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OPGAVE 1 (vægtning 10 %) 

Sæt kryds ved de korrekte svar/udsagn. Der kan være et eller flere korrekte svar/udsagn for hvert 

spørgsmål. Besvarelsen af spørgsmålet skal være helt korrekt, for at tælle med som rigtig 

besvarelse. F.eks. tæller et ud af to krævede krydser som forkert besvarelse. 

 

1. I hvilke(t) af følgende tilfælde kan en advokat som udgangspunkt bistå begge parter med 

udarbejdelse af en ægtepagt? 

a) Hvis advokaten aldrig har repræsenteret eller i øvrigt har noget kendskab til nogen 

af parterne. 

 

b) Hvis det er parternes udtrykkelige ønske.  

c) Hvis parterne på forhånd er helt enige om indholdet af ægtepagten.  

d) Hvis ægtepagten efter sit indhold ikke ændrer på retsforholdet mellem parterne.  

 

2. Må en advokat opkræve salær for det udførte arbejde, hvis advokaten som følge af egen 

fejl for sent opdager, at advokaten befinder sig i en interessekonflikt og skal udtræde? 

a) Nej, advokaten skal afstå fra at opkræve salær for det udførte arbejde.  

b) Ja, men advokaten må ikke opkræve salær for den del af arbejdet, som også skal 

udføres af en ny advokat. 

 

c) Ja, advokaten kan opkræve et rimeligt salær efter de almindelige principper.  

 

3. I hvilke(t) af følgende tilfælde er det ikke i strid med god advokatskik, hvis advokat Gran 

som en gave sender tre flasker vin? 

a) Ejendomsmægler Jensen, der har henvist fem nye klienter den seneste uge.  

b) Advokat Hansen, der har henvist fem nye klienter den seneste uge.  

c) Advokat Olsen, der har ydet værdifuld sparring over telefonen.  

d) Ejendomsmægler Svendsen, der har 50 års fødselsdag.  

 

4. Hvilke(n) af følgende oplysninger skal altid indgå i den skriftlige opdrags- og 

prisoplysning, der sendes direkte til forbrugerklienten i forbindelse med varetagelsen af en 

retssag? 

a) Advokatens cvr-nummer.  

b) En beskrivelse af opdraget.  

c) Et estimat på tidsforbruget i sagen.  

d) Advokatens ansvarsforsikringsselskab og policenummer.  

e) Beløbsgrænserne for fri proces.  

f) De omkostninger, der vil være forbundet med sagen.  

 

5. Hvornår må en advokat opkræve aconto honorar? 

a) Når advokaten har afsendt opdrags- og prisoplysning.  

b) Når klienten har indbetalt depositum.  

c) Når advokaten har udført en del af det aftalte arbejde.  

d) Kun hvis der er indgået udtrykkelig aftale med klienten om løbende afregning.  
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6. Hvilke(t) af følgende beløb påvirker ikke klienttilsvaret? 

a) Et kontant afdrag fra en debitor i en inkassosag.  

b) En klients indbetaling af depositum.  

c) En klients betaling af salær i henhold til faktura.  

d) En tilbagebetaling af bidrag fra Advokatsamfundet som følge af en advokats 

deponering og ophør i firmaet. 

 

 

7. Hvem skal en gang årligt indsende en klientkontoerklæring til Advokatsamfundet? 

a) Kun de advokater, der personligt har tilsvar af betroede penge.  

b) Alle advokater, der er beskæftiget i advokatvirksomhed.  

c) Alle advokater.  

 

8. Hvad er en samleklientbankkonto? 

a) En konto i bogholderiet, der viser det samlede klienttilsvar.   

b) En bankkonto, der samler tilsvaret fra flere forskellige sager med samme klient.  

c) En bankkonto, der samler tilsvaret fra flere forskellige klienter.  

d) En bankkonto, der samler tilsvar over for personer, der ikke er klienter.  

 

9. Hvordan kan der hæves penge på en klientbankkonto? 

a) Ved bankoverførsel.  

b) Kontant.  

c) Med kreditkort.  

d) Med debetkort.  

 

10. Hvilke(t) af følgende udsagn om klientbankkonti er korrekt(e)? 

a) Alle klientbankkonti skal føres i danske kroner.  

b) Alle klientbankkonti skal føres i danske kroner eller euro.  

c) Separate klientbankkonti kan føres i fremmed valuta.  

d) Samleklientbankkonti kan føres i fremmed valuta.  

