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dET hAndlER oM 
ET FORFæRDENDE øJEBLiK i en kvindes liv. Vold-

tægten. Den efterfølgende retssag og tørsten efter 

retfærdighed.

Tro det eller lad være, men alle elementer er 

faktisk en del af den årsberetning, som du sidder 

med i hånden nu. 

Vi har valgt at lade forfatteren Elsebeth Egholm 

sætte sit præg på årsberetningen for med andre 

virkemidler at belyse det tema, der gennemsyrer 

årsberetningen – retfærdighed. Hendes novelle 

finder du i den anden pamflet i mappen.

Retfærdighed er en ultimativ værdi, som sam-

fundet og borgerne forventer, at advokaterne ar-

bejder for i et demokrati som det danske, hvor 

retsstaten er en grundsøjle. 

De særlige forventninger til advokaterne kom-

mer af vores stilling i retssystemet. En stilling med 

privilegier, som i allerhøjeste grad forpligter.

Det er pligter, der ikke kun hviler på den enkle 

advokat, men også på Advokatsamfundet, sådan 

som det udtrykkes i formålsbestemmelserne i 

vedtægterne, formuleret af Advokatsamfundet 

og tiltrådt af Justitsministeriet. 

Det er væsentligt for retssamfundets funktion, 

at advokaterne efterlever de formål, som er sat 

for Advokatsamfundets virke, herunder at virke 

til gavn for det danske retssamfund. 

Du kan på de følgende sider læse, hvilke foran-

dringer de sidste år har budt på i udmøntningen 

af Advokatsamfundets arbejde. Forandringerne 

er her set gennem en prisme, der hedder retfær-

dighed, herunder den dannelse og uddannelse, 

dET hAndlER oM 
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dET hAndlER oM 
som er nødvendig for, at advokaterne kan yde det 

bedst mulige bidrag hertil.

Når Advokatrådet, som bestyrelsen for Advo-

katsamfundet, ændrer på uddannelsen af advo-

kater, tilsynet med advokaters etik, præsenterer 

et omfattende nyt program om retssikkerhed 

eller afholder konferencer, er det i hvert enkelt 

tilfælde ud fra tanken om at sikre en højre grad 

af retfærdighed for alle, der kommer i kontakt 

med retsvæsenet.

Lad det være usagt, om retfærdighedens tråd 

er rød, men ikke desto mindre er det den tråd, vi 

har valgt at trække gennem denne årsberetning. 

Vi håber, at du samler den op.

Sys Rovsing, formand for Advokatrådet



6

nyE spillEREglER
SELV Om ORDET “RETFæRDiGHED” ikke bruges 

direkte i den nye vedtægt, er dette begreb hele 

omdrejningspunktet for de nye spilleregler for 

alle advokater i Danmark. Advokatsamfundets 

vedtægt er det sæt regler, som i årene fremover 

skal styre og vejlede advokatstanden. Derfor er 

vedtægten helt central – ikke bare for den enkelte 

advokat, men også for retssikkerheden for den 

enkelte borger.

Advokaterne indtager en særstatus i retssy-

stemet og dermed i demokratiets stræben efter 

retssikkerhed for borgerne. Og med den nye ved-

tægt forventes det – fortsat – af advokaterne, at 

de spiller en aktiv og positiv rolle for at fremme 

værdierne for en retsstat.

De nye spilleregler, eller vedtægten, som trådte 

i kraft den 1. december 2008, er kulminationen 

på en lang proces om tvungent medlemskab af 

foreninger. For advokater har det betydet, at rets-

plejeloven nu er ændret, og at Advokatsamfundet 

ikke længere kan varetage advokatbranchens 

kommercielle interesser. Til gengæld er netop 

retfærdighed blevet omdrejningspunktet for re-

guleringen af advokaterne.

Og hvad indeholder det ny sæt spilleregler 

så? Hvilke krav stiller offentligheden til advokat-

standen? Vedtægten opstiller fire grundpiller for 

advokater. Advokatsamfundet skal:

•	 Værne	om	advokatens	uafhængighed	og	inte-

gritet. 

•	 Påse	og	håndhæve	opfyldelsen	af	de	pligter,	

der påhviler advokater.

•	 Sikre	advokaters	faglige	kompetencer.

•	 Virke	til	gavn	for	det	danske	retssamfund.

