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2020 har af flere grunde været lidt ud over det sædvanlige. Det var året, hvor sagsbehandlingen i nævnet blev digitaliseret, 
og det blev muligt at indgive klager via en selvbetjeningsløsning på nævnets hjemmeside. Det skete 1. september 2020, hvor 
nævnets forretningsorden også blev revideret. Erfaringerne med den nye ordning er overordnet meget positive. Brugernes 
generelle oplevelse er, at systemet er intuitivt og til at gå til. Løsningen vil løbende blive evalueret og videreudviklet, blandt 
andet på baggrund af brugernes tilbagemeldinger. 
 
2020 var også året, hvor der blev indført gebyr for indgivelse af klager til nævnet. Der er tale om en politisk beslutning, og 
det har været et spørgsmål, der har delt vandene i nævnet. Men nu er gebyret her, og det ser ud til at fungere meget godt. 

Desuden har 2020 været året, hvor vi alle har skullet indrette os på nye måder som følge af corona. Det har blandt andet været 
nødvendigt for sekretariatets medarbejdere at arbejde hjemme i en betydelig del af året. Hertil kommer, at gennemførelsen 
af nævnsmøder har skullet nytænkes i det omfang, det ikke var muligt at mødes fysisk. Det er lykkedes i kraft af en positiv 
tilgang, og det har resulteret i, at nævnet er gået ud af 2020 med en stabil drift og en fortsat kort sagsbehandlingstid. 
 
Jeg vil benytte lejligheden til at takke for det store engagement blandt nævnsmedlemmerne og de ansatte i nævnets sekreta-
riat. Jeg ser frem mod 2021, hvor hovedmålene er at sikre fortsat stabil drift af den digitale sagsbehandling samt at fastholde 
en kort sagsbehandlingstid og en høj kvalitet i afgørelserne.
 Kurt Rasmussen

Forord
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Advokatnævnet behandler klager over medlemmer af Det Danske Advokatsamfund. Alle ad-
vokater i Danmark skal være medlem af Advokatsamfundet. Advokatnævnet er en uafhængig 
klageinstans, der er nedsat i medfør af retsplejeloven. Retsplejelovens regler om behandlingen 
af klager over advokater og bekendtgørelsen om Advokatnævnets virksomhed samt nævnets 
forretningsorden er medtaget som bilag bagerst i beretningen. 

Advokatnævnet behandler to former for klager: adfærdsklager og salærklager. Enhver, der 
har en retlig interesse heri, kan indbringe en klage over advokaters salærer og adfærd. Det 
er forbundet med et gebyr at indgive en klage. 

En adfærdsklage er en klage over advokatens arbejde. I adfærdssager (også kaldet discipli-
nærsager) vurderer Advokatnævnet, om advokaten har handlet i strid med god advokatskik. 
Reglen om god advokatskik findes i retsplejelovens § 126. Hvis Advokatnævnet mener, at en 
advokat har tilsidesat god advokatskik, kan nævnet pålægge advokaten en sanktion. Sanktio-
nen kan være en irettesættelse eller en bøde. En advokat, der er blevet pålagt en sanktion af 
Advokatnævnet, kan indbringe afgørelsen for retten. Retten har mulighed for at stadfæste, 
ophæve eller ændre nævnets afgørelse. 

Ved grove eller gentagne overtrædelser af advokatpligterne kan Advokatnævnet frakende 
advokater retten til at udøve advokatvirksomhed i et tidsrum fra seks måneder til fem år 
eller indtil videre. Advokatnævnet har endvidere mulighed for betinget eller midlertidigt at 
frakende retten til at udøve advokatvirksomhed. 

En advokat, der er blevet frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed, kan forlange af-
gørelsen indbragt for retten, som kan stadfæste, ophæve eller ændre afgørelsen. Endvidere 
kan Advokatnævnets afgørelse om frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed til 
enhver tid ophæves af nævnet selv.

Advokatrådet har en særskilt adgang til at indgive klager over advokaters adfærd til Advo-
katnævnet. Advokatrådet kan som led i sit tilsyn med advokater også indtræde i verserende 
adfærdsklager, hvis rådet mener, at betingelserne for at frakende advokaten retten til at udøve 
advokatvirksomhed er til stede. 

En salærklage er en klage over det vederlag, som en advokat eller et advokatselskab har krævet 
for sit arbejde. I salærklager kan Advokatnævnet godkende salærets størrelse eller bestemme, 
at salæret skal nedsættes eller bortfalde. 

Advokatnævnet kan derimod ikke afgøre, om en advokat skal betale erstatning. Den afgørelse 
træffes i givet fald af domstolene.

Advokatnævnets opgaver 
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Advokatnævnet består af en formand og to næstformænd, der alle 
skal være dommere, samt af 18 andre medlemmer.

Formanden og næstformændene udpeges af Højesterets præsi-
dent. Af de øvrige medlemmer vælges ni af Advokat samfundet 
blandt advokater, der ikke er medlemmer af Advokatrådet, og 
ni, der ikke må være advokater, udpeges af justitsministeren. 
Justitsministerens udpegning af med lemmer og stedfortrædere 
herfor sker efter indstilling fra myndigheder, organisationer 
og lignende, således at det sikres, at der til Advokatnævnet ud-
peges medlemmer, der har kendskab til både private klienters, 
erhvervsklienters og offentlige klienters interesser. 

Medlemmer udpeges for en periode af seks år, og der er ikke 
mulighed for genudpegning.

Advokatnævnets  
sammensætning



Advokatnævnets  
sammensætning ADVOKATNÆVNET BESTOD I 2020  

AF FØLGENDE 21 MEDLEMMER:

FORMANDSKABET
Højesteretsdommer Kurt Rasmussen (formand)
Landsdommer Mikael Sjöberg (næstformand)
Byretsdommer Ole Høyer (næstformand)

MEDLEMMER VALGT AF ADVOKATSAMFUNDET
Advokat Anette Brinkmann
Advokat Birgitte Frølund
Advokat Jonna Hjeds
Advokat Henrik Høpner
Advokat Linda Hebo Lange 
Advokat Keld Nomanni 
Advokat Peer B. Petersen
Advokat Anders Quistgaard
Advokat Klaus Søgaard

MEDLEMMER UDPEGET AF JUSTITSMINISTEREN
Morten Qvist Fog, Dansk Industri
Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv
Anita Hørby, Social- og Indenrigsministeriet
Vagn Jelsøe, Forbrugerrådet Tænk
Maria Liljeqvist, Forbrugerrådet Tænk 
Kristian Nørgaard, Region Syddanmark 
Henrik Rønnow, Haderslev Kommune 
Thea Lyskov Søndergaard, SMWdanmark
Tænk, vakant ved årsskiftet, afventer udpegning 

ADVOKATNÆVNETS 
STEDFORTRÆDERE

Højesteretsdommer Jan Schans Christensen
Landsdommer Dorte Jensen
Byretsdommer Mette Søgaard Vammen

Advokat Lotte Lindahl Andreasen
Advokat Pernille Bergholt Buhl
Advokat Henrik Holmblad
Advokat Carsten Holmgaard
Advokat Nicolaj Horn
Advokat Søren Isaksen 
Advokat Steffen Nielsen
Advokat Kim Rasmussen
Advokat Peter Rønnow
Advokat Ann Schrøder
Advokat Peter Trudsø
Advokat Anne Sofie Vilsbøll
Advokat Mads Balsby Wilkens
Advokat Maryla Wroblewski

Morten Frihagen, Dansk Erhverv 
Lars Frolov-Hammer, Dansk Industri 
Anette Høyrup, Forbrugerrådet Tænk 
Anne Dehn Jeppesen, Forbrugerrådet Tænk 
Søren Skov Larsen, Ernest & Young 
Thyge Nielsen, Danske Regioner
Lone Ravn, KL 
Jakob Steenstrup, Forbrugerrådet Tænk
Ole Sellmer Sørensen, Finansministeriet
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Advokatnævnets sekretariat står for den forberedende behandling af salær- og 
adfærdsklager, inden sagen overgives til nævnet til afgørelse. 

Sekretariatet indhenter parternes bemærkninger og de oplysninger og  
bilag, der er nødvendige ved sagens afgørelse. Når sagerne er tilstrækkeligt 
oplyst og forberedelsen afsluttet, udarbejder sekretariatets jurister forslag til 
Advokatnævnets afgørelse. 

Sekretariatet varetager endvidere den praktiske planlægning og gennemførelse 
af Advokatnævnets møder. 

