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ADVOKATRÅDETS
Beretning

FORORD

DET FRIVILLIGE ARBEJDE ER
KERNEN I ADVOKATSAMFUNDET
Af Søren Jenstrup, formand

V

i har nu siden 1. januar 2008 arbejdet med de såkaldte ‘fire ben’ i vores ved-

ude i kredsbestyrelserne, samt i øvrigt i alt fra høringssvar til udvalgsarbejde. Jeg vil

tægter. Langt størstedelen af dette arbejde er i realiteten en videreførelse af

ikke tøve med at sige, at det er et væsentligt bidrag til vores stand og til retssamfundet.

Advokatsamfundets lange og gode tradition for at danne rammen om vores uddan-

Blot et enkelt eksempel er Procesretsudvalgets best practice guide til arbejdet i byret-

nelse – nu også efteruddannelse – og overholdelsen af advokatpligterne.

terne, som er et bidrag til at skabe en bedre og mere smidig proces i det arbejde, der
foregår i retssalene rundt om i landet.

Opgaven er også at værne om advokaternes uafhængighed og integritet, herunder
beskyttelsen af titlen mod misbrug, ligesom vi altid har virket til gavn for retssamfundet

Et andet eksempel er Advokatvagterne, som vi har revitaliseret blandt andet

i forbindelse med lovgivningen og retspolitikken. Et særkende ved dette arbejde har

ved hjælp af en ny hjemmeside, sådan at vagterne bliver mere synlige, samtidig med

været, at det serviceres af et højkompetent sekretariat, men i vidt omfang frontes og

at det fremover bliver nemmere at finde frem til den nærmeste af de mere end 90

bæres af en frivillig indsats fra os selv.

vagter landet over.

KP 28 – Huset i Kronprinsessegade – danner således hver dag rammen om frivilligt

Selvom meget af det frivillige arbejde foregår i Kronprinsessegade, har Advo-

arbejde. Jeg tror ikke, at jeg kender en anden branche, hvor der er så stærk en tradition

katsamfundet sine rødder rundt omkring i landet. Det gælder for eksempel de opgaver,

for at bidrage med ulønnede timer til gavn ikke kun for Advokatsamfundet, der som

som kredsbestyrelserne udfører. Netop Advokatsamfundets lokale rødder i samfundet

bekendt udgøres af os alle, men for hele samfundet. Det er, som om vi advokater er

er med til at skabe ordentlige forhold og tryghed for borgere og virksomheder. Den

født med et særligt engagement, som gør det helt naturligt både at bidrage på de indre

rolle har vi arbejdet med at understøtte i 2012, hvor det har været drøftet, hvordan

linjer og at give en håndsrækning der, hvor der er brug for det, og mange advokater

kredsbestyrelserne skal udvikle sig.
Det har resulteret i, at kredsene er blevet inddraget i klagesagsbehandlingen for

giver udtryk for, at det frivillige arbejde er givende – ikke bare for den, der får glæde

Nævnet – men også at Advokatsamfundet nu kan trække mere på kredsene. Det sker

af indsatsen, men også for den, der yder den.

blandt andet i forbindelse med skoleprojektet, som – igen – er et unikt eksempel på

Dagligt møder jeg kolleger, som pro bono lægger timer i Rådet eller Nævnet eller
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advokaters virke til gavn for samfundet, når hele landets gymnasier nu kan få en fagperson ud for at tage del i undervisningen. Det er ganske gratis, og mange advokater
har allerede stillet sig til rådighed. På sigt er de med til at bidrage til at gøre den
almene dannelse i gymnasierne endnu mere facetteret.
Kernen i Advokatsamfundets arbejde er dette frivillige arbejde. Men det er ikke blot
af uvurderlig betydning for vores stands omdømme og muligheden for at vejlede og
styre vore egne rækker. Og det er heller ikke blot et lovpålagt bidrag til retssamfundet.
Det er også værdiskabende for advokaterne.
Beretningen kredser om en række af de seneste tiltag og projekter. Indledningsvis
vil jeg sige, at jeg er stolt af den gejst, der har præget det kollegiale arbejde i Advokatsamfundets regi, siden vi sidst aflagde beretning.
Indsatsen er blevet bemærket hos kolleger såvel som i det omgivende samfund. Det
salt, som gør, at mange timer i Nævnet, Rådet og dets udvalg er det hele værd, er, at
myndigheder, regering, retspolitikere, pressen, forbrugerorganisationer, erhvervslivet
rent faktisk tager advokaternes syn på ret og retfærdighed alvorligt. Den position er

Advokatsamfundets vedtægt § 1
Det Danske Advokatsamfunds formål er
• at værne om advokaters uafhængighed og integritet,
• at påse og håndhæve opfyldelsen af de pligter, der påhviler advokater,
• at sikre advokaters faglige kompetence, og
• at virke til gavn for det danske retssamfund.

ikke noget, det siddende råd har skabt. Men vi er bevidste om, at det aldrig bliver
hverken nemt eller ligegyldigt at pleje og bevare den position til glæde og styrkelse
af alle advokaters placering i samfundsbevidstheden.

SEKRETARITATET

FRA TELEFONRÅDGIVNING TIL
KURSER I ADVOKATETIK

D

en bedste måde at anerkende advokaternes frivillige arbejde på er at sikre det

Sekretariatet trækker løbende oplysninger fra medlemsregistret for at sikre, at alle

største udbytte af deres indsats. Advokatsamfundets Sekretariat er det knude-

advokater har tegnet og opretholdt den fornødne ansvarsforsikring og garanti. Det

punkt, hvor trådene samles, men det er også der, hvor de gode ideer og beslutninger

er vigtigt, at advokaternes forsikring dækker erstatningskrav, idet det i modsat fald

får vinger og bliver til praktisk virkelighed.

er advokaternes Erstatningsfond, der må stå for skud. Det er da også en alvorlig sag
ikke at have sin forsikring eller garanti på plads. Sanktionen i Advokatnævnet er

TILSYN

frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed.