Overskrifterne her kan virke abstrakte, både for 

nYE SPillEREGlER
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nyE spillEREglER
advokater og for den offentlighed, som skal nyde 

godt af reglerne. men alle fire hovedpunkter 

handler om, at advokaten ikke bare kan – men 

skal – forfølge en højere retfærdighed til gavn 

for retssamfundet. 

Advokatens uafhængighed er uomgængelig, 

når en borger eller virksomhed søger retfærdig-

hed. Det tilsyn, advokaterne skal føre med deres 

egen stand, er vigtig for at sikre omverdenens 

tillid. Det samme gælder for advokaternes kom-

petence. Uduelige advokater sikrer ikke borgerne 

retfærdighed. Den, der har evnen, har også plig-

ten, hedder et gammelt dansk ordsprog. Netop 

derfor har advokatstanden fortsat pligt til at 

arbejde til gavn for retssamfundet.
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RETssTATEn i skREd
ER DET RETSSiKKERHED, når forældre får besked 

på at betale regningen, når deres børn efter en 

våd fest har ridset en bil, de gik forbi? Er det rets-

sikkerhed, når en person fængsles, uden at retten 

har taget stilling til beviserne imod ham? Og er 

det retssikkerhed, når en stat indfører bred og 

uspecificeret adgang til at overvåge borgernes 

kommunikation på e-mail og telefon?

Retssikkerhed er et begreb, der kan være svært 

at indkredse i få ord. men få er i tvivl, når den 

mangler. Advokatrådet er ganske ofte ikke i tvivl 

om, at retssikkerheden halter, når Folketinget 

vedtager nye love og regler.

Gennem rådets arbejde er alle advokater med 

til at markere deres synspunkter på, hvordan en 

retsstat bør udvikle sig. Det er en aktiv indsats, 

rådet lægger for dagen. Vi venter ikke bare på at 

blive spurgt, eller nøjes med at skrive et brev til 

ministeriet.

i de forgangne to år har Advokatrådet ofte hæ-

vet stemmen, gennem aviserne, på TV eller på 

konferencer og høringer i Folketinget. Generelt 

har der været to tendenser, som begge begræn-

ser den retfærdighed, borgerne kan forvente i et 

demokrati:

indsatsen for at dæmme op for international 

terrorisme har medført en lang række forslag og 

foranstaltninger, som ikke har vægtet hensynet 

til borgernes frihedsrettigheder højt. Her har alle 

advokater, gennem Advokatrådet, været med til 

at sætte en fod i døren hos myndighederne. Nogle 

gange er det lykkedes at hviske fornuftige råd 

om retssikkerheden ind gennem denne åbning 

i døren. Andre gange er døren blevet åbnet, og 

advokaterne er blevet inviteret ind for at bidrage 

til en mere retfærdig lovgivning. Og andre gange 

er døren, desværre, blevet smækket eftertrykkeligt 

i, med ømme tæer til følge.

Den anden tendens er udviklingen i retning af 

mere overvågning af borgerne og virksomhederne. 

Tendensen hænger sammen med bekæmpelsen af 

terrorisme, men ikke kun. myndighedernes lyst 

RETSSTATEn i SKREd
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RETssTATEn i skREd
til at bekæmpe f.eks. snyd med sociale ydelser 

sætter pres på samkøring af oplysninger på nettet. 

Spektakulære sager om gadevold sætter fokus på 

overvågning på gadeplan. Og politiet er hurtig til 

benytte sig af de såkaldte visitationszoner, hvor 

borgere kan visiteres uden konkret mistanke. 

Advokatrådet samlede i 2008 en lang række 

aktører, fra domstole og rigsadvokat til Amnesty 

og Forbrugerrådet til en konference om retssikker-

hed. Det initiativ er nu mundet ud i et forpligten-

de forum, Center for Lov og Ret, hvor udviklingen 

løbende kan vendes. Samtidig har Advokatrådet 

udgivet et nyt, handlingsorienteret retssikkerheds-

program, der sætter fokus på en lang række om-

råder, hvor retfærdigheden er svækket på grund 

af love, regler eller myndighedernes ageren. Vi 

har udskrevet en international prisopgave med 

fokus på udviklingen for retssikkerheden efter 

terrorangrebet den 11. september 2001.