På den følgende side ses en illustration over de mest gængse sagsveje ved 
behandling af en sag.

Advokatnævnets  
behandling af klager



I forbindelse med sekretariatets forberedelse af sagen kan 
sekretariatet indstille, at klagen afvises grundet manglende 
retlig interesse, sagens beskaffenhed eller afvises som åbenbart 
grundløs. Sekretariatet kan herudover afvise en klage, der er 
indgivet for sent.

Enhver, der har en retlig interesse heri, 
kan indbringe en sag for Advokatnævnet. 
Endvidere kan Advokatrådet indbringe en 
sag for nævnet. Fristen for at indgive en 
klage er et år.

Sagen behandles enten i én af nævnets 
tre afdelinger eller i plenum. Hver 
afdeling består af syv medlemmer. 
Sager af principiel karakter eller sager 
vedrørende frakendelse behandles så 
vidt muligt i plenum.

Sekretariatet 
sørger for, at 
de fornødne 
oplysninger til 
sagens behandling 
foreligger, og at 
de nødvendige 
undersøgelser er 
foretaget.

Ethvert medlem 
af nævnet kan 
anmode om en re-
alitetsbehandling 
af en sag, der er 
indstillet afvist.

Et medlem, der 
er udpeget af 
justitsministeren, 
og et medlem, der 
er advokat.

KLAGEN 
KOMMER IND

KENDELSE NÆVN BEHANDLER 
SAG

INDKLAGEDE  
ADVOKAT HØRES

KLAGER  
HØRES IGEN

ADVOKAT
HØRES IGEN

SEKRETARIAT  
UDARBEJDER UDKAST  

TIL AFGØRELSE

PARTSHØRING

ET MEDLEM AF 
FORMANDSKABET 

VURDERER

TO MEDLEMMER AF 
NÆVNET VURDERER

ADFÆRD

AFVIST:  
ÅBENBART GRUNDLØS

AFVIST:  
FORÆLDET

MANGLENDE  
RETLIG INTERESSE

SAGENS  
BESKAFFENHED

VURDERES TIL 
AFVISNING AF  

SEKRETARIATET

I PLENUM

I EN AF NÆVNETS  
TRE AFDELINGER

BEGGE DELE

SALÆR

Sekretariatet ud-
arbejder forslag til 
nævnets afgørelser. 
Sekretariatet eller 
nævnet kan forelæg-
ge udkast til kendel-
se for én eller flere 
kredsbestyrelser. 
Udkast til afgørelse 
med de relevante 
bilag sendes  til de 
nævnsmedlemmer, 
der skal deltage i 
afgørelsen.

+
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Indkomne sager
I 2020 modtog Advokatnævnet 971 klager over advokater. Af disse klager var 609 klager over advo-
katers adfærd, mens 114 var klager over advokaters salærer. I 145 klager var der klaget over både 
advokaters adfærd og salærer. Hertil kommer 103 genoptagelsesanmodninger. 

Advokatnævnets virksomhed 2020

År Adfærd Salær
Salær og  
adfærd

Genoptagelses 
sager

I alt

2018 702 220 118 161 1.201

2019 658 168 143 187 1.156

2020 609 114 145 103 971

 2018 2019 2020
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0

Udviklingen i antallet af indkomne sager  
i perioden 20182020

Indkomne sager fordelte sig således
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Sager behandlet
Advokatnævnet afsluttede i 2020 i alt 1.003 sager.

Afgørelsestype 2018 2019 2020

Afgjort ved kendelse 566 475 497

Afvist af nævnet 355 346 247

Afvist af sekretariatet 88 81 77

Klage tilbagekaldt 51 69 60

Henlagt i øvrigt 3 1 2

Genoptagelsesanmodninger imødekommet 13 33 14

Genoptagelsesanmodninger afslået 158 150 93

Kaldt tilbage efter mægling 18 18 13

I alt 1.252 1.173 1.003

Advokatnævnets afsluttede sager fordelte sig således

 2018 2019 2020
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1500

1000
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0

Udviklingen i antallet af afsluttede sager  
i perioden 20182020 

*

* Kan være sket i kendelsesform.
** Kan have været forelagt nævnet.

**
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Verserende sager 
Ved udgangen af 2020 var der 342 verserende sager.

2018 2019 2020

 2018 2019 2020

600

400

200

0

Oversigt over udviklingen i antallet af klager,  
afsluttede sager og verserende sager i årene 20182020

Udviklingen i antallet af verserende sager i perioden 20162020

Udviklingen i antallet af verserende sager  
i perioden 20182020

Afsluttede 
sager

Verserende 
sager
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1500
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0

Antal 
klager

2016 2017 2018 2019 2020    

 

1000

500

0
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Sagsbehandlingstid 2016-2020 
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2020  
var på 4,5 måneder.

Udviklingen i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid  
i årene 20182020

År
Gennemsnitlig  

sagsbehandlingstid (mdr.)

2018 4,8

2019 4,2

2020 4,5

Afsagte kendelser
Advokatnævnet kan i salærklager godkende salærets størrelse eller bestemme, at salæret 
skal nedsættes eller bortfalde. I adfærdsklager kan Advokatnævnet tildele advokaten en 
irettesættelse eller pålægge en bøde. I grove eller oftere gentagne tilfælde kan Advokat-
nævnet frakende advokaten retten til at udøve advokatvirksomhed.

Af tekniske årsager kan 2020-tal ikke sammenlignes direkte på de enkelte kategorier  
med de tidligere års tal.

I 2020 afsagde Advokatnævnet kendelse i 497 sager. 

Kendelserne fordelte sig på følgende måde

Afsagte kendelser 2018 2019 2020

Salær godkendt 84 114 60

Salær nedsat 60 53 22

Salær bortfald 4 6 6

Frifindelse 184 130 228

Irettesættelse 27 15 29

Bøde 192 140 134

Frakendelse 5 9 4

Betinget frakendelse   3

Ikke midlertidig frakendelse   1

Overtrædelse uden sanktion 10 7 9

Ikke udleveret bestalling   1 1 

I alt 566 475 497

2016 2017 2018 2019 2020   

 

8

6

4

2

Såfremt kendelsen omfatter både en adfærds- og salærklage,  
vil afgørelsen i sagen rubriceres under adfærdsdelen.
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Afviste sager
Advokatnævnet kan afvise en klage fra en person, der ikke har retlig interesse i det forhold, klagen angår. Det 
samme gælder en klage, der efter sin beskaffenhed ikke kan påkendes af Advokatnævnet eller en klage, der 
skønnes åbenbart grundløs. På samme måde kan sekretariatet afvise en klage, som er for sent indgivet.

Sagerne behandles som udgangspunkt på skriftligt grundlag. Hvis blot ét medlem ønsker det, bliver sagen i 
stedet behandlet på et nævnsmøde.

I 2020 afviste Advokatnævnet og sekretariatet 324 klager.

De afviste klager fordelte sig på følgende måde

 

Afvisningsgrund 2018 2019 2020

Manglende retlig interesse 31 32 22

Efter sin beskaffenhed ikke 
påkendes af nævnet

115 103 86

Åbenbart grundløs 209 211 139

Afvist som for sent indgivet 88 81 77

I alt 443 427 324
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Indbringelse af Advokatnævnets kendelser for domstolene
Efter retsplejelovens § 147 d, § 147 e og § 147 g  kan Advokatnævnets afgørelser om at tildele en irette-
sættelse, pålægge en bøde og frakende retten til at udøve advokatvirksomhed (herunder også betinget 
frakendelse og midlertidig frakendelse) indbringes for retten. Retten kan stadfæste, ophæve eller ændre 
afgørelsen. I 2020 blev der afsluttet 33 sager ved domstolene.

 

Afsluttede sager ved domstolene 

Resultat 2020

Retten stadfæstede nævnets kendelse 17

Retten ændrede sanktionen 5

Retten ophævede nævnets kendelse 1

Sagen blev afvist af retten 2

Sagen blev hævet af advokaten 8

I alt 33

*  I tallet indgår ikke sager, der afventer eventuel anke eller  
Procesbevillingsnævnets afgørelse i forhold til anketilladelse.

*
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Det er Advokatnævnet og domstolene, der gennem fortolkning af bestemmelsen i retsplejelovens § 126 fastlægger indholdet 
af begrebet ”god advokatskik”.

