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Som det fremgår i Advokatnævnets beretning for 2021, så er antallet af pålagte bøder ikke ændret væsentligt i forhold til 
2020. Derimod ser det nu ud til, at indførelsen af klagegebyr i 2020 er slået igennem. Det kan ses i statistikken ved, at der er 
færre klager i 2021, som afvises som ”åbenbart grundløse”, og ved at der er indkommet færre anmodninger om genoptagelse. 
 
Den udvikling er i overensstemmelse med den politiske intention med indførelsen af gebyret. Der kan bestemt argumente-
res både for og imod klagegebyrer hos offentlige nævn, og da gebyret for Advokatnævnet blev vedtaget af Folketinget i 2018 
med virkning i 2020, delte det også vandene i nævnet. Nu små to år senere kan vi foreløbig konstatere, at det ser ud til, at 
gebyret rammer de sager, som man politisk ønskede skulle sorteres fra.
 
Da der nu forholdsmæssigt er flere reelle sager tilbage, så kan vi også se, at sagsbehandlingstiden som forventet stiger. Det 
er naturligt, når sagerne med mere substans fylder procentuelt mere i den samlede portefølje. Sagsbehandlingstiden er 
fortsat under nævnets målsætning på 6 måneder, og det er jeg som formand meget tilfreds med. Intentionen er, at dette 
fortsætter de kommende år.
 
Jeg går nu ind i mit sidste år som formand for Advokatnævnet, og jeg ser frem til at overdrage et velfungerende nævn med 
engagerede nævnsmedlemmer og god sekretariatsbetjening, når jeg stopper med udgangen af november 2022. 

Sluttelig skal der lyde en stort tak til nævnsmedlemmerne og sekretariatet for samarbejdet og en altid professionel tilgang 
til hvervet og opgaven.

Forord
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Advokatnævnet behandler klager over medlemmer af Det Danske Advokatsamfund. Alle 
advokater i Danmark skal være medlem af Advokatsamfundet. Advokatnævnet er en 
uafhængig klageinstans, der er nedsat i medfør af retsplejeloven. Retsplejelovens regler 
om behandlingen af klager over advokater og bekendtgørelsen om Advokatnævnets 
virksomhed samt nævnets forretningsorden fremgår af Advokatnævnets hjemmeside. 
Advokatnævnet behandler to former for klager: adfærdsklager og salærklager. Enhver, der 
har en retlig interesse heri, kan indbringe en klage over advokaters salærer og adfærd. 
Det er forbundet med et gebyr at indgive en klage. 

En adfærdsklage er en klage over advokatens arbejde. I adfærdssager (også kaldet disci-
plinærsager) vurderer Advokatnævnet, om advokaten har handlet i strid med god advo-
katskik. Reglen om god advokatskik findes i retsplejelovens § 126. Hvis Advokatnævnet 
mener, at en advokat har tilsidesat god advokatskik, kan nævnet pålægge advokaten en 
sanktion. Sanktionen kan være en irettesættelse eller en bøde. En advokat, der er blevet 
pålagt en sanktion af Advokatnævnet, kan indbringe afgørelsen for retten. Retten har 
mulighed for at stadfæste, ophæve eller ændre nævnets afgørelse. 

Ved grove eller gentagne overtrædelser af advokatpligterne kan Advokatnævnet frakende 
advokater retten til at udøve advokatvirksomhed i et tidsrum fra seks måneder til fem år 
eller indtil videre. Advokatnævnet har endvidere mulighed for betinget eller midlertidigt 
at frakende retten til at udøve advokatvirksomhed. 

En advokat, der er blevet frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed, kan forlange af-
gørelsen indbragt for retten, som kan stadfæste, ophæve eller ændre afgørelsen. Endvidere 
kan Advokatnævnets afgørelse om frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed 
til enhver tid ophæves af nævnet selv. 

Advokatrådet har en særskilt adgang til at indgive klager over advokaters adfærd til 
Advokatnævnet. Advokatrådet kan som led i sit tilsyn med advokater også indtræde i 
verserende adfærdsklager, hvis rådet mener, at betingelserne for at frakende advokaten 
retten til at udøve advokatvirksomhed er til stede. 

En salærklage er en klage over det vederlag, som en advokat eller et advokatselskab har 
krævet for sit arbejde. I salærklager kan Advokatnævnet godkende salærets størrelse eller 
bestemme, at salæret skal nedsættes eller bortfalde. 

Advokatnævnet kan derimod ikke afgøre, om en advokat skal betale erstatning. Den 
afgørelse træffes i givet fald af domstolene. 

På Advokatnævnets hjemmeside findes en udførlig beskrivelse af nævnets opgaver i klage-
sagsbehandlingen. Her findes også udvalgte kendelser fra nævnet (Vidensdatabasen).

Advokatnævnets opgaver 
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Advokatnævnet består af en formand og to næstformænd, der alle 
skal være dommere, samt af 18 andre medlemmer. 

