejde på
andre områder. Det går ud over retssikkerheden. Derfor råber Danske
Advokater nu vagt i gevær. Vi vil sikre, at alle kan få lige adgang til
domstolene på fair og gennemskuelige vilkår.
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Pernille havde ikke råd
til at føre sin retsag færdig
Pernille Worm
42 år
Førtidspensionist
Udannet cand.ling.merc (translatør)
Fraskilt
To hjemmeboende børn

”

Hele retssikkerhedssystemet, som burde støtte én som borger
i et samfund, skrider jo fuldstændig – netop fordi man ikke har
mulighed for at få prøvet sin ret. Det er nedværdigende.

I morgentrafikken på Taastrupvej
på vej til arbejde for seks år siden
støder Pernille Worm sammen
med en anden billist. I den efter
følgende periode får Pernille uud
holdelige smerter i nakken, men
forsøger så godt hun kan at passe
sit arbejde som salg- og marketing
direktør. På anbefaling kontakter
hun efter 10 måneder en advokat,
som vil føre hendes sag mod bil
listens forsikringsselskab.
Arbejdsskadestyrelsen vurderer
Pernilles méngrad til 8% og hendes
erhvervsevnetab til 50%. Pernilles
advokat mener, at hun har gode
chancer for at vinde sagen, hvis
den kommer for retten. Og det
kommer for alvor på tale fem år
efter ulykken. På det tidspunkt har
Pernille for længst måttet opgive at
passe sit arbejde og er nu førtids
pensionist. Foruden de konstante
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Pernille Worm

smerter i nakken har hun svært
ved at huske og koncentrere sig.
Som følge af Pernilles erhvervs
evnetab er hun berettiget til en
erstatning på ca. 4 mio. kr. Og
advokaten mener, at Pernille har
rigtig gode chancer for at vinde.
Pernille har en retshjælpsforsikring
med et dækningsmaksimum på
125.000 kr., men hendes advokat
vurderer, at sagens omkostninger
sandsynligvis løber op i en halv
mio. kr. Pernilles retshjælpsfor
sikring kan altså langt fra dække
sagens omkostninger. Hun har på
dette tidspunkt mange overvej
elser om, hvorvidt hun skal tage
sagen i retten.
»Jeg kan jo ikke vælge at tage sagen
i retten, hvis jeg ikke har råd til at
tabe den.«

Ikke et reelt valg
Hun vælger at bede om en dato for
retssagen, fordi hun føler, at det er
et nødvendigt signal at sende over
for modparten – og hun kan jo al
tid ombestemme sig. Efterhånden
som retssagen nærmer sig, må
Pernille erkende, at hun ikke tør
løbe den økonomiske risiko, fordi
hun ikke har råd til at tabe sagen.
»Jeg synes reelt ikke, jeg havde et
valg. Jeg blev ved med at tænke,
at det kan jo ikke lade sig gøre, det
kan det jo ikke.«
Ca. 1 måned før sagen skal i retten,
henvender forsikringsselskabet sig
for at indgå forlig. Til Pernilles held
har forsikringsselskabet alligevel
været i tvivl om, hvorvidt hun
ville gå i retten og tilbyder derfor
forliget. På det tidspunkt har hun
bestemt sig for, at hun ikke tør løbe

”

Det kan jo godt lade sig gøre at gå i
retten, selvom man ikke har pengene
på forhånd. Men at være førtids
pensionist og have en gæld på en halv
million, det er fuldstændigt utopisk.
Det kan man jo ikke.
Pernille Worm