På Advokatnævnet.dk findes Advokatsamfundets Vidensdatabase om god advokatskik, som giver en nem adgang til 
Advokatnævnets og domstolenes praksis omkring god advokatskik. Vidensdatabasen indeholder ud over konkrete af gørelser 
fra Advokatnævnet og domstolene også blandt andet artikler og notitser om god advokatskik og nævnets praksis. Databasen, 
der løbende bliver udbygget og opdateret med nyeste praksis, bidrager således til at give advokater og borgere et fyldestgørende 
billede af praksis vedrørende god advokatskik.

Til belysning af Advokatnævnets og domstolenes praksis i sager om god advokatskik gengives her resuméer af nogle konkrete 
sager fra 2020. Afgørelserne kan endvidere ses i Advokatsamfundets Vidensdatabase.

Udvalgte kendelser og  
domme om god advokatskik
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Tidligere beskikket forsvarer fremsendte ikke kopi af sine salærindstillinger
Kendelse af 30. januar 2020 (sagsnr. 2019-1571)

Advokatnævnet fandt, at en tidligere beskikket forsvarer havde tilsidesat god advokatskik 
ved efter henvendelse herom ikke fyldestgørende at have orienteret om indholdet af sine 
salærindstillinger til retten. Når en advokats salær fastsættes af retten eller anden offentlig 
myndighed, skal advokatens oplysninger til myndigheden til brug for fastsættelsen af salæret 
være tilstrækkelige og egnede til, at myndigheden kan fastsætte salæret i henhold til retnings-
linjer, der gælder herfor. I disse tilfælde skal advokaten på forespørgsel skriftlig orientere 
klienten om det til myndigheden oplyste. 

Tilsidesættelse af tavshedspligt
Kendelse af 27. februar 2020 (sagsnr. 2018-3250)

Advokaten havde videregivet fortrolige oplysninger om sin tidligere klient i forbindelse med 
konkursbegæring, politianmeldelse og fremsendelse af bilag til kurator, og Advokatnævnet 
fandt, at advokaten derved groft havde tilsidesat god advokatskik.

Advokat var trods flere anmodninger 9 måneder om at afregne værgemål og udlevere  
nødvendige oplysninger
Kendelse af 27. maj 2020 (sagsnr. 2019-2778)

Advokatnævnet fandt, at nævnet havde kompetence til at behandle klagen, idet 
Statsforvaltningens/Familieretshusets kompetence var ophørt ved værgemålets ophør. 
Advokatnævnet fandt endvidere, at indklagede havde tilsidesat god advokatskik ved trods flere 
anmodninger herom først 9 måneder efter værgemålets ophør at have afregnet værgemålet 
samt udleveret oplysninger til brug for afslutning af dødsboet.

Manglende medvirken til tilsyn med opdrags og prisoplysninger 
Kendelse af 29. maj 2020 (sagsnr. 2020-114)

Advokaten nægtede under et tilsynsbesøg at give tilsynet adgang til opdrags- og prisoplysninger. 
Advokatnævnet fandt, at advokaten derved havde lagt hindringer i vejen for Advokatrådets 

tilsyn, hvilket var en særdeles grov tilsidesættelse af god advokatskik. Advokaten blev pålagt 
en bøde på 80.000 kr. og blev betinget frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed med 
en prøvetid på 5 år.

Opdrags og prisoplysninger til en forbruger i en sag med retshjælpsdækning
Dom af 1. juli 2020 (sagsnr. 2018-1884)

Advokatnævnet fandt, at den indklagede advokat havde tilsidesat god advokatskik. Endvidere 
blev advokatens salær nedsat. Sagen drejede sig bl.a. om opdrags- og prisoplysninger til en 
forbruger i en sag med retshjælpsdækning, og tidsperspektivet i forbindelse med betaling af 
sagsomkostninger til modparten samt advokatens salær. Advokaten indbragte kendelsen for 
domstolene. Byretten stadfæstede nævnets kendelse vedrørende adfærdsdelen, og byretten 
afviste advokatens påstand om ophævelse af nævnets kendelse vedrørende salærdelen. 

En advokat har pligt til at efterleve Advokatnævnets kendelser, herunder har advokaten pligt 
til at betale en bøde pålagt af Advokatnævnet 
Dom af 10. september 2020 (sagsnr. 2019-1748)

Retten i Aalborg tiltrådte ved dom af 10. september 2020, at en advokat ved ikke rettidig at 
betale en bøde pålagt af Advokatnævnet havde undladt at efterleve en endelig afgørelse fra 
Advokatnævnet. Advokaten havde herved tilsidesat sine pligter til at udvise en adfærd, der 
stemmer med god advokatskik, jf. retsplejeloven § 126, stk. 1. 

Manglende orientering til modparten om henvendelser til fogedretten og statsforvaltningen
Dom af 28. september 2020 (sagsnr. 2019-714)

Københavns Byret tiltrådte, at en advokat handlede groft i strid med god advokatskik ved flere 
gange ikke at sende kopi af sine skriftlige henvendelser til fogedretten og statsforvaltningen til 
modparten eller dennes repræsentant. Retten fandt, at advokaten ikke var uden reel mulighed 
for at sende kopi af brevene til modparten eller dennes repræsentant, idet han var bekendt 
med henholdsvis en mailadresse til modparten og senere også en postadresse, samt at han 
ikke gjorde en aktiv indsats for at afklare evt. tvivl om repræsentantforholdene. Herefter, 
og da brevene efter deres indhold indløste en pligt for advokaten til at sende kopi til klager 
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eller dennes repræsentant, tiltrådte retten, at advokaten groft havde tilsidesat god 
advokatskik.

Advokat fortiede oplysninger vedrørende tvist med lejer i forbindelse med salg af 
erhvervsejendom
Kendelse af 29. september 2020 (sagsnr. 2020-815)

Advokatnævnet fandt, at sælgers advokat groft havde tilsidesat god advokatskik 
ved ikke at have videresendt en e-mail, hvori en lejer varslede at ville indlede en 
huslejesag, til købers repræsentant.

trappe
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BILAG 1
Uddrag af retsplejelovens regler om behandling af klager over advokater  
(LBK nr. 938 af 10. september 2019)

§ 126. En advokat skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik. Advokaten skal herunder udføre 
sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klienternes 
tarv tilsiger. Sagerne skal fremmes med fornøden hurtighed.

Stk. 2. En advokat må ikke kræve højere vederlag for sit arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt.

Stk. 3. En advokat skal medvirke til, at en fuldmægtig, der er autoriseret hos advokaten, kan deltage i den 
teoretiske grunduddannelse, eksamen og praktiske prøve i retssagsbehandling, jf. § 119, stk. 2, nr. 5. Advokaten 
skal afholde udgifterne til den teoretiske grunduddannelse, eksamen og praktiske prøve i retssagsbehandling.

Stk. 4. En advokat må ikke uden for sin advokatvirksomhed i forretningsforhold eller i andre forhold af 
økonomisk art udvise en adfærd, der er uværdig for en advokat.

Stk. 5. Enhver advokat og advokatfuldmægtig skal løbende deltage i efteruddannelse af betydning for advo-
katerhvervet. En advokat skal afholde udgifterne hertil for en fuldmægtig, der er autoriseret hos advokaten. 
Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 6. Advokater, der fungerer som forsvars advokater i en straffesag, må ikke give gaver til deres klienter i 
sagen eller disses nærtstående.

§ 127. Advokatsamfundet udarbejder regler om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede 
midler, sikkerhed mod økonomisk ansvar, som kan pådrages under udøvelse af advokatvirksomhed, og med-
delelse af alle fornødne regnskabsmæssige og økonomiske oplysninger til Advokatsamfundet samt regler om 
iværksættelse af de fornødne kontrolforanstaltninger. Reglerne skal godkendes af justitsministeren.

§ 127 a. §§ 125-127 gælder også for advokatselskaber.

Stk. 2. § 126, stk. 1, 2 og 4, samt § 127 gælder også for de ansatte i et advokatselskab, som ejer aktier eller anparter 
i advokatselskabet, jf. § 124 c, stk. 1, nr. 2.



KAPITEL 15 

Advokatsamfundet og Advokatnævnet

§ 144. Advokatsamfundet opretter et Advokatnævn. Advokat-
nævnet består af en formand og 2 næstformænd, der alle skal 
være dommere, samt af 18 andre medlemmer. Formanden 
og næstformændene udpeges af Højesterets præsident. Af 
de øvrige medlemmer vælges 9 af Advokatsamfundet blandt 
advokater, der ikke er medlemmer af Advokatrådet, og 9, der 
ikke må være advokater, udpeges af justitsministeren. Justits-
ministerens udpegning af medlemmer og stedfortrædere 
herfor sker efter indstilling fra sådanne myndigheder, organi-
sationer og lign., således at det sikres, at der til nævnet udpeges 
medlemmer og stedfortrædere herfor, der har kendskab til 
både private klienters, erhvervsklienters og offentlige klienters 
interesser. Medlemmer og stedfortrædere herfor udpeges for 
en periode af 6 år. Der er ikke mulighed for genudpegning.