 

 

OPGAVE 2 (vægtning 50 %) 

Advokat Abild har i flere år været advokat for engrosvirksomheden Q ApS, som han har bistået 

med udarbejdelse af kontrakter og løbende rådgivning om juridiske spørgsmål, herunder alle 

ansættelsesaftaler. Advokat Abild sidder også i bestyrelsen for Q ApS, og har gennem årene fået et 

tæt forhold til direktionssekretæren Jannie Hansen. 

 

Den 30. april 2019 mødte Jannie Hansen stærkt fortvivlet op på Abilds kontor uden forudgående 

aftale, fordi hendes hustru, Yvonne Hansen, aftenen før havde forladt hjemmet med begge børn og 

efterladt et udkast til bodelingsaftale ved skilsmisse. Abild, som ellers ikke beskæftigede sig med 

privatretlige sager, forstod situationens alvor for Jannie, og tog straks kontakt til Yvonnes advokat. I 

løbet af den kommende tid blev der udarbejdet aftaler om bodeling og børnebidrag, og Abild bistod 

ligeledes Jannie Hansen under sagen om forældremyndighed og samvær i Familieretshuset. 
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Efter afslutningen bistanden til Jannie Hansen, herunder retssagen, fakturerede advokat Abild 

75.000 kr. inkl. moms, svarende til 24 timers arbejde af 2.500 kr. ekskl. moms. Jannie Hansen var 

forfærdet over regningens størrelse. I en mail til advokat Abild krævede hun et nedslag i prisen med 

henvisning til, at hun var helt uforberedt på et salærkrav i den størrelsesorden. Advokat Abild 

fremsendte herefter en udskrift af sin tidsregistrering på sagen, der viste, at han selv havde anvendt 

10 timer og hans advokatfuldmægtige 14 timer. 

 

1. Hvordan må Advokatnævnet forventes at ville forholde sig til en eventuel klage over Abilds 

salær og adfærd? (svaret skal begrundes, vægtning 50 %) 

 

Claus Clausen er direktør i Q ApS, og han har i tiltagende grad ikke været tilfreds med Jannie 

Hansens indsats efter, at Jannie og Yvonne Hansen blev skilt. Hun virker ukoncentreret på jobbet 

og Clausen kan ikke længere følge med i hendes arbejdstider. Derfor har Claus Clausen og den 

øvrige ledelse besluttet, at Jannie Hansen skal afskediges. Jannie Hansens fagforening mener ikke, 

at afskedigelsen er berettiget og har varslet en retssag. 

 

2. Kan advokat Abild repræsentere Q ApS i sagen mod Jannie Hansen? (Svaret skal begrundes, 

vægtning 50 %). 

 

 

OPGAVE 3 (vægtning 40 %) 

Advokat Erik Elk er selvstændig advokat i Engby, hvor han har en deltids 

advokatsekretær/bogholder, Susan Sørensen, ansat. Susan Sørensen har skiftende arbejdstider, men 

da Erik Elk oprindeligt er bankuddannet, har han ingen problemer med selv at sørge for bogføringen 

de dage, Susan Sørensen ikke er på kontoret. 

 

Erik Elk har for et par uger siden påtaget sig et privat dødsboskifte efter billedkunster Karl 

Kontrast. Karl Kontrast havde en omfattende produktion og eget galleri, hvorfra han solgte sine 

billeder samt importeret vin. Karl Kontrasts barnebarn Marie Madsen er ansat i galleriet, og det er 

arvingernes ønske, at dødsboet driver galleriet videre indtil lagerbeholdningen er bragt ned. Erik 

Elk har oprettet en separat klientbankkonto i Engby Sparekasse, hvortil Karl Kontrasts kontante 

indeståender er overført, i alt ca. 140.000 kr. Advokaten har instrueret Marie om at aflevere 

kontantomsætningen i Sparekassen, når kassebeholdningen overstiger 3.000 kr. Endvidere har han 

oprettet fast overførsel fra klientbankkontoen til udlejer af gallerilokalet første hverdag i måneden, 

så han ikke skal bekymre sig om at få huslejen på 6.500 kr. betalt. 