den store økonomiske risiko. Taber Pernille
sagen, vil det betyde økonomisk ruin. En ri
siko, hun ikke tør løbe som førtidspensionist
med to børn.
»Modpartens forsikringsselskab sagde i fem
et halvt år, at jeg kunne få nul kroner. Nul
kroner! Det er et spil. Et bluff. De venter bare
på, at man falder fra.«
Et halvdårligt forlig
Sagen sluttede i efteråret 2011 med et, efter
advokatens vurdering, halvdårligt forlig og
en erstatning, der er omtrent halv så stor
som det beløb, Pernilles nedsatte erhvervs
evne berettiger hende til. Men Pernille har
hele tiden været mere optaget af at få prø
vet sin ret end af at få en stor erstatning.
»Reglerne for fri proces skulle have været
anderledes, eller også skulle retshjælpsdæk
ningen have været højere. Det er de eneste
to ting, der kunne gøre, at jeg tog sagen i
retten. Det kan jo godt lade sig gøre at gå
i retten, selvom man ikke har pengene på
forhånd. Men at være førtidspensionist og
have en gæld på en halv million, det er fuld
stændigt utopisk. Det kan man jo ikke.«
Pernille er i dag konstant medicineret for
sine smerter i nakken, men drømmer om
at komme ud på arbejdsmarkedet igen.
Ulykken og den økonomiske usikkerhed
undervejs i forløbet har også været hård for
familien i Køge. Pernille er i dag fraskilt og
oplever ikke at være så social som tidligere.
Som følge af retshjælpsforsikringens
dækningsmaksimum måtte Pernille Worm
opgive at føre sin retssag færdig.
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”

Forsikringsdækningen er helt ude af proportioner
med, hvad det koster at føre en sag. Man får jo
heller ikke forsikret et hus til en tiendedel af, hvad
det er værd. Det er jo ikke en forsikring. Det er et
plaster på såret.
jørn sørensen, Ellens mand

Ellen Noe Nygaard
63 år
Tidligere praktiserende læge
Gift med Jørn
To voksne børn

De retspolitiske ordførere fra Socialdemokra
terne, SF, De Radikale, Enhedslisten og Venstre
har på forskellig vis givet udtryk for, at de vil se
på, om retshjælpsforsikringen skal ændres på
en række områder. Senest i Dagbladet Politiken
i november 2011.

Højst et plaster på såret
17 gange har Ellen været på opera
tionsbordet som følge af en lægefejl
i september 2007. En lægefejl, som
bl.a. medførte septisk chock, multi
organsvigt, respiratorbehandling,
dialysebehandling og varige mén.
Ellen bliver opereret for sent for
tarmslyng, og den ansvarlige over
læge erkender øjeblikkeligt fejlen.
Sagen bliver indberettet til patient
forsikringen, som giver afslag på
erstatning med den begrundelse,
at der ikke er sket forsinket diag
nose. Overraskende fastholder
Patientskadeankenævnet afgørel
sen. Men deres vurdering bygger
ikke på en selvstændig behandling
af sagen i ankenævnet, og det viser
sig i forbindelse med aktindsigt,
at den er i modstrid med nævnets
egen lægekonsulent, som vurderer,
at der er et erstatningsbehov i
sagen. Ellens mand Jørn tager sig
– sammen med familiens advokat
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– af alt det praktiske omkring
sagen. Ellen er efter et halvt års ind
læggelse meget svag – både fysisk
og psykisk. Hun har måtte opgive
sit job som praktiserende læge og er
blevet tilkendt førtidspension. Det
betyder ikke mindst, at familiens
ene indtægtskilde er forsvundet.

lægekonsulenter. Det er en stor
økonomisk risiko at løbe – især for
en familie, som pludselig har fået
halveret sin indtægt. Familiens
retshjælpsforsikring med et dæk
ningsmaksimum på 125.000 kr. og
selvrisiko rækker ikke langt i en sag
af denne størrelsesorden.

Så må vi sælge huset
I byretten får Ellen medhold og
tilkendes erstatning for sine mén
og tabt erhvervsevne. Der er gået
tre år, siden Ellen blev indlagt, og
familien tror nu endelig, at forløbet
er slut. Men mod al forventning
anker Patientskadeankenævnet
sagen til Landsretten.

