Partnerprøven 30. januar 2020
2019

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. Procesfuldmagten betyder, at advokaten med bindende virkning for klienten kan:
a) Anlægge en retssag.
b) Hæve en retssag.
c) Tage bekræftende til genmæle under en retssag.
d) Indgå forlig med modparten under en retssag.
2. En advokat handler ”uden for advokatvirksomhed” og falder dermed uden for RPL § 126,
stk. 1, når advokaten:
a) Afholder en jobsamtale med en kommende medarbejder.
b) Deltager i en fodboldturnering med advokatkontorets hold i firmatshirts.
c) Udtaler sig ringeagtende om en anden advokat på facebook, uden at udtalelsen har
tilknytning til en konkret sag.
d) Varetager sin private boligudlejningsvirksomhed via sin arbejdsmailadresse.
3. Hvilke(t) af følgende udsagn om advokaters ansvarsforsikring og garanti er korrekt(e)?
a) Advokaten har pligt til at tegne en ansvarsforsikring på mindst 5 mio. kr.
b) Forsikringsselskabet har pligt til at underrette Advokatsamfundet om ophøret af
forsikringen.
c) Underslæbsgarantien skal gælde for krav på mindst 5 mio. kr.
d) Erstatningsfonden vil kun yde dækning, hvis ansvarsforsikring og garanti ikke giver
dækning.
e) Erstatningsfondens beslutninger kan indbringes for Advokatnævnet.
4. Hvem kan en advokat modtage sit opdrag fra?
a) Et nærtstående familiemedlem til klienten.
b) En advokatkollega på klientens vegne.
c) En offentlig myndighed på klientens vegne.
d) Advokatsamfundet (ved Advokatrådet) på klientens vegne.
e) Klienten selv.
5. Hvilke(t) af følgende udsagn om Advokatnævnet og dets virksomhed er korrekt(e)?
a) Advokatnævnet består af 21 medlemmer, heraf 9 advokater.
b) De advokatetiske regler er forfattet af Advokatnævnet og er en kodifikation er
Nævnets og domstolenes praksis.
c) I en adfærdsklage vedrørende klientkontoovertrædelser træffer Advokatnævnet
afgørelse efter RPL § 126, stk. 1, der også omtales som ”generalklausulen”.
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6. Hvilke muligheder har en advokat, der er administrator for en ejerlejlighedsforening, i
henhold til klientkontovedtægten, for at håndtere foreningens midler?
a) Foreningens midler kan stå på samleklientbankkonto.
b) Foreningens midler kan stå på særlig klientbankkonto.
c) Foreningens midler kan opbevares i kontanter i pengeskab.
d) Foreningens midler kan stå på en konto oprettet i foreningens navn, hvor advokaten
har fuldmagt til at disponere.
7. Hvad betyder det, at en advokat har dispensation i henhold til klientkontovedtægten?
a) Advokaten er fritaget for at oprette klientbankkonto.
b) Advokaten har tilladelse til at hæve kontant på klientbankkontoen til udbetaling til
klienter uden NemKonto.
c) Advokaten skal ikke føre klientbogholderiet hver arbejdsdag.
8. I hvilke(t) af følgende tilfælde, kan en advokat undlade at afgive et indvundet rentebeløb
på klientbankkonto til klienten?
a) Rentebeløbet er mindre end 1.000 kr.
b) Klientens tilgodehavende har indestået i to måneder og ikke oversteget 10.000 kr.
c) Det er aftalt med klienten, at der ikke skal afgives rente.
d) Klientens tilgodehavende på 100.000 kr. har indestået i mindre end 10 dage.
9. Hvem skal afholde udgifterne til en revisorundersøgelse efter klientkontovedtægtens § 14,
hvis revisor har konstateret, at alle regler i vedtægten er overholdt?
a) Advokatsamfundet.
b) Advokaten.
10. Under hvilke omstændigheder kan en bank modregne sit tilgodehavende over for en
advokat i midler, der står på advokatens klientbankkonto?
a) Modregning forudsætter, at advokaten har givet samtykke.
b) Modregning forudsætter, at klienten har givet samtykke.
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OPGAVE 2 (vægtning 25 %)
Advokat Skibsted varetog en injuriesag for en ung YouTuber, Anna Andersen, der af et lokalt
byrådsmedlem, Birte Bahnsen, i dagspressen var blevet beskyldt for at påvirke mindreårige til
selvskade og spiseforstyrrelser via sine videoer. Skibsted havde forsøgt at opnå forlig ved en
offentlig undskyldning, men da dette blot havde udløst yderligere beskyldninger fra Bahnsens side,
havde han udtaget stævning i sagen.
Birte Bahnsens parti sad på borgmesterposten i kommunen, og der var nu sket det, at borgmesteren
havde varslet sin afgang og Bahnsen var i spil som ny borgmester. Anna Andersen var godt træt af
Bahnsens attitude over for hende, og så gerne, at offentligheden og byrådet blev informeret om
Bahnsens metoder. Anna Andersen bad derfor Skibsted om at gå til pressen med hendes sag.
1. Vil det være i strid med god advokatskik, hvis Skibsted sender stævningen til det lokale
ugeblad? (Svaret skal begrundes, vægtning 100 %)

