FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER

ÆNDRING AF VEDTÆGT FOR
DET DANSKE ADVOKATSAMFUND

§1
I vedtægt for Det danske Advokatsamfund,
jf. bekendtgørelse nr. 1131 af 18. november
2008 om godkendelse af vedtægt for Det
Danske Advokatsamfund, som ændret ved
bekendtgørelse nr. 907 af 16. september
2009, foretages følgende ændringer:
1. § 5, stk. 1, affattes således:
“Alle advokater, Advokatnævnets formand
skab samt repræsentanter for Advokatsam
fundets sekretariat har adgang til advokat
mødet.”
2. § 9, stk. 2., 2. pkt., affattes således:
“Dog kan enhver mødende advokat foruden
sin egen stemme afgive stemme for fem an
dre advokater, hvis skriftlig fuldmagt lyden
de på advokatens navn senest 3 dage før mø
det er sekretariatet i hænde.”
3. I § 9 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
“Stk. 3. Afstemning sker ved håndsopræk
ning. Dog skal der ske skriftlig eller anden
dokumenterbar afstemning, når dirigenten
beslutter dette, eller det kræves af mindst 25
advokater.”
Stk. 3 bliver herefter stk. 4.
4. Efter § 9 indsættes:
“§ 9 a. Advokatrådet kan beslutte, at valg
af Advokatrådets formand og dennes sted
fortrædere, jf. § 11, stk. 2, skal ske ved elek
tronisk afstemning.
Stk. 2. Advokatrådets beslutning om elek
tronisk afstemning bekendtgøres på Advo
katsamfundets hjemmeside senest den 1.
januar i det år, hvor afstemningen skal fin
de sted. I bekendtgørelsen af valget angives
tidspunktet og de nærmere retningslinjer
for valget, herunder indleveringen af stiller
lister og frister herfor.
Stk. 3. Afstemningsperioden placeres i tids
rummet fra tidligst 1. marts til senest 1. april

det år, hvor der afholdes ordinært advokat
møde. Afstemningsperioden, som fastlæg
ges af Advokatrådet, skal have en varighed
af mindst 14 dage. I tilfælde af omvalg, jf. §
11, stk. 2, 3. pkt., skal valgperioden dog have
en varighed af mindst 7 dage og skal være
afsluttet senest 14. april. Valget har virkning
fra det førstkommende ordinære advokat
møde efter afstemningen.

res optaget på dagsordenen enten af en
kredsbestyrelse eller af mindst 50 advo
kater.
Stk. 2. Andre forslag til bidrag for de to næst
følgende regnskabsår, end de i stk. 1, nr. 4,
omhandlede, kan behandles på mødet, hvis
de er Advokatsamfundets sekretariat i hæn
de senest 7 dage før Advokatmødet.”

Stk. 4. Advokatrådet træffer beslutning om,
hvilket valgsystem der skal anvendes. Syste
met skal garantere sikkerhed, herunder for
stemmeberettigelse og valgresultat, samt ga
rantere vælgernes fulde anonymitet.
Stk. 5. Advokatrådet kan fastsætte nærmere
bestemmelser om afholdelsen af elektronisk
afstemning.

6. § 11, stk. 2, 4. pkt., affattes således:
“På samme måde vælges en 1. stedfortræ
der og en 2. stedfortræder for formanden
som rådsmedlem.”

Stk. 6. I tilfælde af beslutning om elektronisk
afstemning finder § 9, stk. 2, § 10, stk. 1, nr.
5, § 11, stk. 2, 1. pkt., og stk. 4, 1. pkt., ikke
anvendelse for så vidt angår valg af Advokat
rådets formand og dennes stedfortrædere.”