Retshjælpsforsikringens dækning
er utilstrækkelig, men familiens
ønske om retfærdighed og er
statning får dem alligevel til at
fortsætte sagen. Både læger og
advokater bekræfter, at Ellen har
en god sag.

Jørn og Ellen har mange skrupler
ved anken og spørger sig selv, om
de har råd til at føre sagen videre.
Sagsomkostningerne vil løbe op
i næsten 1 mio. kr. for både byret,
landsret, advokater, retsafgift og

Sagen kalder på
politisk handling

»Vi har ikke tænkt os at opgive
en sag, som vi har vundet. Vi har
besluttet at køre sagen – hvis vi
taber, må vi sælge huset.«
Sagen med et erstatningskrav på
flere millioner kr. er berammet i
Landsretten i foråret 2012.

Og tiden er til det. Det er snart 5 år siden, at de
gældende regler for retshjælpsforsikring blev
indført. Et servicetjek er på sin plads. Enten
udelukkende af retshjælpsforsikringen eller
som en del af en justering af hele retshjælps
området. Danske Advokaters undersøgelser
viser, at der er behov for væsentlige ændringer.
Konkurrencen skal skærpes, udbuddet skal
øges, og dækningsomfanget skal forbedres.
Det bør ske som led i en samlet plan, der på
alle relevante områder ser på, om retssikker
heden og adgangen til domstolene er sikret
godt nok.

I den forbindelse er det Danske Advokaters op
fattelse, at det er svært at danne sig et samlet
billede af retshjælpsordningerne og borgernes
adgang til retshjælp uden at inddrage rets
hjælpsforsikringsordningen. Derfor foreslår
Danske Advokater, at partierne i Folketinget
sammen med Forbrugerrådet, Forsikring
& Pension, Justitsministeriet, Det Danske
Advokatsamfund og Danske Advokater nu ser
på retssikkerhedsproblemerne, herunder de
mangler, der påpeges på retshjælpsforsikrings
området. Og at der snarest udvikles en konkret
handlingsplan.
Danske Advokater lægger især vægt på:

▸ At borgerne får mulighed for udvidet rets
hjælpsdækning. Både når det gælder dæk
ningsmaksimum samt dækningsområderne.

▸A
 t der igangsættes forsøg med supplerende
Danske Advokater har bidraget til det arbejde,
som justitsministeren har bedt Retsplejerådet
om at gennemføre for at ”vurdere, om inten
tionerne med lovændringen er opfyldt, og hvis
det vurderes ikke at være tilfældet, hvordan der
i givet fald inden for de eksisterende økonomiske rammer kan ske en samlet set bedre udnyt
telse af ressourcerne til offentlig retshjælp og
fri proces. Såfremt rådet anbefaler ændringer
af reglerne om offentlig retshjælp og fri proces,
anmodes rådet om at udarbejde et udkast
hertil”.

honorering, sådan at borgeren kan aftale
betaling med advokaten udover forsikrings
maksimum. Dette skal dog ske under hensynt agen til beskyttelsesreglen i retspleje
lovens § 126 (det samlede honorar skal være
rimeligt).

▸ At honorarfastsættelsen til advokaten ikke
foretages af forsikringsselskabet, men af
den dommer, der har haft ansvaret for sagen
i retten. På samme måde, som det sker i civile
sager.
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”
Risiko for ankesag giver
dårligt forlig

Jeg vil ikke ødelægge resten af mit
liv. Jeg går på folkepension om 3 år.
Og selvom jeg er rimelig godt stillet
af en pensionist at være, så kommer
min indtægt jo ikke op på et niveau,
hvor jeg kan betale 400.000 kr. af.
Inge von halling

Inge von Halling
61 år
Arbejder i dag deltid pga. ulykken
Udannet socialrådgiver
Ugift
Et barn og to børnebørn

”

Min advokat troede, at vi sagtens kunne vinde i byretten, men
jeg står alligevel tilbage med en ankesag og et forsikringsselskab,
der har penge nok. Men det har jeg ikke.
Inge von halling