Et af Sekretariatets kerneområder er på Advokatrådets vegne at sikre, at reglerne for

Henvendelser fra borgere, virksomheder og myndigheder, som mener, at en

advokaters virksomhed overholdes. Sekretariatet varetager denne opgave gennem

advokat har overtrådt reglerne, indgår også i Sekretariatets tilsynsarbejde. Det samme

et bredspektret tilsyn, der omfatter udgående tilsyn, gennemgang af årlige klient-

gør presseklip med relevante uddrag fra dagens aviser, tv-udsendelser mv.

kontoerklæringer, iværksættelse af revisorundersøgelser, løbende undersøgelse af

Det er vigtigt, at borgerne har tillid til advokattitlen. Derfor er Sekretariatet

forsikringsforhold, opfølgning på oplysninger fra borgere og myndigheder, kollegiale

opmærksom på uberettiget brug af advokattitlen og indgiver årligt et antal politi-

samtaler mv.

anmeldelser.

Det udgående tilsyn er et løbende rutinemæssigt tilsyn, der gennemføres ved
Sekretariatets besøg hos landets advokater. Hensigten med besøget er ikke bare at sikre

DEN KOLLEGIALE SAMTALE

reglernes overholdelse. Det er i høj grad også at give advokaterne svar på spørgsmål

Hvis en advokat gentagne gange har tilsidesat reglerne, er der mulighed for at gen-

om god advokatskik og andre forhold.

nemføre en såkaldt kollegial samtale med advokaten.

Tilsyn med advokaters og advokatselskabers behandling af betroede klientmidler

Det er Sekretariatet, der planlægger samtalen. Udover en jurist fra Sekretariatet

sker blandt andet ved gennemgang af de klientkontoerklæringer, som det påhviler

deltager to medlemmer fra den kreds, der grænser op til advokatens kreds. Rapporten,

advokater og selskaber at indsende samt ved gennemførelse af revisorundersøgelser.

som udfærdiges efter samtalen, indgår i det fulde billede, som Sekretariatet samler
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Det udgående tilsyn er et løbende rutinemæssigt tilsyn, der gennemføres ved Sekretariatets besøg hos landets advokater.
Hensigten med besøget er ikke bare at sikre
reglernes overholdelse. Det er i høj grad
også at give advokaterne svar på spørgsmål
om god advokatskik og andre forhold.
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med henblik på at kunne give Advokatrådet det bedste grundlag for at beslutte reak-

interesseområder mv. Kontaktoplysningerne videregives dagligt til Domstolsstyrelsen,

tionen på advokatens forseelser.

så retterne altid har ajourførte adresseoplysninger på alle advokater. Registret er et
vigtigt arbejdsredskab for Sekretariatet i forbindelse med tilsyn og besvarelse af fore-

RESPONSa, HØRINGER OG INDSTILLINGER

spørgsler. Advokatnoeglen.dk er et særligt anvendelsesområde for medlemsregistrets

I 2012 har Sekretariatet modtaget og bearbejdet mere end 60 anmodninger om afgivelse

oplysninger. Her kan alle søge efter advokater på navn, firma, geografisk placering

af responsum om god advokatskik og salær. Det koster ikke noget at få et responsum.

og arbejdsområde. Det giver gode muligheder for kontakt mellem borger og advokat.

Responsumsager behandles i Advokatrådets Responsumudvalg.

DE DAGLIGE HENVENDELSER

Sekretariatet besvarer også et stort antal henvendelser fra Justitsministeriet og
andre med anmodning om indstillinger om beskikkelser, midlertidige tilladelser til at

Sekretariatet modtager mange daglige henvendelser fra advokater, borgere, myndighe-

føre retssager, erklæringer til brug for opnåelse af møderet for Højesteret, beneficier mv.

der og organisationer om en lang række emner med relation til advokatvirksomhed.

Desuden har Sekretariatet i 2012 behandlet 500 høringssager fra ministerier og

Sekretariatet besvarer på denne måde spørgsmål om førelse af klientkonti, kravene

styrelser med forslag om ny lovgivning.

til ansvarsforsikring og garanti, betingelserne for at blive beskikket som advokat,

Det er også i mange tilfælde i Sekretariatet, at sager om udpegning af medlemmer

god advokatskik på en række områder, advokatselskaber, advokaters tavshedspligt,

af nævn, råd og bestyrelser i offentlige og private sammenhænge behandles.

interessekonfliktreglerne, advokatuddannelsen, hvidvaskreglerne, efteruddannelse,
EU-advokater og meget mere.

MEDLEMSREGISTER

Det er også i Sekretariatet, at advokater fra hele landet henvender sig, når der

I Sekretariatets medlemsregister samles og opdateres centrale oplysninger om de

er brug for et mødelokale. Sekretariatet har hjemme i ‘Advokaternes Hus’, og der er

enkelte advokater. Udover grundlæggende data som navn, adresse, arbejdssted og

realitet bag navnet: Husets mødelokaler og det omfattende bibliotek kan vederlagsfrit

kontaktoplysninger er det oplysninger om beskikkelse, forsikring, klientkontoforhold,

benyttes af alle advokater.
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KREDSBESTYRELSERNE

KREDSARBEJDET
REVITALISERET

M

ed advokatreformen, der trådte i kraft 1. januar 2008, blev kredsbestyrel-

Samarbejdet med kredsene går også

sernes rolle i det kollegiale arbejde en anden. Siden har der været tid til at

den anden vej. Sekretariatet har besøgt

drøfte, hvilken rolle kredsbestyrelserne og det lokale arbejde skal spille i fremtiden.

næsten alle kredsene med et kursus om

I samtlige kredse har der været et ønske om, at det lokale islæt bevares, ligesom der

advokatreguleringen. Samlet har mere

har været et ønske om øget inddragelse.