RETSSTATEn i SKREd
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Tillid og konTRol
ÉN AF DE mEST markante nyskabelser for advo-

kater har været tilblivelsen af et helt nyt tilsyn. 

Først i de kommende år vil tilsynet og de nye 

funktioner, det indebærer, finde deres form og 

blive kendt, og forhåbentlig anerkendt, i de mange 

advokatvirksomheder, store som små, der vil få 

besøg at tilsynet.

Rammerne for det nye tilsyn er skabt i en pe-

riode med ekstrem fokus på tilsyn i virksomheder 

generelt. Finanskrisen har blotlagt en kontrol af 

banksektoren, som både er faldet offentlighed 

og politikere for brystet. Resultatet kender vi nu: 

Folketinget har strammet og oprustet tilsynet. 

Ligeledes er der blevet sat spørgsmålstegn ved 

virksomhedernes private rådgivere. Offentlig-

heden undrer sig over, at iT-Factory kunne få en 

blank revisorpåtegning, når selskabets aktivite-

ter tilsyneladende beroede på en vis mængde af 

luftkasteller.

Advokaterne er fra politisk hold udstyret 

med selvregulering og egenkontrol af advokat-

virksomhederne. men politikernes velvilje – og 

offentlighedens tillid – baserer sig ikke på blind 

tillid. Tilsynet udspringer af ønsket om at have et 

velfungerede retsvæsen, hvor advokaten nyder en 

særlig position. Et retsvæsen, som yder borgerne 

retfærdighed.

Det nye tilsyn er ikke skabt af et modstræbende 

Advokatråd, selv om tilsynet indebærer en nø-

jere kontrol med de enkelte advokater. Tilsynet er 

skabt for at forebygge fejl og for at opretholde den 

høje tillid, befolkningen har til advokathvervet. 

Et tandløst tilsyn gavner hverken advokater eller 

borgere.

Tillid oG KonTRol
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Tillid og konTRol
En egentlig nyskabelse i det moderniserede tilsyn 

er derfor fysiske besøg i advokatvirksomheder. Ad-

vokatsamfundets sekretariat vil fremover komme 

på besøg i en række virksomheder for at påse, at 

reglerne overholdes. Det gælder bl.a oplysninger 

om, hvorvidt advokaterne lever op til de nye krav 

om løbende at uddanne sig, om selskabets ejer-

forhold, om de etiske regler for advokater og om 

overholdelse af hvidvasklovens særlige krav.

Vi vil undervejs sørge for at oplyse bedst muligt 

om det nye tilsyn og de særlige krav, det stiller, i 

magasinet Advokaten samt på Advokatsamfundets 

hjemmeside.

Tillid oG KonTRol
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fAiR og huRTig bE-i FORLæNGELSE AF TiLSyNET med advokaterne 

ligger Advokatnævnet, der som en uafhængig 

instans behandler klager over advokater. Også 

nævnet er et udtryk for den tillid, politikerne har 

til, at advokater kan værne om deres særlige rolle i 

retsstaten og dermed sikre borgerne retfærdighed 

i juridisk forstand.

Nævnets grundvilkår er uændrede, men i takt 

med den almindelige udvikling i retning af større 

åbenhed og krav om hurtigere sagsbehandling, har 

nævnet undergået en forvandling. Først og frem-

mest er det ikke længere et flertal af advokater, 

der afgør klagerne. Nævnet og advokatverdenen 

kan definitivt ryste beskyldningen om at dømme 

sine egne af sig. Der er i de nye regler indføjet som 

målsætning, at en klage behandles inden seks 

måneder, og den tidsfrist er overholdt for 2008. 

Advokatnævnet har derfor gennemgået et såkaldt 

LEAN-projekt, der sikrer en optimal, hurtig ud-

nyttelse af nævnets ressourcer. Bødemaksimum 

er hævet til 300.000 kroner. Offentligheden skal 

nu have kendskab til de sager, hvor advokaten 

dømmes for en forkert adfærd, undtagen hvis sa-

gen blot ender med en irettesættelse. Og endelig 

ændrer advokatkredsenes rolle sig: Kredsene afgør 

ikke længere salærsager, men kan bistå Advokat-

nævnet med rådgivning i de enkelte sager.