Stk. 2. Ved nævnets behandling af en sag skal deltage et 
eller flere medlemmer af formandskabet, et eller flere af de 
medlemmer, der er udpeget af justitsministeren, og et antal 
advokater, der svarer til antallet af de medlemmer, der er 
udpeget af justitsministeren.

Stk. 3. Advokatnævnet kan ved sagernes forberedelse lade sig 
bistå af advokatkredsenes bestyrelser.

Stk. 4. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om Advo-
katnævnets virksomhed, herunder om nævnets virksomhed 
i afdelinger. Justitsministeren kan desuden fastsætte regler 
om betaling og opkrævning af gebyr for indgivelse af klage 
til Advokatnævnet. Justitsministeren kan endvidere fastsætte 
regler om betaling af udgifter til honorarer m.v. til advokater, 
der udpeges som anklager, forsvarer eller til at varetage kla-
gerens interesser i disciplinærsager.

§ 144 a. Advokatrådet opretter en ordning, hvor personer 
kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser 
af de regler, der regulerer advokathvervet. Indberetninger til 
ordningen skal kunne foretages anonymt.

Stk. 2. Advokatsamfundets ansatte og medlemmer af Advo-
katrådet må ikke videregive oplysninger om en person, når 
vedkommende i medfør af stk. 1 har indberettet en virksom-
hed eller en person til rådet for overtrædelse eller potentiel 
overtrædelse af de regler, der regulerer advokathvervet. 
Straffelovens §§ 152 og 152 c-152 f finder i den forbindelse 
tilsvarende anvendelse på de personer, der er omtalt i 1. pkt.

§ 145. Ved behandlingen af sager, hvor kredsbestyrelserne 
skal bistå Advokatnævnet, tiltrædes bestyrelserne hver af et 
medlem, der ikke er advokat. Virker en kredsbestyrelse i flere 
afdelinger, tiltrædes kredsbestyrelsen dog af ét medlem for 
hver afdeling. Disse medlemmer og stedfortrædere herfor 
udpeges af justitsministeren for 4 år ad gangen efter indstil-
ling fra KL (Kommunernes Landsforening). Justitsministe-
ren kan fastsætte regler om indstilling fra kommuner, der 
ikke er medlemmer af KL (Kommunernes Landsforening).

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om 
kredsbestyrelsernes behandling af sager, hvor de skal bistå 
Advokatnævnet, samt kredsbestyrelsernes afholdelse af de 
samtaler, som er nævnt i § 143, stk. 8.

§ 145 a. Advokatnævnet afgiver en årlig beretning om sin 
virksomhed til justitsministeren. Beretningen trykkes og 
offentliggøres.

KAPITEL 15 A 

Salærklager

§ 146. Klager over vederlag, som en advokat, et advokatselskab 
eller en af de personer, der er nævnt i § 124 c, stk. 1, nr. 2, 
og som ejer aktier eller anparter i et advokatselskab, har 
forlangt for sit arbejde, kan af den, som har retlig interesse 
heri, indbringes for Advokatnævnet. Nævnet kan godkende 
vederlagets størrelse eller bestemme, at vederlaget skal ned-
sættes eller bortfalde.

Stk. 2. Klager skal indgives inden 1 år efter, at klageren er 
blevet bekendt med kravet om vederlag. Fristen regnes fra den 
endelige afregning af den pågældende sag. Advokatnævnet 
kan behandle en klage, der er indgivet senere, når fristover-
skridelsen er rimeligt begrundet.

Stk. 3. Advokatnævnets afgørelse kan ikke indbringes for 
anden administrativ myndighed.

§ 147. (Ophævet)

§ 147 a. Så længe en sag behandles af Advokatnævnet, kan 
klagesagens parter ikke anlægge sag ved domstolene om de 
spørgsmål, der er omfattet af klagen. Når Advokatnævnet har 
truffet afgørelse, kan hver af parterne indbringe sagen for 
domstolene.

KAPITEL 15 B 

Disciplinærsager

§ 147 b. Klager over, at en advokat, et advokatselskab eller en 
af de personer, der er nævnt i § 124 c, stk. 1, nr. 2, og som ejer 
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aktier eller anparter i et advokatselskab, har tilsidesat pligter, 
der følger af denne lov eller af forskrifter fastsat i medfør af 
denne lov, kan indbringes for Advokatnævnet.
Stk. 2. Klager skal indgives inden 1 år efter, at klageren er 
blevet bekendt med det forhold, som klagen vedrører. Næv-
net kan dog behandle en klage, der er indgivet senere, når 
fristoverskridelsen findes rimeligt begrundet.

Stk. 3. Advokatnævnet kan afvise at behandle klager fra per-
soner, der ikke har retlig interesse i det forhold, klagen angår, 
samt klager, der på forhånd må skønnes åbenbart grundløse.

Stk. 4. Advokatnævnet kan lade parter og vidner afhøre ved 
byretten på det sted, hvor de bor.

§ 147 c. Finder Advokatnævnet, at en advokat, et advokatsel-
skab eller en af de personer, der er nævnt i § 124 c, stk. 1, nr. 
2, og som ejer aktier eller anparter i et advokatselskab, har 
tilsidesat pligter, der følger af denne lov eller forskrifter fastsat 
i medfør af loven, kan nævnet tildele advokaten, advokatsel-
skabet eller personen, der i medfør af § 124 c, stk. 1, nr. 2, 
ejer aktier eller anparter i et advokatselskab, en irettesættelse 
eller pålægge vedkommende eller selskabet en bøde på indtil 
300.000 kr. Er tilsidesættelsen af pligterne af særlig grov 
karakter, kan Advokatnævnet forhøje bøden op til 600.000 kr.

Stk. 2. Advokatnævnet kan under anvendelse af tvangsbøder 
pålægge en advokat, et advokatselskab eller en af de personer, 
der er nævnt i § 124 c, stk. 1, nr. 2, og som ejer aktier eller 
anparter i et advokatselskab, at opfylde en forpligtelse som 
nævnt i stk. 1. Nævnet kan endvidere, hvis det skønnes fornø-
dent, fratage advokaten eller personen, der i medfør af § 124 
c, stk. 1, nr. 2, ejer aktier eller anparter i et advokatselskab, 
en sag og lade en anden af klienten godkendt advokat eller 
person, der i medfør af § 124 c, stk. 1, nr. 2, ejer aktier eller 
anparter i et advokatselskab, færdiggøre den.

Stk. 3. Har en advokat gjort sig skyldig i grov eller oftere gen-
tagen overtrædelse af sine pligter som advokat, kan Advokat-
nævnet betinget frakende advokaten retten til at udføre sager 
eller forretninger af nærmere angiven karakter eller retten til 
at udøve advokatvirksomhed. Betinget frakendelse sker, på 
vilkår af at vedkommende i en prøvetid på op til 5 år regnet fra 
Advokatnævnets afgørelse ikke tilsidesætter de pligter, stillin-
gen som advokat medfører, under sådanne omstændigheder, 
at vedkommende efter en samlet bedømmelse skal frakendes 
retten til at udøve advokatvirksomhed. Forlanger advokaten i 
medfør af § 147 e afgørelsen indbragt for retten, og stadfæster 
retten afgørelsen om betinget frakendelse, regnes prøvetiden 
fra endelig dom. Ved den betingede frakendelse udsættes 
fastsættelsen af frakendelsestiden. Begår advokaten i prøve-
tiden et nyt forhold, fastsætter Advokatnævnet en fælles fra-
kendelse for dette forhold og det tidligere påkendte forhold.

Stk. 4. Har en af de personer, der er nævnt i § 124 c, stk. 1, 
nr. 2, og som ejer aktier eller anparter i et advokatselskab, 
gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen overtrædelse af 
de regler, som regulerer advokathvervet, kan Advokatnæv-
net betinget frakende vedkommende retten til at udføre 
sager eller forretninger af nærmere angiven karakter eller 
retten til at eje aktier eller anparter i et advokatselskab. 
Betinget frakendelse sker, på vilkår af at vedkommende i en 
prøvetid på op til 5 år regnet fra Advokatnævnets afgørelse 
ikke tilsidesætter de regler, som regulerer advokathvervet, 
under sådanne omstændigheder, at vedkommende efter 
en samlet bedømmelse skal frakendes retten til at udføre 
sager eller forretninger af nærmere angiven karakter eller 
retten til at eje aktier eller anparter i et advokatselskab. 
Forlanger vedkommende i medfør af § 147 e afgørelsen 
indbragt for retten, og stadfæster retten afgørelsen om 
betinget frakendelse, regnes prøvetiden fra endelig dom. 
Ved den betingede frakendelse udsættes fastsættelsen af 
frakendelsestiden. Begår den pågældende i prøvetiden et 

nyt forhold, fastsætter Advokatnævnet en fælles frakendelse 
for dette forhold og det tidligere påkendte forhold.