 

Da Susan Sørensen trak den først kontoudskrift fra boets klientbankkonto konstaterede hun, at 

Engby Sparekasse havde trukket 500 kr. i gebyr for oprettelse af kontoen. Da hun spurgte Elk om 

hævningen var i orden, svarede han, at ”det er der vel ikke noget at gøre ved”. 

 

1. Er klientkontovedtægtens bestemmelser overholdt i relation til den separate klientbankkonto? 

(Svaret skal begrundes, vægtning 60 %) 
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Erik Elk har planlagt en rejse til Nordnorge de første to uger af november. De fire første dage fra 

søndag til onsdag vil han være på fjeldet uden mobildækning, og i denne periode har han bedt 

Susan Sørensen om at holde fri. Herefter er det hans hensigt at sætte telefonen på lydløs, men dog 

besvare de mest nødvendige mails. Susan Sørensen vil formentlig arbejde hjemmefra de resterende 

dage i Elks ferie, men hun har ikke fuldmagt til at overføre beløb fra klientbankkonti. 

 

2. Hvilke pligter har Erik Elk efter klientkontovedtægten i den periode, han her i Norge? (Svaret 

skal begrundes, vægtning 40 %) 
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RETTEVEJLEDNING 

 

OPGAVE 1 (Overordnet vægtning 10 %) 

Der kan være et eller flere korrekte svar/udsagn for hvert spørgsmål. Besvarelsen af spørgsmålet 

skal være helt korrekt, for at tælle med som rigtig besvarelse.  

 

1. I hvilke(t) af følgende tilfælde kan en advokat som udgangspunkt bistå begge parter med 

udarbejdelse af en ægtepagt? 

a) Hvis advokaten aldrig har repræsenteret eller i øvrigt har noget kendskab til nogen 

af parterne. 

 

b) Hvis det er parternes udtrykkelige ønske.  

c) Hvis parterne på forhånd er helt enige om indholdet af ægtepagten. x 

d) Hvis ægtepagten efter sit indhold ikke ændrer på retsforholdet mellem parterne.  

 

2. Må en advokat opkræve salær for det udførte arbejde, hvis advokaten som følge af egen 

fejl for sent opdager, at advokaten befinder sig i en interessekonflikt og skal udtræde? 

a) Nej, advokaten skal afstå fra at opkræve salær for det udførte arbejde.  

b) Ja, men advokaten må ikke opkræve salær for den del af arbejdet, som også skal 

udføres af en ny advokat. 

x 

c) Ja, advokaten kan opkræve et rimeligt salær efter de almindelige principper.  

 

3. I hvilke(t) af følgende tilfælde er det ikke i strid med god advokatskik, hvis advokat Gran 

som en gave sender tre flasker vin? 

a) Ejendomsmægler Jensen, der har henvist fem nye klienter den seneste uge.  

b) Advokat Hansen, der har henvist fem nye klienter den seneste uge.  

c) Advokat Olsen, der har ydet værdifuld sparring over telefonen. x 

d) Ejendomsmægler Svendsen, der har 50 års fødselsdag. x 

 

4. Hvilke(n) af følgende oplysninger skal altid indgå i den skriftlige opdrags- og 

prisoplysning, der sendes direkte til forbrugerklienten i forbindelse med varetagelsen af en 

retssag? 

a) Advokatens cvr-nummer.  

b) En beskrivelse af opdraget. x 

c) Et estimat på tidsforbruget i sagen.  

d) Advokatens ansvarsforsikringsselskab og policenummer.  

e) Beløbsgrænserne for fri proces.  

f) De omkostninger, der vil være forbundet med sagen. x 

 

5. Hvornår må en advokat opkræve aconto honorar? 

a) Når advokaten har afsendt opdrags- og prisoplysning.  

b) Når klienten har indbetalt depositum.  

c) Når advokaten har udført en del af det aftalte arbejde. x 

d) Kun hvis der er indgået udtrykkelig aftale med klienten om løbende afregning.  
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6. Hvilke(t) af følgende beløb påvirker ikke klienttilsvaret? 

a) Et kontant afdrag fra en debitor i en inkassosag.  

b) En klients indbetaling af depositum.  