Nævnets afgørelser og arbejde følges tæt, ikke 

bare af advokaterne selv. men også af offentlig-

heden gennem dagspressen. Det vækker opsigt, 

hvis en lokal advokat ikke har levet op til sine 

forpligtelser. Også borgerne oplever en følelse af 

FAiR oG hURTiG BEhAndlinG
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fAiR og huRTig bE-
svigtet retfærdighed, hvis advokaten ikke opfører 

sig ordentligt.

Det sker, at domstolene bliver indblandet i kla-

ger over advokater. men senest har en markant 

dom fra Sø- og Handelsretten fastslået, at klager 

over advokater netop hører hjemme ved Advokat-

nævnet. Et signal om at retterne tager nævnets 

kompetence alvorligt. Advokatnævnet spiller en 

vigtig rolle med at påse, at borgerne har adgang 

til retfærdighed i retsvæsenet gennem bistand fra 

kvalificerede advokater.

FAiR oG hURTiG BEhAndlinG
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TRoldMAndEnds 

SKAL RETFæRDiGHEDEN SKE fyldest i en retssal, 

kræver det som udgangspunkt, at borgeren el-

ler virksomheden repræsenteres af en velkvali-

ficeret advokat. Halter advokatens kompetencer, 

kan det få alvorlige følger for borgeren. Netop 

advokaternes uddannelse har gennemgået en 

modernisering, som sætter fokus på advokatens 

kerneværdier. 

Oven på den juridiske grunduddannelse ligger 

uddannelsen som advokatfuldmægtig. Og her er 

indhold, krav og prøver blevet ændret. Groft sagt 

har advokatfuldmægtigens uddannelse haft en 

snert af at være elev på troldmandens værksted. 

Kombineret med en betydelig specialisering havde 

den fuldmægtige – eleven – et tæt opsyn af – og 

erfaringsudveksling med – den fuldblodede ad-

vokat.

Den nye advokatuddannelse har helt i tråd med 

tidens fokus på etik netop sat fokus på de særlige 

etiske forpligtelser, som advokater skal leve op til. 

Der er forskel på, hvordan en revisor, bankrådgi-

ver og en advokat skal håndtere en sag – og det 

fokuseres der nu i højere grad på i uddannelsen 

for nye advokater.

Også undervisningsformen er moderniseret i ad-

vokaternes uddannelse. Den unge elev får ikke 

stukket en tung bog i hånden med besked om at 

gå hjem og læse fra side ét til 500. For derefter at 

gå til eksamen. Undervisningsmetoderne er hentet 

fra universiteterne, og der lægges nu op til, at en 

større grad af indlæringen sker på selve kurserne. 

Også det, som mange helt almindelige mennesker 

måske opfatter som advokatens raison d’être – det 

at føre en retssag – kommer i højsædet. Det sker 

TRoldMAndEnS lÆRlinG

a
d

vo
k
at

U
d

d
a
n

n
eL

Se
n



15

TRoldMAndEnds 

i form af en ny retssagsprøve. Advokatsamfundet 

har haft travlt med at samle og uddanne et cen-

sorkorps til de omtrent 400 retssagsprøver, som 

årligt vil blive aflagt. Prøven består i, at den fuld-

mægtige fører en rigtig sag ved retten. Hvis der 

ikke kan findes en egnet sag, kan den fuldmægtige 

undtagelsesvis få lov at aflægge prøven i en fiktiv 

sag, som fuldt ud afspejler omstændighederne 

ved en almindelig retssag.

TRoldMAndEnS lÆRlinG
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pApiR på kvAliTET
DEN HELLiGE GRAV ER iKKE velforvaret – og kun-

dernes retssikkerhed ikke sikret – blot ved at stille 

krav om en solid, kompetent uddannelse af nye 

advokater. Det er sådan set ikke nyt, men nyt er 

det, at borgerne og virksomhederne får en garanti 

for, at deres advokat er forpligtet til at holde sig 

opdateret med faglig viden.

Siden 1. januar 2008 har alle advokater skullet 

sørge for løbende at opkvalificere deres faglige 

færdigheder. Kravet er en udmøntning af de nye 

regler for advokater. Reglerne er endnu en del af 

den kvalitetssikring af standen, som de nye regler 

medfører. En kvalitet, som sikrer, at advokaterne 

er i stand til at løfte den særlige rolle i et rets-

samfund, som er en forudsætning for, at borgerne 

ultimativt får den bedste adgang til en retfærdig 

afgørelse på deres sag. Svigter advokaten, kan 

retfærdigheden også svigte.