OPGAVE 3 (vægtning 25 %)
Advokat Erik Espe bistod fra 2005 gennem flere år sin gode klient og tennismakker Mads Madsen i
forbindelse med dennes ejendomsinvesteringer. Erik Espe rådgav om køb og salg af fast ejendom,
og det advokatkontor, han arbejdede på, varetog ligeledes ejendomsadministrationen for porteføljen
på tre mindre udlejningsejendomme. I 2015 udarbejdede advokat Espe en ægtepagt for Mads
Madsen og dennes kommende hustru, Hanne Madsen. Det var en ganske ukompliceret ægtepagt, da
de kommende ægtefæller havde levet sammen i flere år og var helt enige om indholdet, nemlig at
deres respektive ejendomme – Mads’ udlejningsejendomme og Hannes sommerhus og villa – skulle
være fuldstændigt særeje.
Et par år senere fik Erik Espe tilbudt en stilling ved EU-kommissionen i Bruxelles, og han
deponerede sin beskikkelse og flyttede til Belgien. I sommeren 2019 vendte han tilbage til sit job på
advokatkontoret og sit medlemskab af tennisklubben. Den 18. oktober 2019 henvendte Hanne
Madsen sig til Espe, da hendes ægteskab stod for opløsning. Hun bad om Espes bistand til den
kommende bodeling fra ægtefællen Mads Madsen, ligesom hun ønskede juridisk bistand til parrets
uenigheder om deres børns fremtidige bopæl. Det lå Hanne Madsen meget på sinde, at skilsmissen
kunne foregå i fordragelighed, og da hun vidste, at Mads i højere grad ville lytte til advokat Espe,
som han kendte godt, end en fremmed advokat, ønskede hun at Espe skulle tage sagen for hende.
1. Kan advokat Espe påtage sig disse sager? (Svaret skal begrundes, vægtning 100 %)

OPGAVE 4 (vægtning 40 %)
Advokat Carl Cube er startet som selvstændig advokat den 1. november 2019. Han beskæftiger sig
med entrepriseret og ejendomshandel, og har derfor oprettet en samleklientbankkonto og nogle
separate klientbankkonti i Lokalbanken. Advokaten har engageret en revisor, som kommer til møde
i næste uge for at hjælpe med de erklæringer, der skal indgives efter klientkontovedtægten. Som
forberedelse har Cube fundet Formular I frem, og starter med at se på erklæringens pkt. A, som skal
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udfyldes af advokaten.