Stk. 5. Advokatnævnet kan under nævnets behandling af 
en sag efter stk. 8 midlertidigt frakende en advokat retten 
til at udføre sager eller forretninger af nærmere angiven 
karakter eller retten til at udøve advokatvirksomhed, hvis 
Advokatnævnet skønner, at der er en begrundet mistanke 
om, at betingelserne for frakendelse, jf. stk. 8, er opfyldt, og 
hvis der er overhængende fare for, at advokaten under sagens 
behandling groft eller oftere gentagent vil overtræde sine plig-
ter som advokat. Advokatnævnets afgørelse om midlertidig 
frakendelse varer, indtil Advokatnævnets afgørelse i sagen 
efter stk. 8 er endelig, eller indtil retten har truffet afgørelse 
i medfør af § 147 e, stk. 3.

Stk. 6. Advokatnævnet kan under nævnets behandling af en 
sag efter stk. 9 midlertidigt frakende en af de personer, der er 
nævnt i § 124 c, stk. 1, nr. 2, og som ejer aktier eller anparter i 
et advokatselskab, retten til at udføre sager eller forretninger 
af nærmere angiven karakter eller retten til at eje aktier eller 
anparter i et advokatselskab, hvis Advokatnævnet skønner, 
at der er en begrundet mistanke om, at betingelserne for 
frakendelse, jf. stk. 9, er opfyldt, og hvis der er overhængende 
fare for, at den pågældende under sagens behandling groft 
eller oftere gentagent vil overtræde de regler, som regulerer 
advokathvervet. Advokatnævnets afgørelse om midlertidig 
frakendelse varer, indtil Advokatnævnets afgørelse i sagen 
efter stk. 9 er endelig, eller indtil retten har truffet afgørelse 
i medfør af § 147 e, stk. 3.

Stk. 7. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om Advo-
katnævnets behandling af sager efter stk. 5 og 6. Justitsmini-
steren vil i den forbindelse kunne fravige forvaltningslovens § 
8, stk. 1, og § 21, stk. 1, og det forvaltningsretlige officialprincip.
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Stk. 8. Har en advokat gjort sig skyldig i grov eller oftere 
gentagen overtrædelse af sine pligter som advokat, og de 
udviste forhold giver grund til at antage, at den pågældende 
ikke for fremtiden vil udøve advokatvirksomhed på forsvarlig 
måde, kan Advokatnævnet frakende advokaten retten til at 
udføre sager eller forretninger af nærmere angiven karakter 
eller retten til at udøve advokatvirksomhed. Frakendelsen 
kan ske i et tidsrum fra 6 måneder til 5 år eller indtil videre. 
Bestemmelsen i § 142 gælder tilsvarende.

Stk. 9. Har en af de personer, der er nævnt i § 124 c, stk. 1, nr. 
2, og som ejer aktier eller anparter i et advokatselskab, gjort 
sig skyldig i grov eller oftere gentagen overtrædelse af de 
regler, som regulerer advokaterhvervet, og de udviste forhold 
giver grund til at antage, at den pågældende ikke for fremti-
den vil overholde disse regler, kan Advokatnævnet frakende 
vedkommende retten til at udføre sager eller forretninger af 
nærmere angiven karakter eller retten til at eje aktier eller 
anparter i et advokatselskab. Frakendelse kan ske i et tidsrum 
fra 6 måneder til 5 år eller indtil videre.

Stk. 10. Nævnets afgørelser, der ikke kan indbringes for 
anden administrativ myndighed, skal indeholde oplysning 
om adgangen til domstolsprøvelse og fristen herfor.

Stk. 11. Advokatnævnet sender meddelelse om en afgørelse 
til klageren, advokaten, advokatselskabet, personen, der i 
medfør af § 124 c, stk. 1, nr. 2, ejer aktier eller anparter i et 
advokatselskab, Advokatrådet og Justitsministeriet. Nævnet 
kan offentliggøre afgørelsen.

§ 147 d. Advokatnævnets afgørelse efter § 147 c, stk. 1 og 2, 
kan indbringes for retten af advokaten, advokatselskabet eller 
personen, der i medfør af § 124 c, stk. 1, nr. 2, ejer aktier eller 
anparter i et advokatselskab. Retten kan stadfæste, ophæve 
eller ændre afgørelsen.

Stk. 2. Indbringelse skal ske inden 4 uger efter, at afgørelsen 
er meddelt den pågældende. Sagsanlæg har opsættende 
virkning for så vidt angår afgørelser, der er truffet i medfør 
af § 147 c, stk. 1.

Stk. 3. Afgørelsen indbringes ved, at advokaten, advokat-
selskabet eller personen, der i medfør af § 124 c, stk. 1, nr. 
2, ejer aktier eller anparter i et advokatselskab, anlægger 
sag mod Advokatnævnet i den borgerlige retsplejes former. 
Sagen anlægges ved den ret, i hvis kreds advokaten eller 
advokatselskabet har kontor.

§ 147 e. Advokaten eller personen, der i medfør af § 124 c, stk. 
1, nr. 2, ejer aktier eller anparter i et advokatselskab, kan for-
lange en afgørelse efter § 147 c, stk. 3, 4, 8 eller 9, indbragt for 
retten. Retten kan stadfæste, ophæve eller ændre afgørelsen.

Stk. 2. Anmodning om sagsanlæg skal fremsættes over for 
justitsministeren inden 4 uger efter, at afgørelsen er med-
delt den pågældende. Justitsministeren anlægger herefter 
sag i den borgerlige retsplejes former mod advokaten eller 
personen, der i medfør af § 124 c, stk. 1, nr. 2, ejer aktier eller 
anparter i et advokatselskab.

Stk. 3. Retten bestemmer på et forberedende retsmøde ved 
kendelse, om anmodning om sagsanlæg vedrørende en 
afgørelse truffet efter § 147 c, stk. 8 eller 9, har opsættende 
virkning. Retten kan bestemme, om kære af kendelsen har 
opsættende virkning. Det forberedende retsmøde afholdes 
inden 4 uger efter sagens anlæg. Retten bestemmer ved dom-
men, hvis retten helt eller delvis stadfæster Advokatnævnets 
afgørelse, om anke har opsættende virkning.

§ 147 f. Advokatnævnet kan til enhver tid ophæve en fraken-
delse efter § 147 c, stk. 3, 4, 8 og 9.

Stk. 2. Er frakendelsen sket indtil videre, og afslår Advo-
katnævnet en ansøgning om ophævelse af frakendelsen, 
kan den pågældende forlange spørgsmålet indbragt for 
retten, såfremt der er forløbet 5 år efter frakendelsen. Sagen 
anlægges af justitsministeren i den borgerlige retsplejes 
former. Godkender retten Advokatnævnets afgørelse, kan 
spørgsmålet først på ny indbringes for retten efter 2 års forløb.

§ 147 g. Advokaten eller personen, der i medfør af § 124 c, 
stk. 1, nr. 2, ejer aktier eller anparter i et advokatselskab, kan 
forlange en afgørelse efter § 147 c, stk. 5 eller 6, indbragt for 
retten. Retten kan stadfæste, ophæve eller ændre afgørelsen.

Stk. 2. Anmodning om sagsanlæg skal fremsættes over for 
justitsministeren, inden 14 dage efter at afgørelsen er med-
delt den pågældende. Justitsministeren anlægger herefter 
uden ugrundet ophold sag i den borgerlige retsplejes former 
mod advokaten eller personen, der i medfør af § 124 c, stk. 
1, nr. 2, ejer aktier eller anparter i et advokatselskab. Retten 
træffer afgørelse inden for 4 uger efter sagens anlæg.

Stk. 3. Anmodning om sagsanlæg har ikke opsættende virk-
ning, medmindre retten undtagelsesvis beslutter dette. Anke 
har ikke opsættende virkning.