end 300 advokater deltaget i disse kur-

Det betyder helt konkret, at kredsene inddrages i klagesagsbehandlingen, både for

ser, som udover faglig opdatering også

– med den praktiske advokaterfaring – at give en hjælpende hånd med sagsforberedel-

er en mulighed for at styrke fællesskabet

sen, men også for at sikre, at der er opbakning til Advokatnævnets praksis. Det kaldes

lokalt. Advokatrådet har også deltaget

også fodslaw, og det er en ikke uvæsentlig faktor for sammenhængskraften i standen.

i kredsmøderne i de otte kredse og har

Advokatsamfundet trækker nu mere på kredsene end tidligere. Udover klagesags-

dér haft lejlighed til uformelt at drøfte

behandlingen inddrages kredsbestyrelserne i sager om indstilling af egnede kandidater

advokatreguleringens betydning.

til eksempelvis lovforberedende udvalg, beneficier mv. Kredsbestyrelserne holdes

Møderne lokalt og samarbejdet

også orienteret om de større projekter som for eksempel Folkemødet på Bornholm,

med kredsbestyrelserne er et led i øn-

Skoleprojektet etc.

sket om at mindske afstanden mellem

På den årlige Fællessamling er kredsbestyrelserne desuden ‘prøveballon’ for

Kronprinsessegade 28 og den enkelte

Advokatrådets overvejelser om justeringer i regelsæt mv. I denne rådsperiode har

advokat, og det er et klart signal om, at

kredsene for eksempel været spurgt til råds om en eventuel justering af advokatansvars-

alle, der har tid og lyst til at deltage i det

forsikringsreglerne, om et forslag om at gennemføre en prøve som betingelse for

faglige arbejde, er velkomne.

genudlevering af beskikkelsen eksempelvis efter frakendelse etc.

7

R ø dde r ne i l ok a l m i l j øe t
Lars Rasmussen, advokat og rådsmedlem, har siden 2011 stået i spidsen for den arbejdsgruppe, som er nedsat
af Advokatrådet, og som har haft til opgave at vurdere kredsbestyrelsernes rolle i fremtiden

A

rbejdsopgaverne i kredsbestyrelserne skal være vigtige. De skal give mening. Ellers er der ikke noget for advokaterne at mødes
om. Det var den klare tilbagemelding fra kredsbestyrelserne, da vi undersøgte holdningen. Kredsbestyrelserne ser sig gerne

bevaret. Men det er under den forudsætning, at de får tilført meningsfulde opgaver, som kan danne en ramme for arbejdet. Det
skal være attraktivt at være med i bestyrelsesarbejdet – og ingen gider være med, hvis det bare er en kaffeklub.
Øverst på kredsbestyrelsernes ønskeliste over opgaver står deltagelse i behandlingen af klagesager ved Advokatnævnet. Klagesagerne er interessante at deltage i, fordi de er forbundet med arbejde, der dybest set handler om at forholde sig til salær- og
adfærdsspørgsmål og dermed også til god advokatskik. For medlemmerne af kredsbestyrelserne giver det rigtig god mening at
holde sig ajour og samtidig have indflydelse på, hvad god advokatskik er – og i det hele taget at tage del i bestræbelserne på at
holde fanen højt for standen i forhold til omverdenen.
Kredsbestyrelserne skal være bindeled til Advokatrådet og Advokatnævnet. De er helt naturligt et talerør i lokalmiljøet for
Advokatsamfundet. Det kan være i forbindelse med orientering om væsentlige advokatmæssige spørgsmål og indsatsområder – eller
det kan gå den anden vej – for kredsbestyrelsesmedlemmerne er de lokale øjne, der vil kunne opfange og orientere Advokatsamfundet, hvis der i relation til en kollega måtte opstå behov for støtte eller tilsyn.
Mægling er et eksempel på en anden opgave, som vi vil arbejde på at inddrage kredsbestyrelsen i. Hvis konflikter kan løses
ved hjælp af mægling og mediation, betyder det jo, at der kommer en klagesag mindre i Advokatnævnet.
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Fremadrettet kan det være en god
idé at inddrage kredsbestyrelserne
i andre sammenhænge – herunder i
Advokatrådets tilsynsarbejde.
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ADVOKATRÅDETS ØNSKESEDDEL

DE TRE VIGTIGSTE RETSPOLITISKE TEMAER
TIL GAVN FOR RETSSAMFUNDET

T

re klare ønsker til det nye folketing. Sådan lød startskuddet på Advokatrådets

sin side udformet pjecen ‘Den gode proces – Advokatens arbejde med civile retssager’,

arbejde for at virke til gavn for retssamfundet i september 2011. Med det afsæt

der har til formål at give praktiske råd og vejledninger til advokater i, hvad man skal

formulerede Advokatrådet sine væsentligste ønsker til retspolitiske temaer, som har

huske i forbindelse med behandlingen af civile sager. Der er ikke tale om normgi-

været retningsgivende for arbejdet i denne rådsperiode.

vende regler men om gode råd, som både nye advokater og advokater, der ikke har
deres daglige gang i en retssal, kan have glæde af. Målet er fremover at understøtte

1.

Evaluering af domstolsreformen

2.

Forbedring af retshjælp og fri proces

Heller ikke Advokatrådet får alle sine ønsker opfyldt, og det må desværre erkendes,

3.

Ligestilling af parterne i straffesager

at mens der har været lydhørhed over for ønske nummer et, ser det vanskeligere ud

ensartethed og kvalitet i domstolene.

med hensyn til at sikre bedre retshjælpsordninger og se på en ligestilling af forsvarer
og anklager i straffesager.