Advokat Cube konstaterer, at han den 31. december 2019 havde tilsvar over for tre klienter
- Boligbyg ApS, 51.000 kr. på samleklientbankkonto, indbetalt depositum for salær og
retsafgift.
- Dan Danielsen, 200.000 kr. på separat klientbankkonto, restkøbesum i bolighandel, der
afventede refusionsopgørelse.
- Edith Eriksen, 3.000.000 kr. på samleklientbankkonto, deponeret købesum.
Desuden havde han et bogført tilgodehavende hos klient Entreprenix A/S på 150.000 kr., idet
selskabet den 30. december 2019 havde bedt om – og fået – en aconto-faktura for arbejde udført i
2019.
I henhold til bogholderiet henstod denne dag i alt 3.226.000 kr. på klientbankkonti i Lokalbanken.
1. Hvordan skal advokat Cube udfylde erklæringens pkt. A, dvs. pkt. A.I, A.II, A.III og nederste
viste linje? (vægtning 40 %)
2. Hvilken erklæring skal advokat Cube indgive ud over Formular I, og hvad er fristen herfor?
(vægtning 20 %)
Advokat Cube har netop modtaget den godkendte refusionsopgørelse i Dan Danielsens sag, og han
ønsker nu at få sagen afsluttet. Der skal betales 42.000 kr. til modparten og Cubes eget salær udgør i
henhold til fastprisaftale 15.000 kr. inkl. moms. Renterne på den særskilte klientbankkonto kan
opgøres til -5,53 kr. (negativ rente).
3. Hvad skal advokat Cube gøre, for at få sagen afsluttet? (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. F.eks. tæller et ud af to krævede
krydser som forkert besvarelse.
1. Procesfuldmagten betyder, at advokaten med bindende virkning for klienten kan:
a) Anlægge en retssag.
b) Hæve en retssag.
c) Tage bekræftende til genmæle under en retssag.
d) Indgå forlig med modparten under en retssag.

x
x

2. En advokat handler ”uden for advokatvirksomhed” og falder dermed uden for RPL § 126,
stk. 1, når advokaten:
a) Afholder en jobsamtale med en kommende medarbejder.
x
b) Deltager i en fodboldturnering med advokatkontorets hold i firmatshirts.
x
c) Udtaler sig ringeagtende om en anden advokat på facebook, uden at udtalelsen har
x
tilknytning til en konkret sag.
d) Varetager sin private boligudlejningsvirksomhed via sin arbejdsmailadresse.
3. Hvilke(t) af følgende udsagn om advokaters ansvarsforsikring og garanti er korrekt(e)?
a) Advokaten har pligt til at tegne en ansvarsforsikring på mindst 5 mio. kr.
b) Forsikringsselskabet har pligt til at underrette Advokatsamfundet om ophøret af
x
forsikringen.
c) Underslæbsgarantien skal gælde for krav på mindst 5 mio. kr.
x
d) Erstatningsfonden vil kun yde dækning, hvis ansvarsforsikring og garanti ikke giver
x
dækning.
e) Erstatningsfondens beslutninger kan indbringes for Advokatnævnet.
4. Hvem kan en advokat modtage sit opdrag fra?
a) Et nærtstående familiemedlem til klienten.
b) En advokatkollega på klientens vegne.
c) En offentlig myndighed på klientens vegne.
d) Advokatsamfundet (ved Advokatrådet) på klientens vegne.
e) Klienten selv.
5. Hvilke(t) af følgende udsagn om Advokatnævnet og dets virksomhed er korrekt(e)?
a) Advokatnævnet består af 21 medlemmer, heraf 9 advokater.
b) De advokatetiske regler er forfattet af Advokatnævnet og er en kodifikation er
Nævnets og domstolenes praksis.
c) I en adfærdsklage vedrørende klientkontoovertrædelser træffer Advokatnævnet
afgørelse efter RPL § 126, stk. 1, der også omtales som ”generalklausulen”.