§ 147 h. (Ophævet)
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BILAG 2
Bekendtgørelse nr. 548 af 28. april 2020  
om Advokatnævnets virksomhed m.v.

KAPITEL 1

Advokatnævnet

§ 1. Advokatnævnet har til opgave at behandle klager over, at 
en advokat har tilsidesat god advokatskik (disciplinærsager), 
klager, der vedrører det vederlag, som en advokat har forlangt 
for sit arbejde (salærklager), og sager om ophævelse af en 
frakendelse efter retsplejelovens § 147 f.

Stk. 2. Reglerne i denne bekendtgørelse finder tilsvarende 
anvendelse ved klager over advokatselskaber og klager over 
personer, der er nævnt i retsplejelovens § 124 c, stk. 1, nr. 2, 
og som ejer aktier eller anparter i et advokatselskab.

§ 2. Advokatnævnet kan virke samlet eller i afdelinger.

Stk. 2. Hver afdeling består af 7 medlemmer.

§ 3. Advokatnævnets formand fordeler sagerne mellem det 
samlede nævn og afdelingerne.

Stk. 2. Sager af principiel karakter, sager, hvor der kan opstå 
spørgsmål om frakendelse efter retsplejelovens § 147 c, stk. 
8 eller 9, og sager om ophævelse af en frakendelse efter 
retsplejelovens § 147 f, skal så vidt muligt behandles af det 
samlede nævn.

§ 4. Det samlede Advokatnævn er beslutningsdygtigt, når 

mindst 11 medlemmer eller stedfortrædere er til stede, heraf 
1 medlem af formandskabet, 5 af de medlemmer, der er 
udpeget af justitsministeren, og 5 af de medlemmer, der er 
valgt af Advokatsamfundet.

Stk. 2. En afdeling er beslutningsdygtig, når mindst 3 med-
lemmer eller stedfortrædere er til stede, heraf 1 medlem 
af formandskabet, 1 af de medlemmer, der er udpeget af 
justitsministeren, og 1 af de medlemmer, der er valgt af 
Advokatsamfundet.

Stk. 3. Vedkommende formand træffer afgørelse om, hvorvidt 
der ved et medlems forfald skal indkaldes en stedfortræder.

§ 5. Meddelelser til og fra Advokatnævnet kan sendes som 
digital kommunikation.

§ 6. Advokatnævnet fastsætter en forretningsorden, der bl.a. 
indeholder nærmere frister for sagsbehandlingsskridt og 
en målsætning for, hvor lang sagsbehandlingstiden samlet 
set bør være.

§ 7. Advokatnævnet afgiver en årlig beretning om sin virksom-
hed til justitsministeren. Nævnet offentliggør beretningen 
på sin hjemmeside.

KAPITEL 2

Kredsbestyrelserne

§ 8. Advokatkredsenes bestyrelser (kredsbestyrelserne) kan 
bistå Advokatnævnet ved behandling af klager over advokater.

§ 9. Ved behandlingen af klager tiltrædes kredsbestyrelsen af 

et medlem, der er udpeget af justitsministeren. Kredsbesty-
relsen kan virke samlet eller i afdelinger. En afdeling ledes af 
enten kredsbestyrelsens formand eller næstformand.

§ 10. Kredsbestyrelsen eller en afdeling af kredsbestyrelsen 
er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne af 
kredsbestyrelsen eller afdelingen, herunder det medlem, der 
er udpeget af justitsministeren, er til stede.

§ 11. Kredsbestyrelsen behandler sagerne på møder eller på 
skriftligt eller elektronisk grundlag. Der afholdes møde på de 
af kredsbestyrelsen vedtagne mødedage, eller når vedkom-
mende formand bestemmer det.

§ 12. Advokatnævnets formandskab fastsætter en frist for 
kredsbestyrelsens behandling af sagen.

§ 13. Kredsbestyrelsens møder er ikke offentlige.

§ 14. Kredsbestyrelserne kan afgive en skriftlig indstilling, 
der skal være ledsaget af en begrundelse.

Stk. 2. En indstilling skal efter mindretallets begæring inde-
holde oplysninger om mindretallets indstilling, dog uden 
angivelse af vedkommende medlemmers navne.

KAPITEL 3

Inhabilitet

§ 15. Intet medlem af Advokatnævnet eller kredsbestyrelsen 
må deltage i behandlingen af en sag, hvis

1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk 
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interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag 
har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,

2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede 
i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som 
søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig 
eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsen-
tant for nogen, der har en sådan interesse,

3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær 
tilknytning til et selskab, en forening eller en anden juridisk 
person, der har en særlig interesse i sagens udfald, eller

4) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til 
at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 2. Ethvert medlem skal straks underrette nævnets eller 
kredsbestyrelsens formand, hvis der foreligger forhold som 
nævnt i stk. 1. Nævnet eller kredsbestyrelsen træffer den ende-
lige administrative afgørelse af, om et medlem kan deltage 
i en sags behandling. I behandlingen og afgørelsen af dette 
spørgsmål deltager det pågældende medlem ikke.

KAPITEL 4

Indbringelse af sager for Advokatnævnet

§ 16. Enhver, der har en retlig interesse heri, kan indbringe 
en sag for Advokatnævnet. Endvidere kan Advokatrådet ind-
bringe en sag for nævnet.

Stk. 2. Med klagen eller klagers begæring om genoptagelse, jf. 
§ 30, skal følge et gebyr på 500 kr. Gebyret skal betales for hver 
advokat, der klages over, og dækker både klage over en advo-

kats adfærd og samme advokats salær. Nævnets sekretariat 
kan fastsætte en frist for betaling af gebyret. Behandlingen 
af en klage eller en anmodning om genoptagelse påbegyndes 
ikke, før gebyret er betalt. Sekretariatet kan afvise klagen, hvis 
betaling af gebyret ikke er sket ved fristens udløb.

Stk. 3. For klager eller anmodninger om genoptagelse ind-
bragt af offentlige myndigheder, domstolene eller Advoka-
trådet betales ikke gebyr.

Stk. 4. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis 
medhold, hvis klagen afvises på grund af formelle mangler, 
eller hvis begæringen om genoptagelse imødekommes. End-
videre tilbagebetales gebyret, hvis klagen trækkes tilbage, 
inden Advokatnævnet træffer afgørelse.

Stk. 5. Skønnes en sag, der er indbragt for nævnet, at kunne 
medføre frakendelse efter retsplejelovens § 147 c, stk. 8 eller 
9, kan sagen forelægges Advokatrådet til afgørelse af, om 
Advokatrådet vil indtræde i sagen.

Stk. 6. Såfremt der for nævnet indbringes en disciplinærklage 
over en advokat eller en klage over en person, der er nævnt i rets-
plejelovens § 124 c, stk. 1, nr. 2, og som ejer aktier eller anparter 
i et advokatselskab, og den pågældende i forvejen er underlagt 
en afgørelse om betinget frakendelse, jf. retsplejelovens § 147 
c, stk. 3 eller 4, skal nævnet forelægge sagen for Advokatrådet 
til afgørelse af, om Advokatrådet vil indtræde i sagen.

§ 17. Advokatnævnet kan afvise en klage fra en person, der 
ikke har retlig interesse i det forhold, klagen angår. Det 
samme gælder en klage, der efter dens beskaffenhed ikke 
kan påkendes af nævnet. Ethvert nævnsmedlem kan anmode 
om realitetsbehandling af sagen.

Stk. 2. Advokatnævnet kan afvise en klage, der skønnes 

åbenbart grundløs. Ethvert nævnsmedlem kan anmode om 
realitetsbehandling af sagen.

§ 18. Advokatnævnets sekretariat vejleder om reglerne for 
nævnets behandling af klager.

Stk. 2. Fristen for at indgive klage er et år. Ved klager over 
en advokats adfærd regnes fristen fra det tidspunkt, hvor 
klageren er blevet bekendt med det forhold, som klagen 
vedrører. Ved klager over en advokats salær regnes fristen 
fra det tidspunkt, hvor klageren er blevet bekendt med den 
endelige afregning i den pågældende sag.

Stk. 3. Advokatnævnet kan behandle en klage, der er indgivet 
for sent, når fristoverskridelsen findes rimeligt begrundet.

KAPITEL 5

Klagesagens forberedelse

§ 19. Advokatnævnets sekretariatsopgaver varetages af Advo-
katsamfundets sekretariat.

Stk. 2. Nævnet udarbejder en vejledning om behandling af 
sager med personligt fremmøde og en vejledning om sager 
om frakendelse. Vejledningerne offentliggøres på nævnets 
hjemmeside.

