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Kommissorium 

 

for arbejdsgruppen om advokatundersøgelser 
 

Advokatundersøgelser anvendes ofte i sager af hastende karakter med stor betydning 

for de involverede parter. Advokater har et fortrin i forhold til at indsamle og 

bedømme oplysninger og data, ligesom advokater kan foretage en retlig vurdering. 

Samtidig er det vigtigt, at advokatens undersøgelse ikke af opdragsgiver og evt. 

andre opfattes som en dom.  

 

Det er Advokatrådets opfattelse, at der er behov for at præcisere og kommunikere, 

hvad advokatundersøgelser er.  

 

Desuden er det Advokatrådets opfattelse, at der er behov for at vejlede om de 

eksisterende rammer for udarbejdelse af advokatundersøgelser, ligesom rådet finder, 

at det kan være hensigtsmæssigt med retningslinjer – best practice – for 

advokatundersøgelser, ikke mindst med henblik på at styrke forventningen til 

undersøgelsen over for dem, som på den ene eller anden måde er involveret i en 

advokatundersøgelse. 

 

En del af baggrunden for dette arbejde er blandt andet de nylige 

advokatundersøgelser i forbindelse med påstande om seksuelle krænkelser eller 

chikane, hvor f.eks. en arbejdsgiver, en organisation eller et politisk parti har ønsket 

dette undersøgt for at skaffe et bedre beslutningsgrundlag i forhold til, om der skal 

drages konsekvenser af den påståede udviste adfærd – og i givet fald hvilke 

konsekvenser.  

 

Advokaternes og advokatundersøgelsernes rolle har – navnlig i disse sager – givet 

anledning til kritik og til debat i medierne og i befolkningen.  

 

Advokatrådet har bl.a. konstateret: 

 

 At der både i medier og blandt befolkningen er stor usikkerhed om, hvad en 

advokatundersøgelse er, og hvilke virkninger en advokatundersøgelse har, 

idet advokatundersøgelser i medierne ofte fremstilles som uvildige 

undersøgelser, hvis konklusion har karakter af en dom. 
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 At en advokatundersøgelse kan have store og vidtgående konsekvenser for 

den, hvis forhold undersøges – også konsekvenser som f.eks. rækker ud over 

det konkrete ansættelsesforhold. 

 

 At både den, hvis forhold undersøges, og de, der i øvrigt giver forklaring til 

en advokatundersøgelse, oplever usikkerhed om, hvilke rettigheder de har, og 

hvilke konsekvenser det kan have at medvirke i en advokatundersøgelse. 

 

 At den undersøgte ikke nødvendigvis inddrages i forbindelse med 

advokatundersøgelsen. 

 

 At der er stor forskel på, hvordan advokater udarbejder advokatundersøgelser 

og oplyser de involverede om processen. 

 

Advokatrådet nedsætter med dette kommissorium en arbejdsgruppe om 

advokatundersøgelser.  

 

Arbejdsgruppen skal lave en vejledning til advokater for udarbejdelse af 

advokatundersøgelser. Denne vejledning skal bl.a. indeholde: 

 

 Definition af advokatundersøgelser og en beskrivelse af disse undersøgelsers 

karakteristika.  

 

 En gennemgang af de eksisterende advokatetiske rammer for udarbejdelse af 

advokatundersøgelser, herunder i relation til dem, som på den ene eller anden 

måde er involveret i en advokatundersøgelse. 

 

 Anbefalinger, som – uden nødvendigvis at være omfattet af god advokatskik 

– har karakter af best practice ved udarbejdelse af advokatundersøgelser, og 

som kan styrke forventningen til undersøgelsen over for dem, som er 

involveret heri. Det kunne fx være anbefalinger, der bidrager til at skabe 

større gennemsigtighed om processen og de medvirkendes rettigheder og 

pligter i den henseende.  

 

Desuden skal arbejdsgruppen fremlægge forslag til, hvorledes kendskabet til 

advokatundersøgelser samt ovenstående vejledning kan udbredes blandt medierne og 

i befolkningen. 

 

I det omfang arbejdsgruppens forslag omfatter ændringer af lovgivningen eller 

præcisering af de advokatetiske regler, skal arbejdsgruppen beskrive disse ændringer 

og præciseringer. 

 

Til brug for sit arbejde skal arbejdsgruppen afholde en offentlig høring om 

advokatundersøgelser og inddrage relevante synspunkter fra høringen i arbejdet. 
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Yderligere skal arbejdsgruppen nedsætte en følgegruppe bestående af advokater og 

andre med særlig indsigt i advokatundersøgelser. Følgegruppen inddrages efter 

behov i kvalificeringen af de endelige anbefalinger.   

 

Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer: 

 

Advokat Martin Lavesen (formand)  

Advokat Charlotte Krarup 

Advokat Karoline Normann 

Advokat Karen Wung-Sung 

Advokat Nikolaj Linneballe 

Advokat Ole Spiermann 

 

Sekretariat: 

 

Generalsekretær Andrew Hjuler Crichton 

Fagdirektør Nicolai Pii 

 

Arbejdsgruppen skal afrapportere til Advokatrådet og afslutter sit arbejde senest i 

foråret 2022. 

 

 