c) En klients betaling af salær i henhold til faktura. x 

d) En tilbagebetaling af bidrag fra Advokatsamfundet som følge af en advokats 

deponering og ophør i firmaet. 

x 

 

7. Hvem skal en gang årligt indsende en klientkontoerklæring til Advokatsamfundet? 

a) Kun de advokater, der personligt har tilsvar af betroede penge.  

b) Alle advokater, der er beskæftiget i advokatvirksomhed.  

c) Alle advokater. x 

 

8. Hvad er en samleklientbankkonto? 

a) En konto i bogholderiet, der viser det samlede klienttilsvar.   

b) En bankkonto, der samler tilsvaret fra flere forskellige sager med samme klient.  

c) En bankkonto, der samler tilsvaret fra flere forskellige klienter. x 

d) En bankkonto, der samler tilsvar over for personer, der ikke er klienter.  

 

9. Hvordan kan der hæves penge på en klientbankkonto? 

a) Ved bankoverførsel. x 

b) Kontant.  

c) Med kreditkort.  

d) Med debetkort. x 

 

10. Hvilke(t) af følgende udsagn om klientbankkonti er korrekt(e)? 

a) Alle klientbankkonti skal føres i danske kroner.  

b) Alle klientbankkonti skal føres i danske kroner eller euro.  

c) Separate klientbankkonti kan føres i fremmed valuta. x 

d) Samleklientbankkonti kan føres i fremmed valuta.  

 

 

OPGAVE 2 (overordnet vægtning 50 %) 

 

SPØRGSMÅL 1 (vægtning 50 %) 

Hvordan må Advokatnævnet forventes at ville forholde sig til en eventuel klage over Abilds 

salær og adfærd? (Svaret skal begrundes) 

 

Minimumsbesvarelse 

I skilsmissesagen handler Jannie Hansen uden for sit erhverv, og advokat Abild har tilsyneladende 

ikke overholdt reglerne i AER 15 vedrørende opdrags- og prisoplysninger i forbrugersager, fordi 

han ikke har skriftligt af egen drift har informeret om, hvad rådgivningen omfatter, og hvordan 

salæret vil blive beregnet. Det følger således af opgaveteksten, at Jannie Hansen mødte uanmeldt 

op, at Abild ”straks” tog kontakt til modparten og at Jannie Hansen var ”helt uforberedt” på 
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salærkravets størrelse. Manglende opdrags- og prisoplysning udgør en tilsidesættelse af god 

advokatskik, og det må forventes at Advokatnævnet vil pålægge advokat Abild en bøde, hvis Jannie 

Hansen indgiver en adfærdsklage. 

 

Den manglende opdrags- og prisoplysning medfører efter nævnets praksis ikke, at advokaten 

fortaber retten til at opkræve salær, men at det påhviler advokaten på anden måde at godtgøre, at der 

ikke er udført andet og mere arbejde, end det aftalte. Bevisbyrden herfor kan f.eks. løftes ved 

fremlæggelse af den løbende korrespondance med klienten. Umiddelbart har Jannie Hansen dog 

ikke anfægtet omfanget af det udførte arbejde. 

 

Under en klagesag vil Advokatnævnet vurdere, om det anvendte tidsforbrug konkret har været 

rimeligt, og om salæret samlet set ligger inden for rammerne af det rimelige salær jf. retsplejelovens 

§ 126, stk. 2. Timetaksten må i sig selv anses som sædvanlig for en advokat, men da mere end 

halvdelen af arbejdet er udført af en advokatfuldmægtig, må det forventes at nævnet nedsætter 

salæret. 

 

 

SPØRGSMÅL 2 (vægtning 50 %) 

Kan advokat Abild repræsentere Q ApS i sagen mod Jannie Hansen? (Svaret skal begrundes) 

 

Minimumsbesvarelse 

Spørgsmålet lægger op til en drøftelse af, om advokat Abild vil befinde sig i en interessekonflikt 

ved at påtage sig at repræsentere Q ApS under en retssag mod Jannie Hansen. Spørgsmålet kan 

anskues både fra Jannie Hansens vinkel og fra Q ApS’ vinkel, se nærmere under god besvarelse. 

 

Set fra Jannie Hansens side bør det indledningsvist konstateres, at Abild formentlig har været inde 

over Jannie Hansens ansættelsesaftale, men i denne sammenhæng kun repræsenterede Q ApS, 

hvorfor dette ikke giver anledning til problemer.  