8. I § 12, stk. 1 og 3, ændres “to stedfortræ
dere” til “en 1. stedfortræder og en 2. sted
fortræder”.

5. § 10 affattes således:
“Stk. 1. Dagsordenen for det ordinære
advokatmøde skal omfatte:
1) Valg af dirigent.
2) Beretning om Advokatrådets, Advokat
nævnets, Erstatningsfondens og Under
støttelsesfondens virksomhed siden sidste
ordinære advokatmøde.
3) Forelæggelse og godkendelse af regnska
ber for de to foregående regnskabsår for
Advokatsamfundet, Erstatningsfonden og
Understøttelsesfonden.
4) Forelæggelse og godkendelse af budget
for de to næstfølgende regnskabsår samt
Advokatrådets forslag til bidrag for dis
se år.
5) Valg af formand for Advokatrådet og to
stedfortrædere for denne i dennes egen
skab af rådsmedlem.
6) Valg af to revisorer og to revisorsupple
anter.
7) Eventuelle forslag og forhandlingsem
ner, der ønskes optaget på dagsordenen
af Advokatrådet, eller eventuelle forslag
og forhandlingsemner, der inden den 1.
marts det pågældende år skriftligt begæ
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7. I § 11, stk. 4, indsættes efter “mindst 50
advokater”: “, medmindre der er tale om
genvalg”.

9. I § 12, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter
“mindst 30 advokater”: “, medmindre der
er tale om genvalg”.
10. § 12, stk. 5, affattes således:
“Stk. 5. Medlemmerne vælges for en fire
årig periode med mulighed for genvalg én
gang for en toårig periode.”
11. § 14 affattes således:
“1. stedfortræderen eller 2. stedfortræde
ren tiltræder, når et rådsmedlem dør, mister
sin valgbarhed, nedlægger sit mandat eller
på anden måde får vedvarende forfald. Det
samme gælder, hvis rådsmedlemmet bliver
valgt som formand, jf. § 11, stk. 2. Findes in
gen stedfortrædere, udpeges et rådsmedlem
for resten af valgperioden af kredsbestyrel
sen for den advokatkreds, som kan vælge det
pågældende medlem.”
12. I § 19 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
“Stk. 3. De personer fra kredsbestyrelsen
og fra Advokatsamfundets sekretariat, som
deltager i tilsynet, har tavshedspligt med
hensyn til det, de erfarer under tilsynet.”

13. § 20 affattes således:
“Advokatrådet kan i medfør af retspleje
lovens § 143, stk. 3, beslutte, at en advokat
eller en af de i retsplejelovens § 124 c, stk. 1,
nr. 2, nævnte personer, som ejer aktier eller
anparter i et advokatselskab, skal indkaldes
til en samtale med en kredsbestyrelse, hvis
det må antages, at den pågældende groft el
ler gentagne gange har tilsidesat de pligter,
som stillingen medfører.”
14. § 45, stk. 3, ophæves.
15. I § 46 indsættes efter stk. 3 som et nyt
stykke:
“Stk. 4. Kredsbestyrelsen kan efter an
modning eller af egen drift afholde kolle
gialt samråd med henblik på en løsning af
en konflikt mellem to advokater. Advokatrå
det kan fastsætte nærmere regler herom.”
16. I § 47, stk. 1, 2. pkt., ændres “3 advoka
ter” til “3-7 advokater efter kredsmødets be
slutning”.
17. I § 47, stk. 2, ændres “og stedfortrædere”
til “samt en 1. stedfortræder og en 2. sted
fortræder”.
18. § 51, stk. 1, affattes således:
“Stk. 1. I sager angående kredsens særli
ge anliggender gælder de i stk. 2-6 fastsatte
regler.”
19. § 51, stk. 2, affattes således:
“Stk. 2. Kredsbestyrelsens møder er be
slutningsdygtige, når i 1. kreds 3 medlem
mer er til stede. I de øvrige kredse skal
mindst 2 medlemmer være til stede, dog 3,
hvis kredsbestyrelsen består af flere end 3
medlemmer.”
20. I § 51 indsættes efter stk. 5 som et nyt
stykke:
“Stk. 6. Til kredsbestyrelsens møder ind
kaldes udover bestyrelsen det eller de i kred
sen valgte medlemmer af Advokatrådet, som
kan deltage i møderne, men uden stemme
ret og uden at deltage i behandlingen af kla
gesager, jf. § 46, stk. 2.”