x
x
x

x

x
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6. Hvilke muligheder har en advokat, der er administrator for en ejerlejlighedsforening, i
henhold til klientkontovedtægten, for at håndtere foreningens midler?
a) Foreningens midler kan stå på samleklientbankkonto.
x
b) Foreningens midler kan stå på særlig klientbankkonto.
x
c) Foreningens midler kan opbevares i kontanter i pengeskab.
d) Foreningens midler kan stå på en konto oprettet i foreningens navn, hvor advokaten
x
har fuldmagt til at disponere.
7. Hvad betyder det, at en advokat har dispensation i henhold til klientkontovedtægten?
a) Advokaten er fritaget for at oprette klientbankkonto.
b) Advokaten har tilladelse til at hæve kontant på klientbankkontoen til udbetaling til
klienter uden NemKonto.
c) Advokaten skal ikke føre klientbogholderiet hver arbejdsdag.
x
8. I hvilke(t) af følgende tilfælde, kan en advokat undlade at afgive et indvundet rentebeløb
på klientbankkonto til klienten?
a) Rentebeløbet er mindre end 1.000 kr.
b) Klientens tilgodehavende har indestået i to måneder og ikke oversteget 10.000 kr.
x
c) Det er aftalt med klienten, at der ikke skal afgives rente.
x
d) Klientens tilgodehavende på 100.000 kr. har indestået i mindre end 10 dage.
x
9. Hvem skal afholde udgifterne til en revisorundersøgelse efter klientkontovedtægtens § 14,
hvis revisor har konstateret, at alle regler i vedtægten er overholdt?
a) Advokatsamfundet.
x
b) Advokaten.
10. Under hvilke omstændigheder kan en bank modregne sit tilgodehavende over for en
advokat i midler, der står på advokatens klientbankkonto?
a) Modregning forudsætter, at advokaten har givet samtykke.
b) Modregning forudsætter, at klienten har givet samtykke.
c) Modregning i klientmidler er udelukket.
x

OPGAVE 2 (Overordnet vægtning 25 %)
SPØRGSMÅL 1 (Vægtning 100 %)
Vil det være i strid med god advokatskik, hvis Skibsted sender stævningen til det lokale
ugeblad? (Svaret skal begrundes)
Minimumsbesvarelse
Besvarelsen skal diskutere, om Skibsted ved at sende en kopi af stævningen vil gå videre end
berettiget i varetagelsen af sin klients interesser jf. AER 17.
AER 17.1 En advokat må ikke ved udførelse af en sag gå videre, end berettigede hensyn til varetagelse af
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klientens interesser tilsiger.
Advokaten må ikke foretage unødige retsskridt eller søge klientens interesser fremmet på utilbørlig måde.

Bestemmelsen er udtryk for, at der under hensyn til advokatens rolle i retssamfundet kræves, at
advokaten – samtidig med at han bedst muligt varetager klientens interesser – agerer med respekt
for retssystemet og modparten.
Den handling, advokaten agter at foretage, skal ses i forhold til det, advokaten på vegne af klienten
ønsker at opnå. Advokaten må ikke foretage handlinger, der lægger et urimeligt pres på modparten
eller har en chikanøs karakter. I den konkrete sag vil en offentliggørelse af stævningen ikke have
nogen betydning for selve retssagen – offentliggørelsen vil ikke påvirke, om Anna Andersen får
medhold eller størrelsen af en eventuel godtgørelse. Det kan anføres, at en offentliggørelse muligvis
kan påvirke Birte Bahnsen til at give den undskyldning, som var Anna Andersens mål i første
omgang. Offentliggørelsen har efter det oplyste til formål at påvirke Birte Bahnsens chancer for at
blive udpeget som borgmester, hvilket er mere i retning af det chikanøse end det saglige.
Konklusionen er ikke afgørende.
God besvarelse
Den gode besvarelse kan nævne, at klienten har rådigheden over sagens fortrolige oplysninger, og at
Skibsted derfor ikke vil tilsidesætte sin tavshedspligt ved at informere pressen om sagen efter
klientens ønske.

