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Høring  -  Forslag om lovforbud mot prispåslag ved videresalg av
billetter til kultur og idrettsarrangement

Vi viser til departementets høringsbrev av 11. juli 2006 vedrørende forslag om
lovforbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangement.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid
gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt
etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper
innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik
erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er
frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med
fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli
vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi
uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig
ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å
opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som en
uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er
forelagt lovutvalget for nærings- og forbrukerrett. Lovutvalget består av Anne
Cathrine Røed, Audun Bollerud, Henrik Andreas Jensen, Kristin Veierød
Og Stein Erikstad (leder).

Advokatforeningen avgir følgende  høringsuttalelse:
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1. I høringsbrevet drøftes særlig forholdet til EØS-avtalens art. 33, og det

konkluderes med at forbudet antas "å oppfylle både egnethets- og
proporsjonalitetskravet", høringsbrevets s. 4, 2. avsnitt i.f.

I høringsbrevet pekes det også på at Direktiv 2005/29 av 11.05.2005 om
urimelig handelspraksis fra næringsdrivende overfor forbrukere, ennå ikke er
innlemmet i EØS-avtalen. Det er imidlertid forståelsen at Departementet er
av den oppfatning at dette direktivet - selv om det skulle være gjort til del av
EØS-avtalen - "ikke er til hinder for å innføre et forbud mot "svartebørssalg"
av billetter", se høringsbrevets s. 4, 5. avsnitt i.f.

Advokatforeningen legger etter dette til grunn at den EU-rettslige situasjonen
i tilstrekkelig grad vil være avklart, og har følgelig ikke sett behovet for å
utrede de spørsmål som lovforslaget reiser i forhold til EØS-avtalens
bestemmelser.

2. Det er Advokatforeningens forståelse at lovforslaget fremmes etter mønster
av en tilsvarende dansk lov fra 1919. Imidlertid er det opplyst svært lite om
erfaringene fra Danmark over det lange tidsrommet som denne loven har
vært i kraft. Dette anser vi for å være en svakhet ved høringsbrevet, og vi
anbefaler at det innhentes en bredere analyse av erfaringene med den danske
loven som ledd i den videre lovprosess.

3. Sett fra næringsaktørenes side er det etter Advokatforeningens mening også
en betydelig svakhet ved høringssaken at "(d)et er usikkert hvor mange
aktører som i dag driver slik næringsvirksomhet. Det er dermed vanskelig å
anslå hvilken næringsomsetning som må forutsettes å bortfalle som følge av
loven". Følgelig vil Advokatforeningen anbefale at omfanget av
billettomsetning klarlegges og tydeliggjøres som grunnlag for den videre
lovprosess.

4. I forhold til forbrukerinteressene har Advokatforeningen vurdert forslaget
slik at dette neppe vil vanskeliggjøre tilgangen til billetter. Det er i denne
sammenheng vesentlig at det ikke foreslås innført noe forbud mot videresalg
av billetter til pålydende verdi, eller til en verdi lavere enn denne. Det er kun
de tilfeller der billetter videreselges til høyere verdi enn pålydende som
rammes av forbudet.

5. Videre er det vesentlig at det i første omgang ikke foreslås straffesanksjoner,
men at forbudet kun skal ha privatrettslige følger, se lovutkastets §2. Dette
stiller spørsmålet om håndheving av loven overfor klare utfordringer, i det
effekten kan bli at loven på en utilsiktet måte avkriminaliserer
"svartebørshandel" med billetter til kultur- og idrettsarrangementer.
Det er ellers Advokatforeningens oppfatning at det generelt bør vises
varsomhet med å innføre lovforbud dersom det på forhånd er tvilsomt om
forbudet kan håndheves effektivt.
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