Siden Inge i november 2003 blev
påkørt bagfra af en lastbil, har hun
kæmpet for at få sin erstatning.
En erstatning, som er endt med at
være en tredjedel mindre end den,
hendes erhvervsevnetab på 15%
og méngrad på 10% berettiger
hende til.
Inge pådrog sig et piskesmæld ved
ulykken. Det har betydet, at hun
i dag kun kan arbejde på halv tid.
De fysiske gener er uudholdelige.
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nok til at få prøvet sagen i første
instans. Inges advokat vurderer, at
hun vil stå tilbage med en regning
på omkring 100.000 kr., hvis hun
taber sagen. Inge har været meget
i tvivl om, hvorvidt hun turde løbe
risikoen. Hun har en lille opsparing,
som kun lige akkurat kan dække
omkostningerne, hvis hun taber.

»Det tog flere år, før jeg kunne
cykle igen. Det kan jeg så godt
nu – på de gode dage. Ikke på de
dårlige dage.«

Men risikoen er ikke begrænset til
sagsomkostningerne i byretten.
Anker modparten til landsretten,
vil omkostningerne sandsynligvis
løbe op i over 400.000 kr. Og
det tør Inge ikke risikere – selvom
hendes advokat mener, at hun har
en god sag.

Risikerer 400.000 kr. i sags
omkostninger
Inges retshjælpsforsikring dækker
maksimalt sagsomkostninger
på 75.000 kr. Det er ikke engang

Undervejs i sagsforløbet har
Inge følt sig groft behandlet af
modpartens forsikringsselskab,
der gang på gang har undladt at
besvare advokatens henvendelser

og konstant har udskudt sagen.
For nylig besluttede hun at lukke
8 års tovtrækkeri med modpartens
forsikringsselskab ved at indgå et
utilfredsstillende forlig. Hun tør
ikke løbe risikoen for at gældsætte
sig for 400.000 kr.
»Jeg vil ikke ødelægge resten af
mit liv. Jeg går på folkepension om
3 år. Og selvom jeg er rimelig godt
stillet af en pensionist at være, så
kommer min indtægt jo ikke op
på et niveau, hvor jeg kan betale
400.000 kr. af.«
For Inge har det lave dæknings
maksimum betydet, at hun ikke
har fået mulighed for at få prøvet
sin sag ved retten.
»Jeg synes, at retssikkerheden er
dårlig. Meget dårlig.«
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Dokumentation:

Danskernes holdning
til vilkårene for
retshjælpsforsikring
Der er bred opbakning blandt danskerne til en
bedre retshjælpsforsikring. Og det er de villige
til at betale for. Det fremgår af en undersøgelse
foretaget af Advice A/S for Danske Advokater
(februar 2012) af befolkningens holdning til
vilkårene for retshjælpsforsikring.
Manglende viden kan give ubehagelig
overraskelse
Stort set alle danskere har en retshjælpsfor
sikring i kraft af deres indbo-, bolig-, bil- eller
bådforsikring (i denne undersøgelse 94%).
Undersøgelsen viser dog, at færre end 2 ud
af 5 danskere (35%) er klar over, at de har en
retshjælpsforsikring. Det er da også de fær

reste danskere (14%), som selv mener at have
tilstrækkelig viden om hvornår og hvordan, de
er dækket af en retshjælpsforsikring.
At danskerne ikke har kendskab til vilkårene
for deres egen retshjælpsforsikring kan vise
sig at blive en ubehagelig overraskelse i en
situation, hvor de får brug for advokatbistand
og ikke er dækket i det omfang, de forventede.
Danskernes manglende viden om retshjælps
dækning indebærer, at mere end hver tiende
dansker (11%) har undladt at kontakte en advo
kat, fordi de ikke var klar over, at de havde en
retshjælpsforsikring.