OPGAVE 3 (overordnet vægtning 25 %)
SPØRGSMÅL 1 (vægtning 100 %)
Kan advokat Espe påtage sig disse sager? (Svaret skal begrundes)
Minimumsbesvarelse
Hanne Madsen anmoder om bistand til en bodelingssag og en bopælssag.
Det fremgår af opgaveteksten, at advokat Espe i 2015 udarbejdede en ægtepagt for ægtefællerne
Mads og Hanne Madsen, som var enige om indholdet. Det følger direkte af de advokatetiske regler
pkt. 12.2, nr. 7, at Erik Espe ikke senere kan rådgive den ene part om et spørgsmål –
bodelingsaftalen – der har forbindelse til den oprindelige sag/aftale.
Advokat Espe har ikke tidligere repræsenteret Hanne eller Mads Madsen i en tvist om børnene, og
AER 12.2, nr. 7 er derfor ikke til hinder for, at han indtræder i denne sag for Hanne Madsen. Det
fremgår imidlertid af opgaveteksten, at modparten Mads gennem flere år var hans ”gode klient og
tennismakker”, og at Mads Madsen muligvis stadig er klient på Espes kontor
(ejendomsadministrationen).
Derfor skal både AER pkt. 12.2, nr. 4 (anden tilknytning til modparten), AER pkt. 12.2, nr. 8 (fast
klientforhold til modparten) og mere generelle habilitetshensyn drøftes.
7

Partnerprøven 30. januar 2020
2019

Beskyttelseshensynet i AER 12.2, nr. 4 er den aktuelle/potentielle klient, det vil sige at Hanne
Madsen skal beskyttes mod, at Erik Espe ikke varetager hendes interesser på bedst mulige måde,
fordi han er kammerat med modparten i sagen. Hanne Madsen er fuldt bekendt med relationen
mellem Mads Madsen og Espe, men ønsker alligevel – eller netop derfor – Espe som advokat.
Reglen i AER pkt. 12.2 nr. 4 er dog en af de objektive regler, hvor klienternes holdning til
interessekonfliktspørgsmålet ikke har nogen betydning.
AER 12.2, nr. 8 beskriver den situation, at det faste klientforhold til modparten kan være til hinder
for, at advokaten tager en sag mod denne. Det kan anføres, at børnesagen er helt uden forbindelse
med ejendomsadministration mv., og at fortrolighedshensynet altså ikke spiller en rolle i netop
denne sammenhæng. Det væsentligste hensyn bag AER 12.2, nr. 8 er imidlertid
appearancehensynet, som også set i sammenhæng med nedenstående, taler stærkt for, at advokat
Espe ikke kan påtage sig sagen.
Ud fra opgavens oplysninger om forholdet mellem Espe og Mads Madsen må det antages, at de som
tennismakkere deler private oplysninger, f.eks. om problemer i ægteskabet. Da sådanne private
oplysninger er relevante i bopælssagen, er der en betydelig risiko for, at Mads Madsen ikke vil være
tilfreds med at se Espe som repræsentant for Hanne.
Besvarelsen bør konkludere, at advokat Erik Espe ikke kan påtage sig at repræsentere Hanne
Madsen i nogen af sagerne.
God besvarelse
Den gode besvarelse kan kort forholde sig til, om advokat Espe i 2015 repræsenterede begge parter
– hvorved problemstillingen er omfattet af AER 12.2 nr. 7 – eller eventuelt kun Mads Madsen.
Opgaveteksten anfører at ægtepagten blev udarbejdet for Mads og Hanne, hvilket bør lægges til
grund. Den gode besvarelse kan endvidere nævne, at Espe formentlig ikke i 2015 befandt sig i en
interessekonflikt, da han alene konciperede den i enighed indgåede aftale, jf. AER 12.10.
Den gode besvarelse kan anføre, at et samtykke fra begge parter kan have betydning ved
bedømmelsen af AER pkt. 12.2, nr. 8, jf. AER pkt. 15.2.