 

Herefter er det relevant, at advokat Abild har fået oplysninger om Jannie Hansens private forhold i 

skilsmissesagen. Den sag er afsluttet og dermed tidsmæssig forskudt i forhold til opsigelsessagen, 

og det er derfor AER 12.2 nr. 11, som bør drøftes.  

 

Besvarelsen bør således vurdere, dels om sagerne har forbindelse med hinanden, og dels om der er 

risiko for, at fortrolige oplysninger fra skilsmissesagen kan have betydning i opsigelsessagen. 

Ligeledes skal besvarelsen inddrage appearance-hensynet, som efter nævnspraksis tillægges 

betydning i vurderingen af interessekonflikter. 

 

Besvarelsen kan argumentere for, at advokat Abild vil kunne repræsentere Q ApS i sagen, fordi 

skilsmissen ikke har nogen direkte forbindelse til opsigelsessagen. På den anden side kan det 

anføres, at oplysningerne om Jannie Hansens private forhold tilsyneladende har haft betydning for 

hendes arbejdsindsats og dermed for baggrunden for opsigelsen. Det kan tillægges betydning, at 

Jannie Hansen med rette kan frygte, at oplysninger fra skilsmissesagen kan misbruges i 

opsigelsessagen jf. f.eks. Advokatnævnets kendelse af 20.08.2018.  
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Det er mest nærliggende at nå frem til, at Abild vil befinde sig i en interessekonflikt, men 

konklusionen er ikke afgørende. 

 

AER 12. 2 En advokat må ikke bistå en klient i situationer, hvor en interessekonflikt er opstået, eller hvor der 

foreligger nærliggende risiko for, at en sådan konflikt opstår. 

Sådanne situationer foreligger, når: 

[…] 

4) en advokat har en nær familiemæssig eller ikke ubetydelig økonomisk, erhvervsmæssig eller anden 

forbindelse til en part, som i sagen har modstridende interesser med klienten. 

5) en advokat har sådanne forretningsmæssige eller andre forbindelser til eller aftaler med klienten, at der 

er risiko for, at advokaten ikke kan give klienten rådgivning uafhængigt af uvedkommende interesser. 

[…] 

Sådanne situationer kan endvidere foreligge, når: 

[…] 

11) En advokat bistår en klient i en sag efter tidligere at have bistået en klient i en anden sag, når sagerne 

har forbindelse med hinanden, og der er risiko for, at fortrolige oplysninger, som advokaten har modtaget i 

en af sagerne, kan have betydning i en anden af sagerne.  

 

ANK 20.08.2018. Advokatnævnet udtaler bl.a.: Advokatnævnet finder, at det ikke kan udelukkes, at [klager] 

med føje kan frygte, at fortrolige oplysninger, som han gav advokat [A] i forbindelse med 

forældreansvarssagen og straffesagen i 2015, kunne bruges i den efterfølgende forældreansvarssag, som 

advokat [A] varetog for [Z]. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at sagerne efter deres karakter 

vedrører personfølsomme oplysninger. Advokatnævnet finder herefter, at advokat [A] har befundet sig i en 

interessekonflikt eller i nærliggende risiko herfor ved at repræsentere [Z] i sagen mod [klager], uden på 

forhånd at have indhentet [klager]s samtykke hertil. 

 

God besvarelse 

Den gode besvarelse kan drøfte, om advokat Abild befinder sig i en interessekonflikt set fra 

selskabets synspunkt. I relation til advokat Abilds bestyrelsesarbejde er AER pkt. 12.2, nr. 5 om 

(u)afhængighed af klienten relevant, men der fremgår ikke oplysninger, som giver grund til at 

antage, at advokat Abilds uafhængighed er anfægtet. Almindeliget bestyrelsesarbejde udelukker 

som udgangspunkt ikke, at en advokat kan repræsentere selskabet i konkrete sager. Over årene er 

der efter det oplyste opstået en ”tæt forhold” mellem advokat Abild og Jannie Hansen, hvorfor det 

kan overvejes, om Abild jf. AER 12.2, nr. 4 har en sådan anden forbindelse til modparten, at der 

foreligger en risiko for interessekonflikt. 