Formanden og næstformændene udpeges af Højesterets præsi-
dent. Af de øvrige medlemmer vælges ni af Advokatsamfundet 
blandt advokater, der ikke er medlemmer af Advokatrådet, og 
ni, der ikke må være advokater, udpeges af justitsministeren. 
Justitsministerens udpegning af medlemmer og stedfortrædere 
herfor sker efter indstilling fra myndigheder, organisationer og 
lignende, således at det sikres, at der til Advokatnævnet udpeges 
medlemmer, der har kendskab til både private klienters, erhvervs-
klienters og offentlige klienters interesser. 

Medlemmer udpeges for en periode af seks år, og der er ikke 
mulighed for genudpegning. En aktuel oversigt over Advokat-
nævnets medlemmer kan findes på Advokatnævnets hjemmeside.

Advokatnævnets  
sammensætning
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Advokatnævnets sekretariat står for den forberedende behandling af salær- og 
adfærdsklager, inden sagen overgives til nævnet til afgørelse. 

Sekretariatet indhenter parternes bemærkninger og de oplysninger og bi-
lag, der er nødvendige ved sagens afgørelse. Når sagerne er tilstrækkeligt 
oplyst og forberedelsen afsluttet, udarbejder sekretariatets jurister forslag til  
Advokatnævnets afgørelse. 

Sekretariatet varetager endvidere den praktiske planlægning og gennemførelse 
af Advokatnævnets møder. 

På den følgende side ses en illustration over de mest gængse sagsveje ved 
behandling af en sag. 

Advokatnævnets  
behandling af klager
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I forbindelse med sekretariatets forberedelse af sagen kan 
sekretariatet indstille, at klagen afvises grundet manglende 
retlig interesse, sagens beskaffenhed eller afvises som åbenbart 
grundløs. Sekretariatet kan herudover afvise en klage, der er 
indgivet for sent.

Enhver, der har en retlig interesse heri, 
kan indbringe en sag for Advokatnævnet. 
Endvidere kan Advokatrådet indbringe en 
sag for nævnet. Fristen for at indgive en 
klage er et år.

Sagen behandles enten i én af nævnets 
tre afdelinger eller i plenum. Hver 
afdeling består af syv medlemmer. 
Sager af principiel karakter eller sager 
vedrørende frakendelse behandles så 
vidt muligt i plenum.

Sekretariatet 
sørger for, at 
de fornødne 
oplysninger til 
sagens behandling 
foreligger, og at 
de nødvendige 
undersøgelser er 
foretaget.

Ethvert medlem 
af nævnet kan 
anmode om en re-
alitetsbehandling 
af en sag, der er 
indstillet afvist.

Et medlem, der 
er udpeget af 
justitsministeren, 
og et medlem, der 
er advokat.

KLAGEN 
KOMMER IND

KENDELSE NÆVN BEHANDLER 
SAG

INDKLAGEDE  
ADVOKAT HØRES

KLAGER  
HØRES IGEN

ADVOKAT
HØRES IGEN

SEKRETARIAT  
UDARBEJDER UDKAST  

TIL AFGØRELSE

PARTSHØRING

ET MEDLEM AF 
FORMANDSKABET 

VURDERER

TO MEDLEMMER AF 
NÆVNET VURDERER

ADFÆRD

AFVIST:  
ÅBENBART GRUNDLØS

AFVIST:  
FORÆLDET

MANGLENDE  
RETLIG INTERESSE

SAGENS  
BESKAFFENHED

VURDERES TIL 
AFVISNING AF  

SEKRETARIATET

I PLENUM

I EN AF NÆVNETS  
TRE AFDELINGER

BEGGE DELE

SALÆR

Sekretariatet ud-
arbejder forslag til 
nævnets afgørelser. 
Sekretariatet eller 
nævnet kan forelæg-
ge udkast til kendel-
se for én eller flere 
kredsbestyrelser. 
Udkast til afgørelse 
med de relevante 
bilag sendes  til de 
nævnsmedlemmer, 
der skal deltage i 
afgørelsen.

+
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Indkomne sager
I 2021 modtog Advokatnævnet 786 klager over advokater. Af disse klager var 490 klager over  
advokaters adfærd, mens 81 var klager over advokaters salærer. I 144 klager var der klaget over 
både advokaters adfærd og salærer. Hertil kommer 71 genoptagelsesanmodninger. 

Advokatnævnets virksomhed 2021

År Adfærd Salær
Salær og  
adfærd

Genoptagelses 
sager

I alt

2019 658 168 143 187 1.156

2020 609 114 145 103 971

2021 490 81 144 71 786

 2019 2020 2021
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Udviklingen i antallet af indkomne sager  
i perioden 20192021

Indkomne sager fordelte sig således
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Sager behandlet
Advokatnævnet afsluttede i 2021 i alt 770 sager.