§ 20. Sekretariatet bistår Advokatnævnet ved forberedelse af 
salær- og adfærdsklager.

Stk. 2. Sekretariatet sørger for, at de nødvendige oplysninger 
til sagens behandling foreligger, og at de nødvendige under-
søgelser er foretaget.
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Stk. 3. Sekretariatet kan i en sag, der skønnes at blive afvist af 
nævnet i henhold til § 17, undlade at anmode advokaten om 
en udtalelse og indstille til nævnet, at klagen afvises.

§ 21. Sekretariatet kan forelægge sagen for en eller flere 
kredsbestyrelser.

Stk. 2. Hvis sagen skønnes egnet hertil, kan sekretariatet 
opfordre parterne til at søge sagen forligt og deltage i mægling 
eller mediation.

§ 22. Advokater er forpligtede til at forsyne Advokatnævnet 
med dokumenter og oplysninger, som nævnet finder er af 
betydning for afgørelsen af en sag. Advokater er forpligtede 
til at fremkomme med udtalelser og at give møde for nævnet 
for at afgive forklaring om forhold, som nævnet finder er af 
betydning for afgørelsen af sagen.

Stk. 2. Advokatens forpligtelse efter stk. 1 begrænses i over-
ensstemmelse med retsplejelovens regler om vidnefritagelse.

§ 23. Når Advokatrådet indgiver klage, kan rådet udpege en 
advokat til at virke som anklager.

Stk. 2. I sager, hvor der kan opstå spørgsmål om at frakende 
en advokat retten til at udøve advokatvirksomhed, jf. retspleje-
lovens § 147 c, stk. 8, eller frakende en af de i retsplejelovens § 
124 c, stk. 1, nr. 2, nævnte personer retten til at eje aktier eller 
anparter i et advokatselskab, jf. retsplejelovens § 147 c, stk. 9, 
udpeger Advokatnævnet en forsvarer, såfremt den indklagede 
ikke selv har valgt en sådan. Hvis det findes ubetænkeligt, kan 
Advokatnævnet tillade, at en indklaget advokat varetager sin 
egen sag uden udpegning af forsvarer.

Stk. 3. I andre disciplinærsager kan Advokatnævnet udpege 
en forsvarer.

Stk. 4. Advokatnævnet kan udpege en advokat til at varetage 
klagerens interesser, når der findes at være behov herfor.

Stk. 5. Udgifterne til honorarer m.v. til advokater udpeget i 
medfør af stk. 2-4 eller § 25, stk. 2, fastsættes af Advokatnæv-
net og afholdes af Advokatsamfundet. Indklagede skal dog 
tilbagebetale de afholdte udgifter til den udpegede forsvarer 
til Advokatsamfundet i sager, hvor Advokatnævnet træffer 
afgørelse om frakendelse efter retsplejelovens § 147 c, stk. 8 
eller 9, medmindre nævnets afgørelse om frakendelse efter-
følgende ændres af domstolene.

§ 24. Vedkommende formand kan bestemme, at parter eller 
vidner skal afhøres ved byretten på det sted, hvor de bor.

KAPITEL 6

Advokatnævnets behandling af sager  
om midlertidig frakendelse

§ 25. Advokatnævnet kan under nævnets behandling af en 
frakendelsessag efter retsplejelovens § 147 c, stk. 8 eller 9, 
træffe afgørelse om midlertidig frakendelse, jf. retsplejelovens 
§ 147 c, stk. 5 og 6.

Stk. 2. Den indklagede, jf. retsplejelovens § 147 c, stk. 8 eller 
9, skal inden for 7 dage fra modtagelsen af Advokatrådets 
anklageskrift fra Advokatnævnet vælge en forsvarer. Såfremt 
den indklagede ikke vælger en forsvarer inden for denne frist, 
udpeger Advokatnævnet en forsvarer for den pågældende.

Stk. 3. Den indklagede, jf. retsplejelovens § 147 c, stk. 8 eller 
9, kan kun skifte forsvarer, hvis Advokatnævnet skønner, at 
dette ikke vil forsinke afgørelsen om midlertidig frakendelse.

Stk. 4. Den indklagede, jf. retsplejelovens § 147 c, stk. 8 eller 
9, skal inden for 3 uger efter valg eller udpegning af forsvarer 
komme med sine bemærkninger til Advokatrådets anklage-
skrift om midlertidig frakendelse. Hvis Advokatnævnet ikke 
modtager bemærkninger inden for fristen, træffes afgørelsen 
på det foreliggende grundlag. Adgangen til at komme med 
yderligere indlæg om spørgsmålet om midlertidig frakendelse 
afskæres, jf. dog stk. 6.

Stk. 5. Advokatnævnets formand kan beslutte, at der undta-
gelsesvist er adgang til at give personligt fremmøde.

Stk. 6. Såfremt Advokatnævnet vurderer, at der ikke kan 
træffes afgørelse på det foreliggende grundlag, kan nævnet 
tillade, at der foretages yderligere høring eller fristudsættelse. 
Advokatnævnet kan i forbindelse hermed fastsætte en ufra-
vigelig frist for indlæg.

Stk. 7. Advokatnævnet træffer så vidt muligt afgørelse senest 
2 uger efter, at det fuldstændige materiale er tilvejebragt.

Stk. 8. Afgørelsen om midlertidig frakendelse træffes så 
vidt muligt af en samlet afdeling i nævnet bestående af 7 
medlemmer. De pågældende medlemmer kan ikke deltage i 
behandlingen af den efterfølgende frakendelsessag.
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KAPITEL 7

Sagens afgørelse

§ 26. Advokatnævnet behandler sagerne på møder eller på 
skriftligt eller elektronisk grundlag.

Stk. 2. Vedkommende formand kan af egen drift eller efter 
anmodning fra sagens parter, indkalde sagens parter til at 
give møde for nævnet og afgive forklaring. Nævnet fastsætter 
tidspunktet herfor.

Stk. 3. I disciplinærsager har parterne ret til at give møde for 
nævnet, medmindre der er tale om en sag i medfør af § 17.

§ 27. Advokatnævnets møder er ikke offentlige.

Stk. 2. I en disciplinærsag kan den indklagede advokat 
kræve, at offentligheden får adgang til at overvære sagens 
behandling, i det omfang dette ikke vil kunne tilføje nogen en 
unødig krænkelse. Nævnet kan endvidere tillade adgang for 
offentligheden, når en sag findes at have offentlig interesse, 
og offentlighedens adgang ikke vil kunne tilføje nogen en 
unødig krænkelse. Nævnets votering er ikke offentlig.

§ 28. Advokatnævnets afgørelser træffes ved simpelt flertal. 
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslags-
givende.

§ 29. Advokatnævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden 
administrativ myndighed.

Stk. 2. Advokatnævnets afgørelse i disciplinærsager kan af 
vedkommende advokat indbringes eller begæres indbragt 
for retten i overensstemmelse med retsplejelovens § 147 d, 
§ 147 e og § 147 g.

§ 30. Advokatnævnets afgørelser skal være skriftlige og led-
saget af en begrundelse.

Stk. 2. En afgørelse skal indeholde oplysninger om en 
eventuel dissens under afstemningen, dog uden angivelse 
af vedkommende medlemmers navne. Samtidig angives 
stemmefordelingen.

Stk. 3. Nævnets afgørelser i disciplinærsager skal indeholde 
oplysning om adgangen til domstolsprøvelse og fristen herfor.

Stk. 4. Nævnets afgørelse sendes til sagens parter. Nævnets 
kendelser sendes desuden til Advokatrådet og bestyrelsen i 
den advokatkreds, hvor indklagede hører til. Nævnets afgø-
relse i disciplinærsager, hvor advokaten pålægges en sanktion, 
sendes endvidere til Civilstyrelsen.

§ 31. Advokatnævnet kan af egen drift eller på begæring 
beslutte at genoptage behandlingen af en klage, hvis særlige 
grunde taler herfor, herunder særligt hvis der fremkommer 
nye, væsentlige oplysninger, der forventes at kunne føre til 
et andet resultat.

KAPITEL 8

Ikrafttræden m.v.

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 20 af 17. januar 2008 om Advokat-
nævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling 
af klager over advokater m.v. ophæves.
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BILAG 3
Forretningsorden for Advokatnævnet, vedtaget af  
nævnet med ikrafttræden 1. september 2020.

Klagernes forberedelse

§ 1. Advokatnævnets sekretariat forbereder klagesager for 
nævnet og besvarer skriftlige, telefoniske og personlige hen-
vendelser til nævnet.

