København, den 31. marts 2020

Sagsnr. 2019 - 3198/HLR
6. advokatkreds

KEN D EL S E

Ved anklageskrift af 20. november 2019, modtaget i Advokatnævnet samme dato, har
Advokatrådet indklaget advokat Philip Bennet Lassen, Højbjerg, for tilsidesættelse af
advokatpligterne, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1, jf. § 127, jf. klientkontovedtægtens § 18,
jf. § 10,

ved som advokat ikke at have indsendt klientkontoerklæring pr. 31. december 2018, der
skulle have været Advokatrådet i hænde senest den 31. marts 2019.

Advokatrådet har nedlagt påstand om, at advokat Philip Bennet Lassen idømmes en
skærpet disciplinær bøde efter retsplejelovens § 147 c, stk. 1, og at han pålægges at
indsende klientkontoerklæring pr. 31. december 2018 inden 3 uger fra modtagelsen af
Advokatnævnets afgørelse.

Advokat Philip Bennet Lassen har ikke besvaret Advokatnævnets henvendelser i sagen.
Sagsfremstilling:
Advokat Philip Bennet Lassen, født i 1959, fik advokatbeskikkelse den 15. april 1993.

Ved brev af 28. januar 2019 skrev Advokatrådets sekretariat til alle advokater og
advokatselskaber med information omkring klientkontoerklæringen for 2018. Advokaterne
blev bl.a. meddelt brugernavn og adgangskode til brug for eventuel elektronisk

indberetning, ligesom der blev gjort opmærksom på fristen for indlevering den 31. marts
2019.

Advokatrådets sekretariat modtog ikke advokat Philip Bennet Lassens klientkontoerklæring
for 2018, og sekretariatet fremsendte derfor rykkerskrivelse af 13. maj 2019 til advokat
Philip Bennet Lassen.

Den 14. juni 2019 sendte Advokatrådets sekretariat 2. rykker for indlevering af
klientkontoerklæringen for 2018 til advokat Philip Bennet Lassen. Det fremgår bl.a., at han
måtte forvente at blive indklaget for Advokatnævnet, såfremt erklæringen ikke var
modtaget senest den 30. juni 2019.

Advokatrådets

sekretariat

har

oplyst,

at

advokat

Philip

Bennet

Lassens

klientkontoerklæring for 2018 fortsat ikke er modtaget.
Advokatnævnets behandling:
Sagen har været behandlet på et møde i Advokatnævnet med deltagelse af 7 medlemmer.
Nævnets afgørelse og begrundelse:
Det følger af retsplejelovens § 126, stk. 1, at en advokat skal udvise en adfærd, der
stemmer med god advokatskik.

Det fremgår af klientkontovedtægtens § 10, at en advokat inden en af Advokatrådet fastsat
frist skal indsende en erklæring til Advokatrådet om størrelsen af advokatens samlede
tilsvar af betroede penge pr. 31. december det foregående år.

Gennemførelsen af de foranstaltninger, som er fastsat i klientkontoreglerne til kontrol af, at
advokaterne overholder klientkontoreglerne, er af afgørende betydning for, at advokater
kan bevare deres særlige rettigheder med hensyn til at opbevare klientmidler.

Overholdelse af kravet om indsendelse af klientkontoerklæring er desuden af afgørende
betydning for Advokatrådets mulighed for at føre tilsyn med advokaternes håndtering af
betroede midler.
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Advokat Philip Bennet Lassens klientkontoerklæring pr. 31. december 2018 skulle have
været Advokatrådet i hænde senest den 31. marts 2019. Advokatrådet har overfor
Advokatnævnet oplyst, at advokat Philip Bennet Lassens klientkontoerklæring endnu ikke
er modtaget på trods af flere påmindelser.

Advokatnævnet finder på denne baggrund, at advokat Philip Bennet Lassen ved på trods af
flere påmindelser ikke at have indsendt klientkontoerklæring pr. 31. december 2018 i
overensstemmelse

med

klientkontovedtægtens

bestemmelser

har

overtrådt

klientkontovedtægtens § 18 og derved groft har tilsidesat god advokatskik, jf.
retsplejelovens § 126, stk. 1.

Advokat Philip Bennet Lassen er flere gange i perioden 2016-2019 pålagt bøder for
overtrædelser af god advokatskik, herunder blev han ved Advokatnævnets kendelse af 30. maj
2018 pålagt en bøde på 10.000 kr. for tilsidesættelse af god advokatskik. Ved kendelser af 15.
august 2018 og 29. marts 2019 blev advokat Philip Bennet Lassen pålagt tillægsbøder på hver
10.000 kr., jf. princippet i straffelovens § 89, og ved seneste kendelse af 27. juni 2019 blev han
pålagt en tillægsbøde på 20.000 kr., jf. princippet i straffelovens § 89.

Idet de ovenfor nævnte tillægssanktioner knytter sig til en tidligere kendelse, og derfor ikke er
selvstændige sanktioner, tillægges disse ikke gentagelsesvirkning ved sanktionsudmålingen i
nærværende sag. Det er herefter alene kendelsen af 30. maj 2018, der tillægges
gentagelsesvirkning.

Uanset, at forholdet i nærværende sag er begået forud for kendelsen af 27. juni 2019, udmåles
ikke en tillægssanktion, jf. princippet i straffelovens § 89. Der er herved lagt vægt på, at der, jf.
de ovenfornævnte forhold, ikke kan fastsættes en tillægssanktion til en tillægssanktion.

Som følge af det anførte pålægger Advokatnævnet i medfør af retsplejelovens § 147 c, stk. 1,
advokat Philip Bennet Lassen en bøde på 40.000 kr.

Advokatnævnet

tager

endvidere

påstanden

om

pålæg

om

indsendelse

af

klientkontoerklæring pr. 31. december 2018 til Advokatrådet til følge som anført nedenfor.
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Advokat Philip Bennet Lassen kan indbringe nævnets afgørelse for retten inden 4 uger efter
modtagelsen af kendelsen, jf. retsplejelovens § 147 d.

Herefter bestemmes:
Advokat Philip Bennet Lassen pålægges en bøde til statskassen på 40.000 kr.

Advokat Philip Bennet Lassen pålægges i medfør af retsplejelovens § 147 c, stk. 2, inden 3
uger fra modtagelsen af denne kendelse at indsende klientkontoerklæring pr. 31. december 2018
til Advokatrådet.

På nævnets vegne

Kurt Rasmussen
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