OPGAVE 4 (Overordnet vægtning 40 %)
SPØRGSMÅL 1 (vægtning 40 %)
Hvordan skal advokat Cube udfylde erklæringens pkt. A, dvs. pkt. A.I, A.II, A.II og nederste
viste linje?
Minimumsbesvarelse
A.I
A.II
A.III

3.251.000
3.226.000
25.000

(51.000 + 200.000 + 3.000.000)
(jf. bogføring)
(3.251.000 – 3.226.000)
8

Partnerprøven 30. januar 2020
2019

Difference, for lidt

25.000

(tilsvaret til klienterne er større, end det bogførte
indestående)

SPØRGSMÅL 2 (vægtning 20 %)
Hvilken erklæring skal advokat Cube indgive ud over Formular I, og hvad er fristen herfor?
Minimumsbesvarelse
Carl Cube skal indgive en starterklæring i medfør af klientkontovedtægtens § 11, stk. 2. Fristen er
seks måneder fra opstartsdatoen, dvs. udgangen af april 2020.
KKV § 11, stk. 2. Inden seks måneder efter påbegyndelse af selvstændig advokatvirksomhed skal advokaten
til Advokatrådet indsende en kort redegørelse om tilrettelæggelsen og førelsen af advokatens bogholderi.
Erklæringen skal være forsynet med attest fra en statsautoriseret eller registreret revisor. Advokatrådet kan
bestemme, at erklæringen skal afgives på en særlig formular, og at erklæringen skal afgives elektronisk.

God besvarelse
Den gode besvarelse kan oplyse, at starterklæringen skal redegøre for tilrettelæggelsen og førelsen
af bogholderiet og skal attesteres af revisor.

SPØRGSMÅL 3 (vægtning 40 %)
Hvad skal advokat Cube gøre for at få sagen afsluttet? (Svaret skal begrundes)
Minimumsbesvarelse
Det følger af klientkontovedtægtens § 5, stk. 4, at advokat Cube skal udfærdige en faktura, som skal
sendes til klienten. Derefter kan han overføre beløbet på 15.000 kr. fra den særskilte
klientbankkonto til sin driftskonto. Der skal selvfølgelig bogføres tilsvarende.
De 42.000 kr. skal overføres til modparten, og restbeløbet på 143.000 kr. skal overføres til Dan
Danielsen. Besvarelsen skal drøfte, om rentebeløbet på 5,53 kr. kan fratrækkes inden overførslen til
klienten. Da der er tale om en forbrugersag (bolighandel), er det afgørende herfor, om Cube på
forhånd har oplyst Dan Danielsen om, at udgiften til negative renter – som en omkostning forbundet
med sagen – vil blive pålagt ham jf. AER 15.1.
KKV § 5, stk. 4. Salærer må, selv om de er indtjent, ikke hæves på klientbankkontoen, uden at salæret
samtidig bogføres, og faktura tilstilles klienten.

AER 15.1. Når klienten er forbruger, skal advokaten i forbindelse med indgåelsen af aftalen om
bistand af egen drift og på klar og entydig måde skriftligt og direkte til klienten oplyse klienten om
de vigtigste elementer i den påregnede bistand, om fastsættelsen af honoraret jf. 15.2, og om de
med bistanden forbundne omkostninger.
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God besvarelse
Den gode besvarelse kan redegøre for, at Lokalbanken ikke må opkræve negative renter direkte på
klientbankkontoen. Renterne skal opkræves på advokatens driftskonto. Hvis klienten skal bære
renteudgiften, skal denne fremgå af fakturaen, og de 5,53 kr. kan overføres til driftskontoen
sammen med de 15.000 kr.
Den gode besvarelse kan nævne, at såfremt Cube overfører refusionssaldoen til modpartens
advokat, bør han sikre sig, at advokaten har fuldmagt til at oppebære beløbet på modpartens vegne.
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