Det første ønske er gået i opfyldelse. Regeringen har i efteråret 2012 nedsat et udvalgsarbejde, der i løbet af kun et år skal se bredt på sagsbehandlingen i civile sager ved

På retshjælpsområdet blev det til en gennemgang i Retsplejerådet af de eksiste-

domstolene. Dette udvalgsarbejde har naturligt nok fokus på, om der er behov for at

rende regler for offentlig retshjælp i sommeren 2012, men med et kommissorium,

foretage justeringer i procesreglerne. Det kan der meget muligt være behov for, men

som reelt ikke gav mulighed for at sætte ind dér, hvor behovet er. Resultatet er en

nok så meget kan der være behov for, at de centrale aktører i retssager – dommere

proces, hvor alle implicerede må have været klar over, hvilke problemer der er, men

og advokater – samarbejder bedre om at udmønte reglerne bedst muligt i praksis.

uden mulighed for at foretage andet end minimale justeringer af de gældende regler.

Advokatrådet har et forbilledligt samarbejde med Dommerforeningen om at øge den

Det er skuffende, men Advokatrådet vil også fremover i tæt samarbejde med Danske

gensidige forståelse hos dommere og advokater for, hvordan aktørerne bedst udfylder

Advokater presse på for at få retshjælpsordningerne moderniseret og tilpasset de

deres roller under en retssag. Det er der foreløbig kommet rigtig gode drøftelser ud

reelle behov.

af på en række møder regionalt hos domstolene, hvor der i en god men ofte direkte

På det straffeprocessuelle område er Advokatrådets ønske om en ligestilling af

debatform er udvekslet synspunkter om, hvordan advokater og dommere bedst un-

forsvarer og anklagemyndighed foreløbig også stødt på grund. Det er lykkedes at

derstøtter en effektiv domstolsbehandling med høj kvalitet.

skabe politisk debat om emnet, men foreløbig er der tilsyneladende ikke vilje til at

Og det er ikke blevet ved snakken. Som en direkte følge af drøftelserne har dom-

få kortlagt, om den eksisterende ubalance i forsvarerens og anklagemyndighedens

stolene taget initiativ til en byretsvejledning for civile sager, og Advokatrådet har på

stilling er tilstrækkelig begrundet og nødvendig i praksis.
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E n vel l y k k et
og g od proces
Jens Rostock-Jensen, næstformand for Advokatrådets
Procesretsudvalg, medlem af Responsumudvalget

F

or Advokatrådet var det vigtigt over for den ny regering at få sat tre klare og
helt centrale punkter på dagsordenen. Det er klart, at vi ser mange vigtige

indsatsområder, men evalueringen af domstolsreformen, forbedring af retshjælp og
fri proces samt ligestillingen af parterne i straffesager er tre væsentlige punkter for
Advokatrådets virke til gavn for retssamfundet.
Med ønsket om at evaluere domstolsreformen er vi kommet i mål. Vi skal ikke tage
æren for det alene, for vi har haft et utrolig godt samarbejde med Dommerforeningen
og Domstolsstyrelsen. Vi har skabt et stærkt samarbejde undervejs i processen, som
jeg betragter som både vellykket og godt. Der er skabt så stor tillid, at vi fremover
nemmere kan løse både de små og store problemer, der måtte komme. Det grundlag for samarbejde ser jeg som mindst lige så værdifuldt som selve evalueringen af
domstolsreformen.
Et andet positivt tiltag, som samarbejdet har medført, er en ny guide – ‘Den gode
proces’ – som udkom i foråret 2013. Her har Advokatrådet samlet best practice til
arbejdet med civile sager ved byretterne, som et værktøj til blandt andre nye advokater.
Guiden skal være med til at sikre en smidig proces for alle parter under retssagen.
Når vi ikke på samme måde har fået vores ønsker opfyldt om retshjælp og fri
proces samt ligestillingen af parterne i straffesager, er arbejdet ikke spildt af den
grund. Jeg er sikker på, at vores indsats betyder, at der er lagt solide grundsten til
det arbejde, som nok skal komme i gang, når tiden både politisk og økonomisk er
moden til det. Imens vil vi være med til at holde debatten i gang.
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FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM 2012

ADVOKATRÅDETS
KERNEVÆRDIER I ØJENHØJDE

E

n politisk Roskildefestival. Det

rådet gav råd om alt fra boligfinansiering over dødsbobehandling til iværksætter-

er Folkemødet på Bornholm

virksomhed. Folkemødet er en glimrende anledning til at møde både professionelle

ofte blevet kaldt. Og med god grund. I

meningsdannere og privatpersoner i øjenhøjde. Samtidig er det en mulighed for at

et virvar af telte, events, politikere, jour-

vise, hvad det er for opgaver, advokater udfører. Konkret skete det ved et processpil i

nalister, organisationsfolk og helt almin-

samarbejde med Retten på Bornholm som den lokale anklagemyndighed. Det fiktive

delige danskere deltog Advokatrådet i

retssagsdrama ‘Voldtægtssagen fra Allinge’ med medlemmer af Folketinget som jury

juni 2012 for første gang i Folkemødet

blev et tilløbsstykke og en anledning til en god og meget åben debat om strafniveauer

på Bornholm. For dem, der deltog, var

og befolkningens retsfølelse.

det et skoleeksempel på, at de opgaver,

Folkemødet kan noget, som er svært at opnå mange andre steder: Det kan skabe

den viden og de kerneværdier, der følger

rammen om en åben debat, hvor både politikere og meningsdannere forlader de

med advokattitlen, har en tiltræknings-

fastlåste positioner og engagerer sig i den aktuelle debat uden samme tanke for det

kraft på både politikere og den almin-

partitaktiske. Det så man udfoldet i processpillet og under den debat, Advokatrådet

delige befolkning.

havde arrangeret om et andet aktuelt emne, nemlig brugen af undersøgelseskom-

Advokatrådet var repræsenteret

missioner.

med en stand, der udover oplysnings-

Erfaringerne med at deltage var så gode, at Advokatrådet har besluttet også at

materiale om blandt andet retssikker-

deltage i 2013. Denne gang i et formaliseret samarbejde med Danmarks Domstole, og

hed også bød på en juridisk skadestue i

med endnu flere processpil, der både på det strafferetlige og civilretlige område vil

form af en advokatvagt. Og der var nok

sætte fokus på aktuelle emner, og som samtidig i praksis viser værdien af det arbejde,

at rådgive om. Interessen for et godt og

advokater udfører for deres klienter. Alle sejl er sat til, men baseret på fondsstøtte

gratis råd var betydelig, og samtidig blev

og med støtte fra de bornholmske advokater, der har lovet at give en hånd med. Vi

den indgroede forestilling om en ophø-

forventer fuldt telt, og dermed er det også en lejlighed til at cementere de kernevær-

jet advokat udfordret, da en håndfuld

dier, der ledsager advokattitlen, og som både advokater og Advokatsamfundet i det

advokater fra Bornholm og fra Advokat

daglige arbejde er ambassadører for.