Afgørelsestype 2019 2020 2021

Afgjort ved kendelse 475 497 371

Afvist af nævnet 346 247 214

Afvist af sekretariatet 81 77 64

Klage tilbagekaldt 69 60 41

Henlagt i øvrigt 1 2 1

Genoptagelsesanmodninger imødekommet 33 14 8

Genoptagelsesanmodninger afslået 150 93 62

Kaldt tilbage efter mægling 18 13 9

I alt 1.173 1.003 770

Advokatnævnets afsluttede sager fordelte sig således

 2019 2020 2021
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0

Udviklingen i antallet af afsluttede sager  
i perioden 20192021 

*

* *

* Kan være sket i kendelsesform.
* * Kan være forelagt for nævnet.
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Verserende sager 
Ved udgangen af 2021 var der 350 verserende sager.

2019 2020 2021

 2019 2020 2021
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0

Oversigt over udviklingen i antallet af klager,  
afsluttede sager og verserende sager i årene 20192021

Udviklingen i antallet af verserende sager i perioden 20172021

Udviklingen i antallet af verserende sager  
i perioden 20192021

Afsluttede 
sager

Verserende 
sager
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klager
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0
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Sagsbehandlingstid 2017-2021 
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2021  
var på 5,5 måneder.

Udviklingen i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid  
i årene 20192021

År
Gennemsnitlig  

sagsbehandlingstid (mdr.)

2019 4,2

2020 4,5

2021 5,5

Afsagte kendelser
Advokatnævnet kan i salærklager godkende salærets størrelse eller bestemme, at salæret 
skal nedsættes eller bortfalde. I adfærdsklager kan Advokatnævnet tildele advokaten en 
irettesættelse eller pålægge en bøde. I grove eller oftere gentagne tilfælde kan Advokat-
nævnet frakende advokaten retten til at udøve advokatvirksomhed.

I 2021 afsagde Advokatnævnet kendelse i 371 sager. 

Kendelserne fordelte sig på følgende måde

Afsagte kendelser 2019 2020 2021

Salær godkendt 114 60 32

Salær nedsat 53 22 13

Salær bortfald 6 6 3

Frifindelse 130 228 154

Irettesættelse 15 29 31

Bøde 140 134 122

Frakendelse 9 4 3

Betinget frakendelse  3  

Ikke midlertidig frakendelse  1  

Overtrædelse uden sanktion 7 9 12

Ikke udleveret bestalling 1 1  

Genudleveret bestalling 1

I alt 475 497 371

2017 2018 2019 2020 2021    

 

8

6

4

2

Såfremt kendelsen omfatter både en adfærds- og salærklage,  
vil afgørelsen i sagen rubriceres under adfærdsdelen.
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Afviste sager
Advokatnævnet kan afvise en klage fra en person, der ikke har retlig interesse i det forhold, klagen angår. 
Det samme gælder en klage, der efter sin beskaffenhed ikke kan påkendes af Advokatnævnet eller en klage, 
der skønnes åbenbart grundløs. På samme måde kan sekretariatet afvise en klage, som er for sent indgivet.

Sagerne behandles på skriftligt grundlag. Hvis blot ét medlem ønsker det, bliver sagen i stedet behandlet 
på et nævnsmøde.

I 2021 afviste Advokatnævnet og sekretariatet 278 klager.

De afviste klager fordelte sig på følgende måde

 

Afvisningsgrund 2019 2020 2021

Manglende retlig interesse 32 22 27

Efter sin beskaffenhed ikke 
påkendes af nævnet

103 86 96

Åbenbart grundløs 211 139 91

Afvist som for sent indgivet 81 77 64

I alt 427 324 278
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Indbringelse af Advokatnævnets kendelser for domstolene
Efter retsplejelovens § 147 d, § 147 e og § 147 g  kan Advokatnævnets afgørelser om at tildele en 
irettesættelse, pålægge en bøde og frakende retten til at udøve advokatvirksomhed (herunder også 
betinget frakendelse og midlertidig frakendelse) indbringes for retten. Retten kan stadfæste, ophæve 
eller ændre afgørelsen. I 2021 blev der afsluttet 37 sager ved domstolene.

 

Afsluttede sager ved domstolene 

Resultat 2021

Retten stadfæstede nævnets kendelse 20

Retten ændrede sanktionen 1

Retten ophævede nævnets kendelse 2

Sagen blev afvist af retten 5

Sagen blev hævet af advokaten 9

I alt 37

*  I tallet indgår ikke sager, der afventer eventuel anke eller  
Procesbevillingsnævnets afgørelse i forhold til anketilladelse.

*
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Advokatnævnet er et uafhængigt klagenævn, oprettet i henhold til retsplejeloven § 144.
Advokatnævnet består af 21 repræsentanter, der er udpeget af hhv. Højesterets præsident, justitsministeren eller valgt af Advokatsamfundet. 

Du kan finde yderligere oplysninger om Advokatnævnet på www.advokatnaevnet.dk

Kronprinsessegade 28 · 1306 København K · 33 96 97 98 · postkasse@advokatnaevnet.dk

mailto:postkasse@advokatnaevnet.dk
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