Vejledning til forsvarer og anklager i sager med påstand om
frakendelse
I. Adgang til personligt møde
I nævnsbekendtgørelsens § 26, stk. 3, er bestemt, at sagens parter i disciplinærsager
har ret til at give møde for nævnet og afgive forklaring. Dette gælder dog ikke i
sager, der afvises.
Ifølge bekendtgørelsens § 22 er advokater forpligtede til at fremkomme med
udtalelser og at give møde for Advokatnævnet for at afgive forklaring om forhold,
som nævnet finder er af betydning for afgørelse af sagen.
II. Berammelse af nævnsmøde
Nævnet beslutter tidspunktet for sagens behandling. Dette sker som udgangspunkt,
når sagens forberedelse er afsluttet. Der kan dog foreligge omstændigheder, der gør,
at sagen berammes tidligere. Sekretariatet meddeler tidspunktet til parterne.
III. Materiale forud for nævnsmøde
I forbindelse med skriftvekslingens afslutning, kan nævnets sekretariat anmode
parterne om et sammenfattende processkrift indeholdende de endelige påstande og
anbringender.
Nævnets sekretariat udarbejder en ekstrakt ca. 2 uger forud for mødet, der tilgår
parterne.
Anklageren og forsvareren skal så vidt muligt senest 1 uge før mødet sende en
anonymiseret kopi til nævnets sekretariat og modparten af nævnskendelser og
domme, hvis de vil påberåbe sig disse.
IV. Nævnsmøde
Advokatnævnets medlemmer har før nævnsmødet modtaget kopi af sagens akter og
er således bekendt med sagen, hvorfor alt i sagen kan anses som dokumenteret.
Medmindre andet er meddelt parterne på forhånd, foregår nævnsmødet således ikke
som en hovedforhandling ved retten med en egentlig forelæggelse, ligesom det ikke
er påkrævet, at anklageren læser forholdsbeskrivelserne op.
Som udgangspunkt er det sat ½ time af til selve fremmødet.
Nævnsmødet forløber således:
a. Anklageren og forsvareren nedlægger påstande
b. Anklageren redegør kort for sagen. Det er som udgangspunkt ikke nødvendigt
at henvise til, eller læse op fra, bilag i sagen
c. Forsvareren kommer med evt. supplerende bemærkninger til redegørelsen
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d. Anklageren, forsvareren og nævnets medlemmer kan stille spørgsmål til
indklagede. Indklagede har ikke pligt til at svare
e. Anklagerens afsluttede bemærkninger
f. Forsvarerens afsluttede bemærkninger
g. Indklagede får mulighed for at fremkomme med sidste ord.
Anklager, forsvarer og indklagede forlader mødet, inden nævnet voterer.
V. Kendelse
Nævnet træffer ifølge bekendtgørelsens § 28 afgørelse ved simpelt flertal. En evt.
dissens vil fremgå af kendelsen, dog uden angivelse af navn, jf. bekendtgørelsens
§ 30, stk. 2.
Nævnet sender kendelsen til anklageren, forsvareren og indklagede. Nævnet kan
anmode forsvareren om at sørge for, at indklagede med sin underskrift anerkender
modtagelsen over for sekretariatet.
Hvis indklagede ikke anerkender modtagelsen, kan nævnet sende kendelsen til
forkyndelse ved stævningsmand.
VI. Afregning
Den beskikkede forsvarer sender efter sagens afslutning en opgørelse over
timeforbruget til nævnet. Nævnet fastsætter salær og beder om, at der udstedes en
faktura på beløbet. Derefter udbetaler Advokatsamfundet salæret.
Udgiften til den beskikkede forsvarer afholdes af Advokatsamfundet. Indklagede
skal dog tilbagebetale de afholdte udgifter til forsvareren, hvis Advokatnævnet
træffer afgørelse om frakendelse efter retsplejelovens § 147 c, stk. 8 eller 9.
Der sker aflønning efter principperne i landsretspræsidenternes vejledende takster for
salærer til forsvarere i straffesager mv. Sekretariatet skal kontaktes, hvis
timeforbruget overstiger 20 timer. Opmærksomheden henledes på, at der skal gives
behørig pris- og opdragsoplysning til indklagede.
VII. Indbringelse af nævnets afgørelse
Nævnets afgørelse kan indbringes for retten. Anmodning om sagsanlæg skal
fremsættes over for justitsministeren. Justitsministeriet skal herefter sørge for at
indbringe nævnets afgørelse for retten. Det følger af retsplejelovens § 147 e. Fristen
for henvendelse til Justitsministeriet er 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt
indklagede.
For så vidt angår spørgsmålet om opsættende virkning henvises til retsplejelovens
§ 147 e, stk. 3.
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VIII. Påstand om midlertidig frakendelse
I sager, hvor der er nedlagt påstand om midlertidig frakendelse, følges reglerne i
§ 25 i bekendtgørelsen.
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