
 

 

Retningslinjer for offentliggørelse af Advokatnævnets afgørelser med 
oplysning om advokatens navn 

Offentliggørelse af afgørelser 
 

Advokatnævnet offentliggør bøder på 20.000 kr. eller derover. Nævnet kan i forbindelse med 
afgørelsen af en sag beslutte, at en bøde på under 20.000 kr. skal offentliggøres, herunder især 
hvis advokatens adfærd har været til skade eller gene for en klient, og kendskabet til afgørelsen 
vil have en betydning for andres valg af advokat. 
 
Nævnet offentliggør ikke frifindende afgørelser eller afgørelser i salærsager. 

Tidspunktet for offentliggørelse 

Offentliggørelse afventer som hovedregel udløbet af fristen for indbringelse af nævnets afgørelse 
for retten. Hvis advokaten indbringer sagen for retten, afventer eventuel offentliggørelse den 
endelige retsafgørelse. 
 
Har advokaten fået en bøde på 40.000 kr. eller mere, offentliggøres afgørelsen som hovedregel i 
umiddelbar forlængelse af, at kendelsen sendes til parterne. Hvis advokaten indbringer afgørelsen 
for retten, tilføjes det til offentliggørelsen, at afgørelsen er indbragt for retten. 
 
Advokatnævnet kan i forbindelse med afgørelsen af en sag beslutte, at også en kendelse, hvor 
advokaten er blevet pålagt en bøde på under 40.000 kr., skal offentliggøres i umiddelbar 
forlængelse af, at kendelsen sendes til parterne, herunder især hvis advokatens adfærd har været 
til skade eller gene for en klient, og kendskabet til afgørelsen vil have en betydning for andres valg 
af advokat. Hvis advokaten indbringer afgørelsen for retten, tilføjes det til offentliggørelsen, at 
afgørelsen er indbragt for retten.*  
 

Nævnet kan beslutte, at afgørelsen først offentliggøres, når der foreligger en endelig afgørelse. 
 
Afgørelser, hvor en advokat frakendes retten til at udøve advokatvirksomhed, midlertidig 
frakendes retten til at udøve advokatvirksomhed, eller betinget frakendes retten til at udøve 
advokatvirksomhed offentliggøres altid i umiddelbar forlængelse af, at kendelsen sendes til 
parterne. Hvis advokaten indbringer afgørelsen for retten, tilføjes det til offentliggørelsen, at 
afgørelsen er indbragt for retten.** 
  
Meddelelse om offentliggørelse 
 

Nævnet meddeler i det fremsendelsesbrev, der følger med nævnets afgørelse, om afgørelsen 
offentliggøres, og hvornår denne offentliggørelse finder sted. 

 

 

 



Offentliggørelsens varighed 

Offentliggørelsen sker på Advokatnævnets hjemmeside. Afgørelsen slettes 12 måneder efter, at 
den er blevet offentliggjort. 

Ikrafttrædelse 

De nye retningslinjer anvendes på afgørelser truffet efter den 5. december 2014. 

*For så vidt angår retningslinjerne om straksoffentliggørelse af bøder på under 40.000 kr., træder 
disse i kraft med virkning for afgørelser truffet efter den 15. august 2016.

** For så vidt angår retningslinjerne om offentliggørelse af afgørelser med betinget og midlertidig 
frakendelse, træder disse i kraft med virkning for afgørelser truffet efter den 15. december 2019. 

Vedtaget af Advokatnævnet den 27. november 2014 med senere ændringer den 22. juni 2016 og 
27. august 2019. 