12

F ol k e m ødet t a g er
l i d t a f my st ik k en
Sysette Vinding Kruse, formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg.
Deltog i Folkemødet 2012 og deltager igen i 2013

F

or mig giver det rigtig god mening at deltage i Folkemødet af to grunde. For
det første når vi ud til den helt almindelige dansker med budskabet om, at

vi er sat i verden for at sikre borgernes retssikkerhed i bred forstand ved at påvirke
lovgivningen. For det andet får vi mulighed for at vise, at vi er helt almindelige mennesker, som gerne giver et godt råd med på vejen.
Der er rigtig mange danskere, for hvem både advokater og domstole er omgivet af
mystik. Så ved at vise blot en flig af det, vi arbejder med, får vi taget lidt af distancen.
Derfor er Advokatvagten på Folkemødet også meget vigtig. I 2012 var den utrolig
velbesøgt, og mange gik derfra med følelsen af, at vi faktisk kunne gøre en forskel
for dem. Derfor synes jeg også, at det er en rigtig god idé, at der her i 2013 kommer
mere fokus på advokatvagten og yderligere en skatteadvokatvagt.
En af de andre store succeser på Folkemødet var processpillet. Jeg var selv involveret som forsvarer, og oplevede, at alle var utrolig engagerede – både publikum og
politikere. Vi fik en rigtig fin debat ud af det og i øvrigt fin pressedækning i Politiken.
Jeg håber, at vores udvisningssag i år giver samme stemning.
Alt i alt synes jeg, at Folkemødet var en utrolig positiv oplevelse. Niveauet er
højt – både fagligt og i de politiske debatter. Derfor tager jeg gerne fire dage ud af
min kalender igen i år, for at deltage.
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ADVOKATVAGTERNE

ET GODT RÅD TIL
HR. OG FRU DANMARK

A

dvokatvagterne er et fornemt eksempel på det frivillige arbejde, som advokater

Formålet med udvalget var på den baggrund at undersøge behovet for at gentænke

over hele landet leverer som et væsentligt, samfundsmæssigt bidrag. De senere

advokatvagtordningen. Udvalget iværksatte således en undersøgelse, der i januar

år har Advokatrådet dog erfaret, at det har været sværere at rekruttere advokater til

2011 mundede ud i ‘Rapport om Advokatvagter i Danmark’. Rapporten konkluderer,

bemanding af vagterne. Som en naturlig konsekvens heraf betød det nedlæggelse af

at en fælles hjemmeside for landets advokatvagter vil give borgerne en let tilgængelig

lokale vagter rundt omkring i landet.

mulighed for at finde frem til den lokale advokatvagt.
Herefter blev advokatvagterne.dk etableret med støtte fra Dreyers Fond, ligesom

Derfor besluttede Advokatrådet at nedsætte et udvalg under Advokatrådets Organisationsudvalg.

de godt 90 vagter yderligere fik et løft, da de fik tilbud om en fondsfinansieret mini-PC

Udvalgets arbejde var et led i varetagelsen af Advokatsamfundets opgaver efter

til brug i rådgivningen.

vedtægtens § 37, der pålægger Advokatrådet at arbejde for, at enhver har adgang til

Med fokus på advokatvagterne og det frivillige arbejde i Advokaten, via massiv

kvalificeret, uafhængig og fortrolig advokatbistand og for befolkningens adgang til

pressedækning landet over og som velbesøgt ‘juridisk skadestue’ på Folkemødet på

vederlagsfri retshjælp i form af grundlæggende mundtlig rådgivning ved advokatvagter,

Bornholm i juni 2012, blev der igen interesse for at etablere vagter.

herunder navnlig ved at orientere om advokatvagterne på internettet. Hertil kommer

At det heller ikke er nogen kompliceret opgave at etablere en advokatvagt, beviste

retssikkerhedsprogrammet fra 2009, hvoraf det fremgår, at Advokatrådet har ønsket

advokat Mads Pramming, København, der ganske enkelt satte en seddel op på det

et øget fokus på vagterne, og de vilkår, som de agerer under.

lokale bibliotek, og så havde beboerne på Nørrebro deres egen advokatvagt.
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At det heller ikke er nogen kompliceret opgave at
etablere en advokatvagt, beviste advokat Mads
Pramming, København, der ganske enkelt satte en
seddel op på det lokale bibliotek, og så havde beboerne på Nørrebro deres egen advokatvagt.
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A dv o kat va g t e r n e e r
ret s s i kk e r h e d i øj e n h øj d e
Henrik Høpner, medlem af Advokatrådet. Har igennem mange år været fast tilknyttet forskellige advokatvagter

