DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS
ERSTATNINGSFOND
A-AFDELING

SKADESANMELDELSE
om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug
af betroede midler

1.

Anmelders navn, stilling og bopæl

2.

Advokatens navn og kontoradresse

3.

Det lidte tabs størrelse

4.

Hvornår er tabet lidt?

5.

Hvornår er De blevet bekendt med tabet?

6.

Hvad er fra Deres side foretaget for at
forhindre tabets indtræden eller dog
begrænse dets størrelse?

7.

Er der af Dem foretaget
a. Retsskridt?
b. Politianmeldelse?
c. Klage til advokatmyndighederne?
d. Med hvilket resultat?

8.

Har De haft forretningsmæssig forbindelse
eller økonomisk mellemværende med
advokaten udover det her anmeldte krav?
I bekræftende fald ønskes nærmere
oplysninger herom.

9.

Fra hvilket tidspunkt har De benyttet
advokaten?

10.

Foreligger der slægtskab, svogerskab eller
venskab mellem Dem og advokaten,
respektive Deres familier?
I bekræftende fald ønskes nærmere
oplysning herom.

11.

Deres eventuelle nuværende advokats navn
og adresse?

12.

En nærmere redegørelse for sagen, herunder oplysning om grunden til, at De finder advokaten
erstatningsansvarlig over for Dem.
Det er af stor betydning for sagens behandling i erstatningsfonden, at redegørelsen er udførlig, og at
eventuelle bilag, der kan belyse kravet, vedlægges.

, den
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.

Såfremt fornøden redegørelse ikke kan finde plads i anmeldelsens
rubrikker, kan særskilt redegørelse medfølge.

Uddrag af Vedtægt for Det Danske Advokatsamfund

Erstatningsfonden
§ 63
Stk. 1. Fondens navn er Det Danske Advokatsamfunds Erstatningsfond.
Stk. 2. Fondens formål er at sætte Advokatrådet i stand til efter et frit skøn at yde erstatning til hel eller delvis
dækning af tab, som ikke dækkes af den i § 61 nævnte ansvarsforsikring eller den i § 62 nævnte garanti, og
som er lidt som følge af 1) en advokats eller dennes personales fejl, forsømmelse eller andet
ansvarspådragende forhold i forbindelse med advokatvirksomhed, eller 2) en advokats eller dennes
personales uretmæssige forbrug af midler, der var advokaten betroet i dennes egenskab af advokat.
Stk. 3. I tillæg til erstatning efter stk. 2 kan Advokatrådet efter et frit skøn lade Erstatningsfonden afholde
udgifter med henblik på at afværge en konkret risiko for sådanne tab, som fonden vil kunne dække efter
stk. 2. Sådanne udgifter kan blandt andet afholdes i tilfælde, hvor den advokat, som er i fare for at begå et
ansvarspådragende forhold i forbindelse med advokatvirksomhed, anmoder derom.
§ 64
Fondens midler tilvejebringes ved 1) de bidrag, som ydes af advokater, jf. § 60, 2) andre tilskud af
Advokatsamfundets midler, 3) afkast af fondens kapital, 4) de beløb, som fonden indkasserer i medfør af sin
indtrædelsesret, 5) særlige bidrag i henhold til § 61, stk. 4, og § 62, stk. 4, og 6) andre midler, der gennem
legater eller frivillige bidrag tilgår fonden.
§ 65
Fondens midler administreres af Advokatrådet og skal anbringes på betryggende vis på samme måde som de
midler, som tilhører Det Danske Advokatsamfund. Midlerne kan anbringes i fast ejendom.
§ 66
Stk. 1. Der nedsættes et udvalg – erstatningsudvalget – bestående af 5 advokater udpeget af Advokatrådet til
at afgøre om og i hvilke tilfælde og med hvilke beløb, erstatning skal ydes. Erstatningsudvalget træffer
endvidere beslutning om afholdelse af udgifter efter § 63, stk. 3. Udpegelsen sker efter hvert ordinært
advokatmøde. Genudpegelse kan finde sted. Rådet udpeger udvalgets formand. Udvalget fastsætter selv sin
forretningsorden. Sekretariatet yder udvalget fornøden assistance med udførelse af dets arbejde og kan af
udvalget bemyndiges til at træffe afgørelse i mindre sager.
Stk. 2. Anmodning om erstatning af Advokatsamfundets erstatningsfond fremsættes skriftligt over for
Advokatsamfundets sekretariat og skal være bilagt fornøden dokumentation. Anmodningen skal indgives
senest 6 måneder efter det tidspunkt, da skadelidte blev eller ved sædvanlig agtpågivenhed burde være blevet
bekendt med det tab, der påstås at være lidt.
Stk. 3. Efter modtagelse af anmodningen indhenter sekretariatet de efter dets skøn fornødne oplysninger,
hvorefter sagen behandles af erstatningsudvalget. Dette er berettiget til at forlange yderligere oplysninger
tilvejebragt, ligesom det kan kræve mundtlig afhøring af skadelidte og andre, der kan bidrage til sagens
oplysning.
Stk. 4. Den advokat eller det advokatselskab, der påstås at have forvoldt tabet, er pligtig på sekretariatets
begæring at stille bøger og bilag til udvalgets rådighed og til i enhver henseende at bistå ved sagens
oplysning.
Stk. 5. Erstatningsudvalget afgør endeligt, om der skal ydes erstatning af fonden, og spørgsmål herom kan
ikke indbringes for domstolene.