 

 

OPGAVE 3 (overordnet vægtning 40 %) 

 

SPØRGSMÅL 1 (vægtning 60 %) 

Er klientkontovedtægtens bestemmelser overholdt i relation til den separate 

klientbankkonto? (Svaret skal begrundes) 
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Minimumsbevarelse 

Opgaveteksten lægger op til en drøftelse af tre spørgsmål vedrørende kontant kassebeholdning, 

betaling af husleje og gebyr. 

 

Det fremgår af klientkontovedtægtens § 2, stk. 4, at penge, der indgår i klienttilsvaret, skal indsættes 

på klientbankkontoen uden unødigt ophold. Det betyder, at den kontante omsætning, som Marie 

Madsen løbende afleverer i Engby Sparekasse, skal indsættes på klientbankkonto. Se nærmere 

under god besvarelse. 

 

Klientkontovedtægtens § 8, stk. 1, 2, b) jf. § 10 slår fast, at det er tilladt for advokat Elk at give 

banken instruks om fremtidige overførsler til udlejer (husleje), så længe der ikke er tvivl om, at der 

vil være dækning på kontoen. Ud fra opgavens oplysninger om et aktuelt indestående på 140.000 kr. 

og en udsigt til løbende indtægter fra galleriet, må den faste fremtidige overførsel formentlig anses 

for tilladt. I modsat retning tæller, at der også vil være andre udgifter i boet, f.eks. løn til Marie 

Madsen, hvorfor Elk løbende må vurdere, om den faste overførsel kan opretholdes. 

 

For så vidt angår gebyret for oprettelse af konto fremgår det af klientkontovedtægtens § 13 jf. § 12, 

at der lovligt kan indgås aftale mellem advokaten og banken om, at banken opkræver gebyr for 

oprettelse af kontoen. Dette forudsætter dog, at advokaten har en forudgående skriftlig aftale med 

klienten om, at gebyret afholdes af denne, alternativt at advokaten dækker beløbet ind via en 

regulering fra driftskontoen. Det fremgår af opgaveteksten, at Elk ikke forudgående eller 

efterfølgende har forholdt sig til gebyret, hvorfor Elk ikke har overholdt klientkontovedtægten i 

denne sammenhæng. 

 

KKV § 2, stk. 4. Penge, der indgår i klienttilsvaret, skal uden unødigt ophold indsættes på en 

klientbankkonto.  

 

KKV § 10. Advokaten eller advokatselskabet kan give pengeinstituttet instruks om fremtidige 

pengeoverførsler fra klientbankkontoen, hvis der ifølge klientbogholderiet utvivlsomt vil være dækning for 

overførslerne på det tidspunkt, hvor de skal gennemføres og bogføres. 

 

KKV § 12. Advokaten eller advokatselskabet kan give pengeinstituttet tilladelse til at hæve negative renter 

fra en separat klientbankkonto, når pengeinstituttet skriftligt har afgivet følgende erklæring over for 

advokaten eller advokatselskabet: 

1) Pengeinstituttet vil i alle tilfælde underrette advokaten eller advokatselskabet i rimelig tid forud for 

hævningen. 

2) Advokaten eller advokatselskabet har mulighed for at annullere hævningen fra den separate 

klientbankkonto og henvise til anden konto. 

3) Der skal utvivlsomt være dækning på klientbankkontoen til hævningen. 

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte tilladelse forudsætter, at advokaten eller advokatselskabet enten skriftligt forud 

har aftalt dette med klienten, eller uden unødigt ophold efter pengeinstituttets hævning indsætter beløb på 

klientbankkontoen svarende til det hævede beløb. 

Stk. 3. Advokaten eller advokatselskabet skal over for Advokatrådet kunne dokumentere sådanne aftaler med 

pengeinstitutter og klienter. 
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Stk. 4. Advokaten eller advokatselskabet bogfører betalingen på datoen for den faktiske hævning på 

klientbankkontoen. 

 

KKV § 13. Advokaten eller advokatselskabet kan give pengeinstituttet tilladelse til at hæve følgende gebyrer 

på en separat klientbankkonto: 

1) Gebyr for oprettelse af kontoen i pengeinstituttet. 

2) Gebyr som følge af benyttelse af betalingskort, jf. § 7, litra b, nr. 1. 