J

eg synes, at advokatvagterne er en hjørnesten i vores stand. Det er helt naturligt for rigtig mange af os at stille vores viden til
rådighed for ubemidlede. Det er et særkende for advokater, som jeg ikke oplever, andre faggrupper kan matche. Jeg er meget

stolt over, at vi lever i et land, hvor alle – uanset indkomst – har adgang til bistand fra en advokat. For mig er det retssikkerhed i
øjenhøjde, at alle kan møde en advokat og vende et problem. I dag findes der mange steder, hvor du kan få skriftlig rådgivning via
internettet, men måske kan du ikke engang formulere dit problem på skrift, fordi det har vokset sig stort og kompliceret.
I retshjælpen oplever jeg ofte, at folk finder ud af, at de slet ikke har en sag, eller at de måske hellere skal forsøge at snakke sig
frem til en løsning med naboen eller søsteren. På den måde tror jeg også, at retshjælpen er med til at afvæbne mange konflikter
og således spare retssamfundets ressourcer.
Jeg ser også advokatvagterne som en kulturbærer for advokaterne. Fuldmægtige kan få godskrevet timerne i advokatvagten
som uddannelse, og på den måde bliver de sluset ind i den tradition, vi har. I bund og grund er det sundt for os alle. Den ene
dag forhandler vi millionkontrakter for en stor erhvervsvirksomhed. Den næste dag rådgiver vi en enlig mor, som er bagud med
huslejen. Det giver en god balance i arbejdet som advokat.
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UNDERVISNINGSPROGRAM TIL UNGDOMSUDDANNELSERNE

RETSSAMFUNDET SKAL VÆRE
ALMEN DANNELSE

I

et demokrati er det vigtigt, at borgerne vokser op med en god forståelse for rets-

For at støtte op om undervisningen og

systemets funktion og indretning. Men selvom der faktisk står i læreplanerne for

understrege betydningen af indsatsen

gymnasierne, at det er kernestof at beskæftige sig med betydningen af retssystemet,

over for ungdomsuddannelserne, har

har det hidtil skortet på relevante og moderne undervisningsmaterialer.

Advokatsamfundet etableret et net-

Det er en af grundene til, at Retssikkerhedsprogrammet fra 2009 har haft undervis-

værk af advokater, der tager ud på lo-

ningsmateriale til gymnasierne som et vigtigt indsatsområde. Af programmet fremgår

kale gymnasier for at fortælle om deres

det, at der skal ske en langsigtet indsats som er målrettet ungdomsuddannelserne.

arbejde, svare på elevernes spørgsmål

Herved vil man kunne nå et meget stort antal unge, som modenhedsmæssigt er i stand

og diskutere retlige dilemmaer. Det er

til at forstå betydningen af et velfungerende retsvæsen og retssikkerhedsbegrebet.

omkostningsfrit at få en advokat til at

På den baggrund har Advokatsamfundet i samarbejde med forlaget Systime

bidrage til undervisningen – ligesom

udviklet en iBog – et dynamisk tilgængeligt og udfordrende univers om retssystemet

anvendelsen af iBogen er gratis, da alle

til brug i samfundsfagsundervisningen på gymnasieniveau – det gælder både STX,

udgifter i forbindelse med projektet er

HTX og HF. IBogen indeholder alt fra tekster til film og interaktive øvelser, der skal

støttet af Dreyers Fond.

gøre de retlige problemstillinger vedkommende og interessante, samtidig med at det
sikrer, at også svage læsere har let adgang til de komplicerede emner.
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Je g vi l disk u t ere
r e t f ærdig h ed
m e d el ev erne
Pernille Backhausen, formand for Procesretsudvalget og medlem af den projektgruppe,
der har stået bag Advokatrådets undervisningsprogram til gymnasieelever. Har
meldt sig til netværket af advokater, der skal ud på gymnasierne for at støtte op om
Advokatsamfundets undervisningsmateriale

R

etfærdighed er et begreb, som jeg vil bruge, når jeg er ude på gymnasier. Det
tror jeg i høj grad kan være med til at gøre undervisningen vedkommende.

De færreste kender retten til en retfærdig rettergang og har måske svært ved at forstå,
at du som advokat vil forsvare en forbryder.
Du kan lægge en juridisk vinkel på alt, hvad du læser i avisen. Det er også noget
af det, jeg vil åbne elevernes øjne for. Når du får blik for det, lærer du også at se juraen
som en ramme, der stilles op for samfundet.
Det er samtidig en ramme, der giver god mulighed for diskussion, og det er
virkelig noget, som tænder de unge. Juraen giver jo rig mulighed for at bruge al den
retorik og argumentationsteknik, som de er så dygtige til, og som de elsker.
Forhåbentlig er jeg med til at vise eleverne, at der ligger masser af hjerteblod
bag en sag. Derfor har jeg tænkt mig at fokusere på det, der gør indtryk på mig selv.
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ADVOKATNÆVNETS VIDENsDATABASE

BEDRE ADGANG
TIL PRAKSIS
I NY DATABASE

A

dvokatsamfundet har med en ny vidensdatabase imødekommet borgere og
advokaters behov for at orientere sig i den gældende praksis om god advokatskik.

Vidensdatabasen blev etableret i december 2012 og findes på viden.advokatsamfundet.
dk. Databasen giver en let mulighed for at fremsøge relevante kendelser, domme,
responsa og artikler om god advokatskik. Det er meningen, at databasen – blandt
andet sammen med bogen ‘De Advokatetiske Regler’ af Lars Økjær Jørgensen og
Martin Lavesen – skal være et værktøj for advokater og andre, som beskæftiger sig
med god advokatskik.
Der arbejdes fortsat løbende med at udvide Vidensdatabasen, sådan at den giver
et fyldestgørende billede af praksis på området.
Både vidensdatabasen og bogen ‘De Advokatetiske Regler’ er støttet af Dreyers Fond.