Konkret stiller det omgivende samfund nu krav 

om, at enhver advokat over en tre-årig periode skal 

have mindst 54 lektioners efteruddannelse. Og der 

er tale om relevant efteruddannelse. Justitsmini-

steriet har i en bekendgørelse fastlagt kravene 

til, at et uddannelsesforløb kan tælles med. Og 

Advokatsamfundet er udstyret med opgaven at 

kontrollere, at advokaterne faktisk lever op til 

kravene. Advokaterne selv er udstyret med et krav 

om, at de selv skal holde styr på dokumentatio-

nen for deres efteruddannelse. Er papirerne ikke 

i orden, så falder hammeren. Der er tale om en 

PAPiR PÅ KVAliTET
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pApiR på kvAliTET
overtrædelse af god advokatskik, hvis ikke kravene 

bliver overholdt.

Selvfølgelig er der muligheder for dispensa-

tion, men firkantet sagt, er de ikke mange. Det 

hjælper f.eks. ikke at sige, at man alligevel snart 

går på pension. De borgere, der går til en advokat 

i deres søgen efter retfærdighed, skal have den 

mest kvalificerede assistance uansat hvad. Når 

året 2010 rinder ud, skal advokaterne sørge for at 

have afviklet den nødvendige efteruddannelse. i 

foråret 2011 skal dokumentationen sendes ind til 

Advokatsamfundet.

PAPiR PÅ KVAliTET
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klodEn RundT
HVEm SKULLE HAVE TROET, at Advokatrådet i 

2009 ville have et medlem i spidsen for samtlige 

af Europas 700.000 advokater? Det er ikke desto 

mindre, hvad et langt internationalt engagement 

har givet som resultat. At Advokatrådets Anne 

Birgitte Gammeljord i 2009 beklæder denne post 

er måske ét af de mest synlige resultater af det 

solide og respekterede arbejde, danske advokater 

står for. 

Der er langtfra tale om blot en ceremoniel post. 

Det er nok gået op for langt de fleste borgere, at 

en stadig større del af den hjemlige lovgivning 

er udmøntninger af regler fra EU. Også på rets-

området. Det understreger behovet for, at vi er 

aktive andre steder end i den hjemlige andedam. 

Konkret har indsatsen gennem sammenslutnin-

gen af de europæiske advokatsamfund, CCBE, ført 

til, at et forslag om at lade nærmest al advokat-

virksomhed registrere som lobbyarbejde i EU, er 

endt med at tage væsentlig større hensyn til, at 

advokaternes rådgivning har en unik placering i 

et retssamfund.

men vi bør heller ikke være os selv nok i Europa. 

Terrorlovgivningen fra USA har som bekendt haft 

afsmittende virkning også i Danmark for bare at 

nævne ét eksempel. 

Da pakistanske advokater gik på gaden for at 

protestere mod præsidentens husarrest af dom-

mere fra Højesteret, mødtes Advokatsamfundet 

KlodEn RUndT

in
te

r
n

at
io

n
a
Lt

 /
 C

Cb
e  



19

klodEn RundT
til en konstruktiv dialog med den pakistanske 

ambassadør her i landet. måske flytter det ikke 

meget, men det hviler på advokater at gøre en 

indsats for retssikkerhed og retssamfund også in-

ternationalt. Retfærdighed i retsvæsenet er ikke 

kun et dansk anliggende.

Ligeledes har Advokatsamfundet stillet eksper-

tise til rådighed for DANiDA, når det gælder op-

bygningen af et retssamfund og en velfungerende 

advokatstruktur i Vietnam. Her sørger DANiDA for 

at afholde udgifterne, så projektet ikke belaster 

Advokatsamfundets budget.

Det vil føre for vidt at bringe en udtømmende 

liste over de steder på kloden, hvor Advokatsam-

fundets bidrag efterlyses. Vi bidrager så meget, 

ressourcerne tillader det. Og kun når vi føler, at 

vi kan gøre en afgørende forskel i opbygningen 

af de principper, en retsstat hviler på.