Stk. 2. Sekretariatet udarbejder vejledning til brug for indgi-
velse af klage og sikrer, at klage kan indgives elektronisk via 
nævnets hjemmeside.

Stk. 3. Sekretariatet vejleder om reglerne for behandling af 
klager.

Stk. 4. Klage kan indgives via en klagesagsportal, som stilles 
til rådighed på nævnets hjemmeside.

Stk. 5. Klagen skal indeholde klagerens navn, adresse, e-mai-
ladresse og mobilnummer, indklagedes navn og adresse, og 
i videst muligt omfang oplysning om, hvorvidt der klages 
over adfærd, salær eller begge dele, samt en fremstilling af de 
forhold, som klagen støttes på, og de dokumenter m.v., som 
klager ønsker at påberåbe sig. Den skal ikke indeholde per-
sonoplysninger, der ikke er relevante for sagens behandling.

Stk. 6. Parterne skal oplyse sekretariatet om eventuelle 
ændrede kontaktoplysninger.

Stk. 7. Meddelelser til og fra nævnet kan sendes digitalt.

§ 2. Sekretariatet sørger for, at de nødvendige oplysninger til 
sagens behandling foreligger, og at de nødvendige undersø-
gelser er foretaget.

Stk. 2. Sekretariatet fastsætter en dato for parternes frist til 
bemærkninger. Fristen fastsættes på 3 uger for advokatens 
bemærkninger til klagen. Herudover giver sekretariatet par-
terne en frist på 2 uger for yderligere bemærkninger til sagen. 
Fristerne kan fraviges af sekretariatet, hvis der er særlige 
grunde hertil.

Stk. 3. Undlader en part at fremkomme med udtalelse inden 
for fristen, kan nævnet afgøre sagen på det foreliggende 
grundlag.

Stk. 4. Sekretariatet sørger for, at parterne får kendskab til 
oplysninger fra modparten, når disse må anses af betydning 
for sagens afgørelse, medmindre dette findes at burde vige 
for afgørende hensyn til offentlige eller private interesser.

§ 3. Sekretariatet afslutter sagen, hvis klageren frafalder kla-
gen forinden, der er truffet afgørelse.

Afvisninger og afslag på genoptagelse

§ 4. Sager, som kan afvises efter nævnsbekendtgørelsens § 17, 
sendes til et medlem af formandskabet, til et medlem, der er 
udpeget af justitsministeren, og til et medlem, der er advokat. 
Behandlingen kan ske på skriftligt grundlag.

Stk. 2. Såfremt disse medlemmer er enige i indstillingen om 
afvisning, afvises klagen. Afvisningen sendes til parterne og 
skal indeholde en henvisning til retsplejelovens og bekendt-
gørelsens regler.

Stk. 3. Et medlem af formandskabet er bemyndiget til at afvise 
sager, når det er åbenbart, at der er sket fristoverskridelse, eller 
når det er åbenbart, at der skal gives afslag på genoptagelse.

Stk. 4. Sekretariatet er bemyndiget til at underskrive afgø-
relser om afvisning og afslag på genoptagelse på vegne af 
nævnet.

Nævnsbehandling

§ 5. Sekretariatet udarbejder forslag til nævnets afgørelser.

Stk. 2. Sekretariatet eller nævnet kan forelægge udkast til 
kendelse for en eller flere kredsbestyrelser.

§ 6. Nævnet holder møder på de dage, som nævnet har vedta-
get, eller når vedkommende formand beslutter det. Sekreta-
riatet udarbejder et kort internt mødereferat med gengivelse 
af afgørelsernes resultat og eventuelle dissenser. Referatet 
sendes til nævnets medlemmer med henblik på godkendelse. 
Dette bør ske senest ca. 14 dage efter nævnets møde.

§ 7. Efter afslutning af forberedelsen, herunder eventuel 
forelæggelse for kredsbestyrelse, sender sekretariatet udkast 
til afgørelse med de relevante bilag til de nævnsmedlemmer, 
der skal deltage i afgørelsen på nævnets møde. Dette bør ske 
senest ca. 14 dage før nævnets møde.

§ 8. Nævnets afgørelser træffes på grundlag af sagens akter, 
herunder parternes indlæg. I sagsakterne indgår oplysnin-
ger, der er fremkommet, inden nævnet har truffet afgørelse. 
Sekretariatet kan foretage sortering af sagens akter ved fore-
læggelse for nævnet. Alt materiale vil dog være tilgængeligt 
på selve nævnsmødet.
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Stk. 2. Såfremt en indklaget advokat ikke besvarer sekre-
tariatets anmodninger om bemærkninger eller nærmere 
oplysninger, kan nævnet lægge klagerens sagsfremstilling 
til grund for afgørelsen.

§ 9. Nævnets afgørelser er skriftlige og skrevet på dansk.

Stk. 2. Kendelser indeholder en kort angivelse af parternes 
anbringender. Afgørelser underskrives af vedkommende 
formand eller den, formanden bemyndiger hertil.

Stk. 3. Klager vejledes om, at Advokatrådet kan bistå klager 
med opfyldelse af nævnets kendelse, hvis den indklagede 
advokat ikke frivilligt opfylder kendelsen.

§ 10. Sekretariatet sender afgørelsen til parterne i umiddelbar 
forlængelse af, at afgørelsen træffes.

§ 11. Nævnet har som målsætning, at nævnets gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid ikke overstiger 6 måneder fra nævnets 
modtagelse af klagen, til nævnets afgørelse foreligger.

Indbringelse af afgørelser for retten

§ 12. Hvis nævnets afgørelse indbringes for retten, antager 
sekretariatet som udgangspunkt en ekstern advokat til at føre 
sagen i retten. Sekretariatet kan fravige udgangspunktet efter 
aftale med formanden. Sekretariatet orienterer nævnet om 
indbringelsen ved at sende kopi af stævningen til nævnets 
medlemmer. Instruktion til nævnets advokater om sagernes 
førelse varetages af sekretariatet i samarbejde med nævnets 
formandskab og nævnet.

Stk. 2. Sekretariatet sender kopi af rettens dom til nævnets 
medlemmer.

Nævnets hjemmeside

§ 13. Sekretariatet vedligeholder nævnets hjemmeside med 
oplysninger om nævnets medlemmer, regler for nævnets 
virke og nævnets praksis, herunder offentliggørelse af 
afgørelser med oplysning om advokaternes navne i overens-
stemmelse med nævnets beslutninger herom i henhold til 
retsplejelovens § 147 c, stk. 11.

Offentliggørelse

§ 14. Frakendelser i henhold til retsplejelovens § 147 c, stk. 3-6 
og stk. 8-9, offentliggøres med angivelse af advokatens eller de 
i retsplejelovens § 124 c, stk. 1, nr. 2, nævnte personers navn. 
Offentliggørelse sker på nævnets hjemmeside.

§ 15. I øvrigt kan nævnet offentliggøre en afgørelse i discipli-
nærsager, hvorved advokaten eller de i retsplejelovens § 124 c, 
stk. 1, nr. 2, nævnte personer pålægges en sanktion efter rets-
plejelovens § 147 c, stk. 1 og 2. Offentliggørelsen indeholder 
oplysning om advokatens eller de i retsplejelovens § 124 c, stk. 
1, nr. 2, nævnte personers navn. Klagers navn offentliggøres 
ikke. Offentliggørelse sker på nævnets hjemmeside.

Stk. 2. Hvis offentliggørelse undtagelsesvis ikke kan finde 
sted, uden at klagerens krav på fortrolighed brydes, kan 
offentliggørelse ikke finde sted.

§ 16. Medmindre nævnet bestemmer andet, skal offentlig-
gørelse af afgørelser ske efter udløbet af fristen for indbrin-
gelse for domstolene eller fremsættelse af anmodning om 
sagsanlæg og den eventuelle efterfølgende indbringelse for 
domstolene.

§ 17. Offentliggørelse på nævnets hjemmeside i henhold til 
§ 15 stk. 1 og 2, slettes efter 12 måneder fra tidspunktet for 
offentliggørelsen.

§ 18. Nævnet fastlægger retningslinjer for offentliggørelse, 
og disse fremgår af nævnets hjemmeside.

Øvrigt

§ 19. Sekretariatet behandler på vegne af nævnet aktind-
sigtsanmodninger og indsigtsanmodninger efter databe-
skyttelsesforordningen. I tvivlstilfælde eller ved særligt 
komplicerede anmodninger inddrager sekretariatet et med-
lem af formandskabet i behandlingen.

31Årsrapport 2020
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