3) Øvrige gebyrer i forbindelse med pengeinstituttets administration af kontoen. 

Stk. 2. § 12 finder tilsvarende anvendelse på aftaler med et pengeinstitut om hævning af gebyrer efter stk. 1. 

 

God besvarelse 

Den gode besvarelse kan nævne, at KKV § 2, stk. 4, ikke er til hinder for, at der kan opretholdes en 

beskeden kontant kassebeholdning på 3.000 kr. i galleriet (uden for klienttilsvaret), når dette er 

begrundet i hensynet til driften af dødsboets igangværende virksomhed. 

 

 

SPØRGSMÅL 2 (vægtning 40 %) 

Hvilke pligter har Erik Elk efter klientkontovedtægten i den periode, han her i Norge? 

(Svaret skal begrundes) 

 

Minimumsbesvarelse 

Det følger af klientkontovedtægtens § 3, stk. 2, at klientbogholderiet skal føres alle dage, hvor 

advokatvirksomheden er åben, og § 3, stk. 3 angiver nærmere, hvornår virksomheden må anses for 

åben. Vedtægtens § 4 bestemmer endvidere, at skal sikres overensstemmelse mellem indestående på 

klientbankkonti og det bogførte tilsvar alle dage, hvor der gennemføres transaktioner fra 

advokatvirksomheden. Det vil i praksis betyde, at klientbogholderiet også skal føres på lukkedage, 

hvis advokatvirksomheden selv overfører penge fra en klientbankkonto. 

 

Kontoret må i hvert fald anses for lukket de første dage i november (søndag den 1. til onsdag den 

4.), hvor Elk er uden for mobildækning og Susan Sørensen holder ferie. I denne periode falder dog 

betalingen af husleje – se nærmere under god besvarelse. 

 

Den øvrige del af Elks ferie vil der ikke være personale til stede, og hvis Elk sørger for at kontoret 

ikke fremstår tilgængeligt, vil der ikke være pligt til daglig bogføring. Elk kan f.eks. sørge for 

automatisk telefonsvar om ferielukningen og information herom på hjemmesiden og i autosvar på e-

mails. Dette er ikke til hinder for, at Elk og Susan Sørensen i begrænset omfang kan besvare mails 

og foretage telefonopkald. Såfremt Elk iværksætter en overførsel via netbank fra feriedestinationen, 

skal han sørge for samtidig bogføring. 

  

KKV § 3, stk. 1. Advokaten og advokatselskabet skal have indrettet klientbogholderiet således, at det viser de 

enkelte mellemværender og det samlede klienttilsvar i danske kroner. 

Stk. 2. Klientbogholderiet skal føres i danske kroner hver dag, hvor advokatvirksomheden er åben og på 

dage, hvor der i øvrigt foretages økonomiske transaktioner fra advokatvirksomheden. 
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Stk. 3. Advokatvirksomheden betragtes som åben på alle dage, hvor der er personale til stede, og hvor 

virksomheden ud ad til i øvrigt fremstår tilgængelig. 

 

KKV § 4, stk. 1. Hver dag, hvor advokatvirksomheden er åben og på dage, hvor der i øvrigt foretages 

økonomiske transaktioner fra advokatvirksomheden, skal det sikres, at der er overensstemmelse mellem 

klienttilsvaret ifølge bogholderiet og det samlede indestående på klientbankkontiene. 

Stk. 2. Dette skal kunne dokumenteres, også når der ikke har været bevægelser i forhold til klienttilsvaret 

eller på klientbankkontiene. 

Stk. 3. Advokatrådet kan meddele dispensation fra reglerne i stk. 1 og 2 og § 3, stk. 2, hvis det under hensyn 

til tilsvarets størrelse, antallet af posteringer og omstændighederne i øvrigt findes ubetænkeligt. Ansøgning 

skal ske på en særlig formular, der skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor. 

 

God besvarelse 

Den gode besvarelse drøfter den forud fastsatte overførsel af 6.500 kr. mandag den 2. november, 

hvorved der foretages en økonomisk transaktion fra advokatvirksomheden og klientbogholderiet bør 

føres denne dag. For at undgå dette og samtidig overholde klientkontoreglerne kan Erik Elk f.eks. 

betale og bogføre huslejen (og afstemme klienttilsvaret) inden ferien. 