20

T j e k på g od
a d voka t sk ik
Lars Lindhard, formand for Advokatrådets Regel- og Tilsynsudvalg

A

dvokatsamfundets Vidensdatabase er et vigtigt værktøj til at forstå grænserne
for advokatvirksomhed. Databasen er ny, og her ligger allerede mange faglige

artikler og kendelser om god advokatskik. Ideen er ikke, at det skal være en gabestok
for advokater, men et sted hvor både borgere, forskere, studerende og desuden advokater kan hente de informationer, der viser, hvordan man i praksis tolker reglerne
om advokatens virke.
Når Advokatsamfundet stiller krav om, at der findes klare og tilgængelige regler
om alt, skal vi jo også selv leve op til det krav. Derfor er det vigtigt, at alle har mulighed
for at få indblik i reglerne for god advokatskik.
Tanken er, at databasen skal udbygges med flere artikler og kendelser. Det vil
med tiden gøre den endnu mere brugbar.
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Netop i pressen har der været løbende fokus på
Advokatsamfundet. En styrket relation til pressen
har stået højt på dagsordenen – blandt andet via
en åben pressepolitik, bedre synlighed af Advokat
rådets udvalgsformænd og eksperter samt afholdelse af seminar for journalister om aktuelle
retspolitiske emner – eksempelvis om nedsættelse
af undersøgelseskommissioner.  
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KOMMUNIKATION

FORMIDLING PÅ MANGE PLATFORME

A

dvokatsamfundet har en lang og solid tradition for at deltage i den retspolitiske

af undersøgelseskommissioner. I december 2010 besluttede Advokatrådet at tage endnu

debat for både at sætte den aktuelle dagsorden og for selv at skabe væsentlige

et initiativ til at understøtte mediernes interesse for en nuanceret kvalitetsdækning

debatter i samfundet.

af retspolitik og juridiske emner. Advokatrådet indstiftede på denne baggrund en

Det er de seneste år især sket gennem Advokaten. Bag magasinet står et redak-

journalistpris, som efter en konkret bedømmelse kunne overrækkes journalister,

tionspanel, som består af advokater og andre jurister med forskellige fagområder.

som i en periode vurderes på saglig og engagerende vis at have formidlet viden om

Panelet mødes to gange om året med det formål at brainstorme og idéudvikle artikler

retssikkerhed, retsvæsenet eller særlige juridisk-prægede problemstillinger. Advokat

til Advokaten. Fokus er primært på det retspolitiske stof, men også ideer til faglige

rådets bedømmelseskomité kunne herefter i maj 2011 vurdere dels de nomineringer,

artikler og journalistiske temaer vendes. Medlemmerne af redaktionspanelet har

som indkom fra offentligheden eller fra medierne selv, dels de nomineringer, som

en bred retspolitisk interesse også uden for deres eget faglige område, og de møder

Advokatrådet selv foretog. Herefter besluttede Advokatrådet at tildele journalist Astrid

hver gang op med ideer til artikler og forslag til forfattere. Ofte udvikles ideerne af

Fischer fra DR’s Orientering prisen på 20.000 kroner for igennem et år at have bidraget

panelet i fællesskab, og man drager nytte af de mange forskellige indfaldsvinkler til

med ‘fremragende indslag om retssikkerhed’.

et emne. Udover idéudviklingen foregår der også en løbende evaluering af medlems-

Synergien i kommunikationen er prioriteret højt, og for at understrege den er der

bladet, ligesom redaktionen hver gang orienterer om, hvilke historier fra Advokaten

i perioden udviklet et nyhedsbrev, som dels er målrettet medlemmerne, dels pressen.

pressen tager op.

Via hjemmesiden er det muligt for alle at abonnere på Advokatsamfundets nyheder.

Netop i pressen har der været løbende fokus på Advokatsamfundet. En styrket rela-

Endelig er der udviklet en gratis app til smart phones, der gør det lettere at finde

tion til pressen har stået højt på dagsordenen – blandt andet via en åben pressepolitik,

kontaktdata på advokater. Ved hjælp af app’en er det muligt at søge på advokatens

bedre synlighed af Advokatrådets udvalgsformænd og eksperter samt afholdelse af

navn, advokatfirmaets navn, advokater i lokalområdet, specialer eller sprogkundskaber.

seminar for journalister om aktuelle retspolitiske emner – eksempelvis om nedsættelse
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REGNSKAB
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REGNSKAB

Transparens i regnskabet
AF JØRGEN HOLST, NÆSTFORMAND

A

dvokatsamfundets hovedindtægt kommer fra det årlige bidrag, som alle advo-

anslået til at udgøre mere end 20 millioner kroner på årsbasis, hvilket omfatter f.eks.

kater indbetaler. Advokatrådet ønsker, at det skal være helt tydeligt, hvordan

det ulønnede hverv som medlem af Advokatnævnet, hvor hvert medlem behandler

de årlige bidrag anvendes.

mere end 400 sager på årsbasis på gennemsnitligt10 heldagsmøder om året.

Denne transparens tilstræber Advokatrådet at give gennem regnskabet med

Advokatsamfundet havde igennem en årrække opbygget en likvid formue i ob-

tilhørende noter, der offentliggøres på hjemmesiden, og ved samtidig at uddybe

ligationer, hvilket i 2008 var baggrunden for en generalforsamlingsbeslutning om

regnskabstallene med yderligere vinkler her i beretningen.

at nedsætte medlemmernes årlige bidrag fra 7.000 til 5.500 kroner for at tære på de

Af regnskabet fremgår det, at der udvises tilbageholdenhed med udgifterne.

opsparede midler. I 2009 skete der yderligere en nedsættelse af det årlige bidrag til

Det udmønter sig blandt andet i, at langt de fleste projekter er finansieret af Dreyers

4.500 kroner med det formål at nedbringe formuen. I 2011 blev det årlige beløb for de

Fond, som i 2012 samlet set har bidraget til konkrete opgaver med 1.041.000 kroner.

følgende to år fastsat til 5.250 kroner stigende til 5.500 kroner med den begrundelse,

Det gælder eksempelvis udgifter, der har været forbundet med uddeling af Journalist-

at formuen nu var på et niveau, som krævede denne stigning, og ved afgivelsen af

prisen, etablering af Advokaternes Vidensdatabase, gennemførelse af et værdiprojekt

denne beretning, hvor den likvide formue er forbrugt, er det skønnet påkrævet at

for medarbejderne i Sekretariatet, etablering af hjemmesiden for Advokatvagterne

øge det årlige bidrag til 6.000 kroner.

og udvikling af undervisningstilbuddet om retssystemet til ungdomsuddannelserne.