I hvilken grad føler du, at du har tilstrækkelig viden om,
hvornår og hvordan du er dækket af en retshjælpsforsikring?
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Danskernes viden om og
holdning til retshjælps
forsikring er undersøgt af
Advice A/S for Danske
Advokater. Et repræsenta
tivt udsnit af den danske
befolkning på 1024 personer
har deltaget i undersøgel
sen, der er indsamlet af
YouGov i februar 2012.

Lavt dækningsmaksimum betyder
urimelig økonomisk risiko. Rets
hjælpsforsikringens dæknings
maksimum ligger typisk mellem
75.000 og 130.000 kr. Det betyder,
at borgeren kan risikere at bære
en stor økonomisk risiko ved en
tabt sag, hvis sagsomkostningerne
overstiger forsikringens dæknings
maksimum. Undersøgelsen viser,
at det er færre end hver tredje
dansker (30%), som synes, det er
rimeligt, at borgeren bærer denne
økonomiske risiko.
Af de danskere, som på et tids
punkt har været i kontakt med en
advokat for at gøre brug af deres
retshjælpsforsikring, oplyser om
kring hver femte, at de har indgået
forlig (18%) eller undladt at anke
en sag (20%) af frygt for at sidde
tilbage med sagsomkostninger,
som ofte overstiger forsikringens
dækningsmaksimum. Tilsynela
dende er frygten velbegrundet,
da 20% har været nødsaget til at
betale omkostninger ud over for
sikringens dækningsmaksimum.
Med andre ord har vilkårene vedr.
retshjælpsforsikringens dæknings
maksimum uheldige konsekvenser
for den almindelige borgers mulig
hed for at få prøvet sin ret ved en
domstol.
Bred befolkningsopbakning til
bedre retshjælpsdækning
Danskerne er generelt interes
serede i at få bedre vilkår for deres

Er du villig til at betale et lidt større beløb, f.eks. 40 kr. om året for
din indboforsikring, hvis det betyder at dækningsmaksimum hæves?
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retshjælpsforsikring. Det gælder
både mulighederne for at øge
retshjælpsforsikringens dæknings
maksimum, for at få flere sagsty
per omfattet af forsikringen samt
for at få et reelt frit advokatvalg.
Danskerne er også villige til at
betale for en bedre retshjælpsdæk
ning. To ud af tre (66 %) vil betale
en øget forsikringspræmie på
40 kr. om året, hvis det betyder, at
retshjælpsforsikringens dæknings
maksimum hæves. Danskerne
mener, at det skal være muligt at
tilkøbe bedre forsikringsdækning,
og de er i høj grad også indforstået
med at betale for at mindske
risikoen for at sidde tilbage med en
uoverskuelig regning for sagsom
kostninger. Endelig mener 60% af
danskerne, at det skal være muligt
at supplere forsikringsdækningen

Nej

Ved ikke

med egenbetaling. I dag bortfalder
forsikringsdækningen helt, hvis
borgeren f.eks. gerne vil betale
advokaten for at bruge ekstra tid
på at forberede sagen.
Tre væsentlige konklusioner
Alt i alt peger undersøgelsen på
tre væsentlige forhold: For det
første har danskerne meget
begrænset viden om hvornår og
hvordan, de er dækket af deres
retshjælpsforsikring. For det
andet finder danskerne det ikke
rimeligt, at borgeren ofte bærer
en stor økonomisk risiko ved at
føre en sag, der bliver dyrere end
retshjælpsforsikringens dæknings
maksimum. Endelig er danskerne
interesserede i og villige til at betale
mere for deres basisforsikring for
at få en bedre retshjælpsdækning.
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”
Svend Skovmose
45 år
Erhvervsassurandør på deltid
Gift
To hjemmeboende børn

”

Der er ingen tvivl om, at det er rets
hjælpsdækningens størrelse, der gør, at
jeg har meddelt min advokat, at vi skal
indgå forlig. Men det er jo ikke okay at
nøjes med det halve, hvis man har krav
på det hele.
Svend skovmose