§ 67
Ved udbetaling af erstatning indtræder Erstatningsfonden i enhver henseende i skadelidtes rettigheder i
anledning af tabet. Disse rettigheder kan dog kun udøves, indtil fonden har fået fuld dækning for det til
skadelidte udbetalte erstatningsbeløb med tillæg af renter. Erstatningsudvalget er berettiget til at kræve, at
skadelidte fraskriver sig enhver ret til at modtage noget beløb fra skadevolderen eller dennes bo, før
Erstatningsfondens krav på fuld dækning af den udbetalte erstatning er opfyldt.
§ 68
Stk. 1. Omkostningerne ved fondens virksomhed afholdes af fondens midler.
Stk. 2. Fondens regnskab revideres af en af Advokatrådet antaget statsautoriseret revisor. Beretning om
fondens virksomhed og regnskab aflægges på de ordinære advokatmøder.
§ 69
Stk. 1. Erstatning ydes ikke, hvis tabet dækkes af advokatens ansvarsforsikring eller garanti eller af specielle
sikringsordninger.
Stk. 2. Hvis tabet er lidt som følge af advokatens eller dennes personales fejl, forsømmelse eller andet
ansvarspådragende forhold i forbindelse med advokatvirksomhed, er den højeste erstatning, som
Erstatningsfonden kan yde, en erstatning på 2,5 millioner kroner for en enkelt skade, jf. dog stk. 3. Dette
gælder, hvad enten en eller flere advokater kan gøres ansvarlige derfor, og er samtidig den højeste erstatning,
som i almindelighed kan ydes for samtlige skader inden for det enkelte kalenderår for samme advokat.
Stk. 3. Hvis tabet er lidt af en klient som følge af, at advokaten eller dennes personale uretmæssigt har
forbrugt midler, der var advokaten betroet i dennes egenskab af advokat, er den højeste erstatning,
Erstatningsfonden kan yde, en erstatning på 5 millioner kroner for en enkelt skade. Dette gælder, hvad enten
en eller flere advokater kan gøres ansvarlige derfor, og er samtidig den højeste erstatning, som i
almindelighed kan ydes for samtlige skader inden for det enkelte kalenderår for samme advokat.
Stk. 4. Erstatningsfonden lægger i sine afgørelser om erstatning navnlig vægt på følgende forhold: Arten af
og omstændighederne ved det foreliggende tab, det af skadelidte udviste forhold, beskaffenheden af
klientforholdet, eventuelt slægtskabs-, svogerskabs- eller venskabsforhold mellem advokaten og skadelidte
samt skadelidtes alder, stilling og økonomiske forhold.
Stk. 5. Erstatning kan kun ydes, såfremt det godtgøres, at advokaten er ansvarlig, og at hverken advokaten
eller nogen for tabet medansvarlig kan dække erstatningskravet. Ydelse af erstatning kan gøres betinget af, at
skadelidte ved civilt søgsmål mod skadevolderen, dennes dødsbo eller konkursbo eller på anden måde søger
at opnå erstatning hos den pågældende selv. Såfremt skadelidte ikke opnår erstatning ved en på denne måde
rejst sag, vil omkostningerne ved sagen kunne erstattes af fonden.
Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til dækning af tab forvoldt af et
advokatselskab eller dettes personale.