KlodEn RUndT
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Fra 2004 til 2008 er antallet af advokater steget 

med 15 procent. Ved udgangen af 2008 var der 

5.334 danske advokater. Den største stigning i 

perioden var fra 2007 til 2008, hvor stigningen 

var fem procent. Fra 2004 til 2007 har stigningen 

været på henholdsvis tre procent, to procent og 

tre procent.

AntAl  AdvokAter i hele brAnchen de seneste 5 år

2004 2005 2006 2007 2008

4651 4803 4920 5063 5334

Den tendens, som viste sig i brancheanalysen for 

2005 med et stigende antal kvinder i advokatbran-

chen, er fortsat. De kvindelige advokater udgør nu 

27 procent af samtlige advokater. 
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BRAnchEnS SAMMEnSÆTninG
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bRAnchEns sAM-BRAnchEnS SAMMEnSÆTninG

2004 2005 2006 2007 2008
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Mænd       Kvinder

AntAllet Af AdvokAter i hele brAnchen de seneste 5 år fordelt på køn

AntAl i procent

Mænd Kvinder i alt Mænd Kvinder i alt

2004 3535 1116 4651 76% 24% 100%

2005 3620 1183 4803 75% 25% 100%

2006 3674 1246 4920 75% 25% 100%

2007 3748 1315 5063 74% 26% 100%

2008 3881 1453 5334 73% 27% 100%
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bRAnchEns sAM-BRAnchEnS SAMMEnSÆTninG

< 30 år 30 - 34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år >= 65 år
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AdvoKAter fordelt på Alder og Køn

< 30 år 30 - 34 år 35 - 39 år 40 - 44 år 45 - 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år >= 65 år

Mænd 34 537 588 491 440 446 432 509 404

Kvinder 29 327 335 240 184 141 88 67 42
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bRAnchEns sAM-BRAnchEnS SAMMEnSÆTninG

Den mere modne del af advokatbranchen præ-

ges fortsat af mandlige advokater. 34 procent af 

samtlige advokater er mænd på 50 år eller ældre, 

og næsten hver anden mandlige advokat er 50 år 

eller ældre.

i 2008 var gennemsnitsalderen for alle advokater 

47 år. Der er en betydelig forskel i aldersforde-

lingen mellem kvinder og mænd. 23 procent af 

de kvindelige advokater er mellem 30 og 34 år. 

Det tilsvarende tal for mandlige advokater er 14 

procent. Næsten halvdelen eller 48 procent af de 

kvindelige advokater er under 40 år.  For mændene 

er tallet 30 procent.
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bRAnchEns sAM-BRAnchEnS SAMMEnSÆTninG

tilgAngen Af AdvoKAter

i 2008 blev 393 beskikket som advokat. 217 var 

mænd og 176 var kvinder. i forhold til 2002 udgør 

det en samlet stigning på 56 procent i antallet af 

advokatbeskikkelser.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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BesKiKKet soM AdvoKAt

Mænd Kvinder i alt

2002 143 109 252

2003 186 122 308

2004 165 123 288

2005 147 116 263

2006 160 105 265

2007 159 132 291

2008 217 176 393

Brancheanalysen fra 2005 viste, at der i forhold til 

de kvindelige advokater var sket en stigning i nye 

beskikkelser fra 2002 til 2004 på 13 procent. i 2008 

er stigningen i forhold til 2002 hele 61 procent. 

For de mandlige advokater er de tilsvarende tal 15 

procent og 52 procent.

i 2004 blev der beskikket 15 procent flere mand-

lige end kvindelige advokater. i 2008 var tallet 

faldet til 10 procent.
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bRAnchEns sAM-
tilgAng Af AdvokAtfuldmægtige

Fra 2002 til 2003 var der et fald i tilgangen af 

advokatfuldmægtige på hele 36 procent. i 2004 

vendte udviklingen, og fra 2003 til 2008 er der sket 

en signifikant stigning på ikke mindre end 126 

procent i tilgangen af advokatfuldmægtige. 

tilgAngen Af AdvoKAtfuldMægtige

 Mænd Kvinder i alt

2002 173 143 316

2003 125 78 203

2004 130 110 240

2005 165 111 276

2006 215 177 392

2007 162 160 322

2008 232 226 458

i 2006 var der i alt 1.046 advokatfuldmægtige 

fordelt med 564 mænd og 482 kvinder. Af disse 

var 929 ansat på advokatkontorer og resten, 117, 

var ansat i andre virksomheder. i 2008 var der 

i alt 1.133 advokatfuldmægtige fordelt med 565 

mænd og 567 kvinder. Af disse var 983 ansat på 

advokatkontorer og resten, 150 var ansat i andre 

virksomheder.