Det er dybt frustrerende, at jeg har det, som jeg har
det. Og det er der et forsikringsselskab, der rejser
kæmpe tvivl om. Det er personligt nedbrydende.
Svend skovmose

Krav på større erstatning
Selvom al dokumentation er på
Svends side, er det ikke lykkedes
ham at få tilkendt erstatning for
det erhvervsevnetab på minimum
50%, som han pådrog sig ved en
ulykke for fire år siden. Hans rets
hjælpsforsikring på 125.000 kr.
dækker langtfra de omkostninger,
der ville være ved at tage sagen i
retten.
Svend har konstante smerter og
koncentrationsbesvær, han bliver
hurtigt træt, og han kan have svært
ved at finde de rigtige ord. Alt sam
men på grund af et knæk i nakken,
som er resultatet af en påkørsel i
januar 2008. Den anden bilist – en
ældre herre – påtager sig med det
samme ansvaret for ulykken. Svend
er ude af stand til at passe sit ar
bejde og går derfor på deltid. Da
det første år er gået, bliver hans
méngrad fastsat til 10%.
Svends egen læge, reumatologer
og neurologer konstaterer alle, at
16

han har lidt et erhvervsevnetab på
minimum 50%, og halvandet år
efter ulykken bliver han kendt egnet
til fleksjob af kommunen. Men
modpartens forsikringsselskab vil
ikke give erstatning for erhvervs
evnetabet – kun for de varige mén.
Svend kontakter herefter en ad
vokat, som vurderer, at Svend er
berettiget til en erstatning på
mellem 7 og 10 mio. kr. Men Svends
retshjælpsforsikring har et dæk
ningsmaksimum på 125.000 kr.,
hvilket ikke er tilstrækkeligt til
at dække sagens omkostninger.
På trods af at Svend har en god
sag, anbefaler advokaten, at der
indgås forlig for 6,5 mio. kr. – et
udspil, de nu afventer forsikrings
selskabets reaktion på.
»Der er ingen tvivl om, at det er
retshjælpsdækningens størrelse,
der gør, at jeg har meddelt min
advokat, at vi skal indgå forlig.
Men det er jo ikke okay at nøjes

med det halve, hvis man har krav
på det hele.«
Svend er gået 70% ned i løn efter
ulykken, han har solgt sine to biler
og sin motorcykel, og måske er han
nødt til at sælge huset i år. Dæk
ningssummen fra retshjælpsfor
sikringen er for længst brugt på
advokatomkostninger – det samme er opsparingen. Svend har følel
sen af, at forsikringsselskabet be
vidst trækker sagen for at presse
ham til at indgå et dårligt forlig.
Hvis dækningssummen var større,
er Svend ikke i tvivl om, at han ville
tage sagen hele vejen.
»Det er ikke det konkrete beløb, der
er afgørende for mig. For mig er det
et spørgsmål om, at jeg har ret til
erstatning. Hvorfor skal jeg slås for
det i fem år?«
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Hvorfor fører du ikke eller kun undtagelsesvist sager, der er dækket af en retshjælpsforsikring?
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Dokumentation:

31%

Skal afstå fra at gøre salærkrav gældende

Danske advokaters oplevelse af
vilkårene for retshjælpsforsikring

18%

Andet retsområde

10%

Nyt retsområde

30%

Tid vs. salær

20%

Dækningsmaksimum

En undersøgelse af advokaternes
oplevelse af retshjælpsforsikring
viser en klar tendens: Advokaterne
afstår i vidt omfang fra at påtage
sig sager, som er omfattet af rets
hjælpsforsikring. Sagerne er ikke
økonomisk attraktive, og sags
behandlingen er langtrukken og
vilkårlig.
Kun hver anden advokat
fører sager
Undersøgelsen viser, at over halv
delen af advokaterne (54%) aldrig
eller kun undtagelsesvist påtager
sig sager dækket af retshjælps
forsikring. Årsagen skal primært
findes i to forhold: For det første
mener advokaterne ikke, at sager
af denne type er økonomisk attrak
tive. For det andet oplever advo
katerne en vilkårlig og besværlig
sagsbehandling hos forsikrings
selskaberne.
Forsvindende økonomisk
incitament
Advokaterne oplever, at sager med
retshjælpsforsikring ikke hænger
sammen økonomisk. 2 ud af 3
advokater peger på et utilfredsstil
lende økonomisk resultat (66%) og
lavt salær (62%) som de primære
årsager til ikke at påtage sig sager
dækket af retshjælpsforsikringen.
Næsten hver tredje advokat (30%)
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Fører du sager, der er dækket af en retshjælpsforsikring?
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sager fast som en del
af min forretning

Jeg fører kun helt
undtagelsesvis
sådanne sager

nævner, at salæret ikke står mål
med den tid, de bruger på sagen.
Dertil kommer, at advokaten ikke
må gøre yderligere salærkrav gæl
dende hos klienten. Det finder 78%
af de advokater, der fører sagerne,
uhensigtsmæssigt. Endelig oplever
stort set alle advokater (97%), at
forsikringsselskaberne kun nogle
gange eller aldrig tager hensyn til
det faktiske tidsforbrug, når sags
omkostningerne fastsættes.
Dækningsmaksimum er et
problem
Retshjælpsforsikringens dæknings
maksimum, som normalt ligger
mellem 75.000 og 130.000 kr.,

Nej, jeg
fører aldrig
sådanne sager

anses af næsten halvdelen af ad
vokaterne (46%) som et problem.
Når der indgår syn og skøn i sagen,
mener 68% af advokaterne, at
dækningsmaksimum udgør et
problem. Endelig er retshjælpsfor
sikringens dækningsmaksimum
årsag til, at hver femte advokat
ikke påtager sig sager, der er dæk
ket af retshjælpsforsikringen.

Tvist med forsikringsselskabet
9 ud af 10 advokater oplever
forsikringsselskabernes fastsæt
telse af advokatens honorar efter
landsretternes vejledende takster
som problematisk. At honorarfast
sættelsen mellem advokaterne og
forsikringsselskaberne sjældent
fungerer optimalt viser sig også
ved, at flere end 3 ud af 4 advokater
(77%) altid, næsten altid eller ofte
er uenige med forsikringsselska
berne om størrelsen på deres

salær. Foruden de økonomiske
uoverensstemmelser oplever 3 ud
af 4 advokater (72%) forsikrings
selskabernes sagsbehandling som
uensartet. Denne vilkårlighed fin
der langt de fleste advokater (80%)
problematisk.
Konsekvens: Frit advokatvalg?
Advokaternes dårlige erfaringer
med retshjælpsforsikring betyder,
sammen med de økonomiske
vilkår og forsikringsselskabernes

Hvor ofte oplever du at der er tvist med forsikringsselskabet om
størrelsen af dit salær?
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Undersøgelsen viser med andre
ord, at de meget snævre økono
miske vilkår for både salær og
dækningsmaksimum svækker
advokaternes incitament til at
påtage sig sager, der er dækket
af retshjælpsforsikring.
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sagsbehandling, at under halvdelen
af advokaterne påtager sig denne
type sager. Konsekvensen er i sidste
ende, at borgerne har sværere ved
at finde en lokal advokat eller en
advokat, som er specialiseret på
området, til at føre deres sag. Knap
hver fjerde af de advokater (23%),
som normalt fører sagerne, har
inden for de sidste 5 år i konkrete
sager valgt helt at se bort fra rets
hjælpsforsikringen – efter aftale
med klienten.

Sjældent

4%

3%

Meget
sjældent

Aldrig

Advokaternes oplevelse
af og erfaring med rets
hjælpsforsikring er belyst
ved en undersøgelse blandt
1803 praktiserende advo
kater. Undersøgelsen er
foretaget af SFI Survey for
Danske Advokater og Advo
katsamfundet i december
2010-januar 2011.

19