21. I § 53, stk. 4, indsættes efter 1. pkt. som
nyt punktum:
“Dog kan enhver mødende advokat for
uden sin egen stemme afgive stemme for to
andre advokater fra samme advokatkreds,
hvis skriftlig fuldmagt lydende på advoka
tens navn fremvises for dirigenten.”
22. Efter § 53 indsættes:
“§ 53 a. Advokatrådet kan beslutte, at valg
af medlemmer til Advokatrådet, Advokat
nævnet og kredsbestyrelsen, jf. § 12, stk. 1-5,
§ 55, stk. 2-4, og § 47, stk. 2 og 3, skal ske ved
elektronisk afstemning i enkelte eller alle
advokatkredse.
Stk. 2. Elektronisk afstemning finder sted
efter reglerne i § 9 a, stk. 2-5.
Stk. 3. I tilfælde af beslutning om elektro
nisk afstemning afholdes kredsmødet i ste
det som et stillermøde inden afstemningen.
Stillermødet har til formål at give de opstil
lede kandidater mulighed for at præsente
re sig selv.
Stk. 4. I tilfælde af beslutning om elektronisk
afstemning finder § 12, stk. 2, stk. 3, 1. pkt.,
og stk. 4, samt § 53, stk. 4 og 5, ikke anven
delse for valg af medlemmer til Advokatrå
det, Advokatnævnet og kredsbestyrelsen.”
23. I § 55, stk. 2, ændres “to stedfortræde
re” til “en 1. stedfortræder og en 2. stedfor
træder”.
24. I § 55 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
“Stk. 5. Reglerne i §§ 14 og 15 finder til
svarende anvendelse for de medlemmer af
nævnet, der er advokater.”
25. § 59 affattes således:
“Stk. 1. Advokater modtager ikke veder
lag for hverv inden for Advokatsamfundet,
hvorimod nødvendige rejseomkostninger,
derunder passende udgifter til ophold,
godtgøres.
Stk. 2. Advokatrådets formand modtager
dog årligt et vederlag, som fastsættes af Ad
vokatrådet.”

26. I § 60, stk. 3, 2. pkt., ændres “måneder”
til “kvartaler”.
27. Efter § 60, stk. 3, 2. pkt., indsættes som
nyt punktum:
“Advokatsamfundet kan dog forinden
foretage modregning i forfaldne krav mod
medlemmet.”
28. I § 75, stk. 1, ændres “§ 10, nr. 5” til “§
10, nr. 6”.
29. To steder i § 76, stk. 2, ændres “14 dage”
til “2 måneder”.
30. Efter § 76 indsættes:
“Advokatens kontaktoplysninger
§ 76 a. En advokat er forpligtet til skriftligt at
meddele sekretariatet den adresse, hvorfra
advokaten udøver erhverv, samt en e-mail
adresse, hvor advokaten kan kontaktes. En
advokat, der ikke udøver erhverv, skal oplyse
sin bopæl og en e-mailadresse. Hvis advoka
ten skifter adresse eller e-mailadresse, skal
advokaten inden 14 dage efter ændringen
skriftligt meddele dette til sekretariatet. Det
samme gælder, når et advokatselskab skifter
hjemsted.”
31. § 77 affattes således:
“Stk. 1. Meddelelser fra Advokatsamfun
det, herunder Advokatnævnet, kan uanset
formkravene i denne vedtægt med binden
de virkning sendes som digital kommunika
tion, herunder til advokatens e-mailadresse,
jf. § 76 a, og e-Boks, under iagttagelse af den
til enhver tid gældende lovgivning.
Stk. 2. Meddelelser til Advokatsamfundet
og mellem Advokatsamfundets organer kan
uanset formkravene i denne vedtægt sendes
som digital kommunikation.
Stk. 3. Møder i Advokatsamfundets organer,
bortset fra Advokatmødet, kan afholdes
som videomøder eller telefonmøder, hvis
det skønnes forsvarligt og hensigtsmæssigt.”

§2
Ændringerne træder i kraft 1. januar 2018.
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