BRAnchEnS SAMMEnSÆTninG
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dAgsoRdEn
Generalforsamling lørdag 13. juni kl. 9.00 

Comwell Kolding

dAgsorden

Valg af dirigent 1. 

Beretning om2. 

Advokatrådets (den skriftlige beretning vil a) 

på mødet blive suppleret af Advokatrådets 

formand),

Advokatnævnets,b) 

Erstatningsfondens og c) 

Understøttelsesfondens virksomhed siden d) 

Det ordinære Advokatmøde 2007. 

Forelæggelse og godkendelse af3. 

Advokatsamfundets,a) 

Erstatningsfondens og b) 

Understøttelsesfondens regnskaber for c) 

årene 2007 og 2008.

Regnskaberne er offentliggjort på 

www.advokatdagene.dk og 

www.advokatsamfundet.dk 

og udleveres på Advokatmødet. 

Forelæggelse og godkendelse af budget for 4. 

årene 2010 og 2011 samt forslag til bidrag 

for disse år 

Det foreslås, at bidrag til Advokatsamfundet 

forbliver uændret 5.500 kr. ekskl. moms pr. 

år. Det foreslås, at Advokatrådet bemyndiges 

til – hvis påkrævet – at opkræve yderligere 

500 kr. pr. år i bidrag til Advokatsamfundet.

Det foreslås endvidere, at der ikke betales 

bidrag til Erstatningsfonden. Herudover 

foreslås, at Advokatrådet bemyndiges til – 

hvis påkrævet – at genoptage opkrævning 

af bidrag med op til 500 kr. pr. år til 

Erstatningsfonden.
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dAgsoRdEn
Budgettet er offentliggjort på 

www.advokatdagene.dk og 

www.advokatsamfundet.dk 

og udleveres på Advokatmødet. 

Valg af formand for Advokatrådet og to 5. 

stedfortrædere for denne i dennes egenskab 

af rådsmedlem 

Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter 6. 

Vedtagelse af forslag til ændring af Vedtægt 7. 

for Det Danske Advokatsamfund

implementering af servicedirektivets artikel 

22, stk. 1, litra c, e og k, stk. 3, litra b, og stk. 4 

om oplysningspligt samt konsekvensændring 

som følge af § 1, i lov nr. 187 af 18. marts 2009 

om ændring af retsplejelovens § 124.

Vedtagelse af forslag til ændring af Vedtægt 8. 

om advokaters pligter med hensyn til 

behandlingen af betroede midler

Sproglig modernisering og forenkling 

af proceduren for afgivelse af den årlige 

klientkontoerklæring.

Uddeling af Advokatsamfundets Fonds 9. 

hæderspris 

 Eventuelt10. 
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REgnskAb
HovedtAl

2008 2007

(t.kr.) (t.kr.)

Medlemsbidrag 28.588 34.749

Andre indtægter 6.145 3.660

Indtægter i alt 34.733 38.409

Mødeudgifter Advokatrådet,

udvalg, Advokatnævnet mv.

4.600 7.235

Gager m.m. 16.230 16.013

Øvrige omkostninger 9.120 9.742

Omkostninger i alt 29.950 32.990

Resultat før kapitalandel i til-

knyttet virksomhed og skat

4.783 5.419

Resultat af kapitalandel i 

tilknyttet virksomhed

0 513

Skat af årets indkomst 0 155

Resultat 4.783 5.777

   
   

AdVoKATSAMFUndETS 
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REgnskAb

Det samlede regnskab for Advokasamfundet, samt 

regnskab og beretning fra Advokatsamfundets Er-

statningsfond, Sagfører H. Toftkilds Legat af 1926, 

Birthe Daells Fond, Understøttelsesfonden og Det 

Danske Advokatsamfunds Fond kan ses på www.

advokatdagene.dk under generalforsamling og på 

www.advokatsamfundet.dk.
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Advokatsamfundet

Kronprinsessegade 28

1306 København K

Tlf. 33 96 97 98

Fax 33 36 97 50

samfund@advokatsamfundet.dk

www.advokatsamfundet.dk