Præsentationen her i beretningen har fokus på at anskueliggøre, hvordan bi-

En betydelig ressource, som ikke fremgår direkte af regnskabet, er det frivillige,

draget anvendes til konkrete opgaver, og hvordan de mange opgaver fordeler sig i

kollegiale arbejde, der primært bidrager til Advokatsamfundets lovbundne opgaver

Advokatsamfundets Sekretariat. Advokatrådet ønsker at sætte fokus på de mange

– varetagelse af disciplinær- og tilsynsfunktionen og at virke til gavn for det danske

tiltag, der arbejdes med i Sekretariatet, samt på de effekter det har. Således ses her i

retssamfund.

beretningen en grafisk oversigt over bl.a. Advokatsamfundets hovedtal og Sekretaria-

Selvom der, som led i udarbejdelsen af årsregnskabet, ikke er sat kroner og øre

tets opgaver fordelt på de 41 årsværk, der er til rådighed. Hertil kommer en oversigt

på pro bono arbejdet, er der en klar bevidsthed i Advokatrådet om, at det er et helt

over de ressourcer Sekretariatets juridiske afdeling anvender på de enkelte opgaver.

essentielt bidrag – ikke alene til Advokatsamfundet og dermed advokatstanden, men
Læs regnskabet med noter i sin helhed på www.advokatsamfundet.dk.

også til samfundet i sin helhed. Værdien af det frivillige, kollegiale arbejde er tidligere
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2011

HOVEDTAL

Medlemsbidrag

25.696

Andre indtægter

602

Indtægter i alt

26.298

Mødeudgifter Advokatrådet, udvalg, Advokatnævnet mv.

4.787

Gager m.m.

18.536

Øvrige omkostninger

12.719

Omkostninger i alt

35.862

Resultat før skat

-9.564

Skat af årets indkomst
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2012

HOVEDTAL

Medlemsbidrag

30.453

Andre indtægter

2.628

Indtægter i alt

33.081

Mødeudgifter Advokatrådet, udvalg, Advokatnævnet mv.

5.429

Gager m.m.

20.462

Øvrige omkostninger

11.704

Omkostninger i alt

37.595

Resultat før skat

-4.514

Skat af årets indkomst

41

Resultat

-4.555
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Samtlige udgifter fordelt på afdelinger
Juridisk afdeling står for den største del – 44 procent – af samtlige udgifter. På samme måde står Nævnssekretariatet også for en væsentlig andel nemlig 35 procent. Hovedvægten af opgaverne i Advokatsamfundet ligger her, da disse to afdelinger varetager langt størstedelen af de opgaver, der henhører under
Sekretariatets hovedformål.
Med til de angivne andele er for hver afdeling medregnet dels de direkte henførbare omkostninger,
såsom gager, pensioner og lignende, dels en andel af ejendommens drift, it- og kontorholdsudgifter mv.
Fordelingen af sidstnævnte omkostninger er baseret på årsværk i hver afdeling.
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Fokus på udvalgte udgifter
Grafen illustrerer, hvor stor en del af de samtlige udgifter der er direkte relateret til Sekretariatets hovedopgaver, og hvor Sekretariatet har ringe indflydelse på omkostningens størrelse.
Eksempelvis udgør gager og pensionsbidrag over halvdelen af Sekretariatets udgifter – en andel der med
de nuværende opgaver er nødvendig.
Administrationsomkostningerne udgør 14 procent og dækker over de nødvendige udgifter til kontorhold,
telefoner, forsikring, porto, uddannelse af medarbejdere, inventar mv. Udgifter til it udgør 10 procent.
Endelig er der grund til at sætte fokus på honorar i disciplinærsager og advokatsalær, der udgør 5 procent.
Det er en udgift, som kan variere fra år til år.
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Fordeling af årsværk
Grafen neden for angiver det præcise antal årsværk fordelt på Nævnssekretariatet, Administrationsafdelingen og Juridisk afdeling. Af de i alt 41 årsværk i Advokatsamfundets Sekretariat udgør nævnssekretariatets andel 39 procent og juridisk afdelings andel udgør 37 procent.
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Virke til gavn for retssamfundet

1,54
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HISTORIEN OM KRONPRINSESSEGADE 28
Efter den store brand i København i 1795 fik stadsingeniøren, arkitekt J.H. Rawert, gennemført, at en strimmel af Kongens Have blev udlagt som gade, Kronprinsessegade. Rawert var en aktiv arkitekt og fik opført både nummer 28 og
nabohuset, der i dag rummer Davids Samling. Advokaternes Hus stod færdigt i 1807 – et borgertypehus med trefagsstuer mod gaden. Facaden på huset lignede ved opførelsen facaden på nummer 26, som den ser ud i dag. Ændringen af
facaden menes at være sket i finansmand og politiker L.N. Hvidts tid som ejer mellem 1812 og 1856. Blandt husets tidligere beboere er også den juridiske faderskikkelse, Anders Sandøe Ørsted. Da Advokatsamfundet overtog ejendommen
i 1970 bar den præg af en lang periode med erhverv. Advokatrådet – med højesteretssagfører Børge Kock i spidsen – stod for huskøbet. På Rådets møde 15. august 1970 forelå indstillingen om at købe KP 28, som hidtil havde været
hovedsæde for Schous Fabrikker. Købesummen var 4,5 millioner kroner med en udbetaling på knap halvdelen. Den blev tilvejebragt ved at udbyde seks procents partialobligationer på 5.000 og 10.000 kroner. På trods af den beskedne
forrentning bakkede advokaterne op om projektet, og en anonym advokat skænkede oven i købet 50.000 kroner, ligesom der blev søgt om fondsstøtte til købet.
Fotos og omslag er fra Kronprinsessegade 28
Udgiver: Advokatsamfundet · Fotograf: Morten Holtum · Layout: Adman Kommunikation · Tryk: Jørn Thomsen/Elbo A/S
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Relief er fra Kronprinsessegade 28

