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Erstatningsfonden
Formålet med Advokatsamfundets Erstatningsfond er at forhindre, at klienter lider tab, hvis
en advokat uretmæssigt forbruger betroede midler – fondens A-afdeling. Endvidere kan
fonden træde til, hvis der begås ansvarspådragende fejl af en advokat og ansvarsforsikringen
af en eller anden grund ikke dækker – fondens B-afdeling.
Betingelserne for at opnå dækning fra fonden og reglerne for dens administration fremgår af
§§ 45-52 i Vedtægt for Det danske Advokatsamfund.
Anmeldelse af krav over for fonden sker på særlige blanketter, der rekvireres i
Advokatsamfundets sekretariat.
Anmeldelse skal ske senest 6 måneder efter, at skadelidte er eller burde være blevet klar over,
at vedkommendes advokat har forårsaget et tab. Som regel skal det dokumenteres, at
advokaten ikke selv kan dække kravet. Når kravet udspringer af professionelle fejl, skal det
dokumenteres, at advokaten er ansvarlig.
Beslutning om udbetaling af erstatning træffes af Erstatningsudvalget. I mindre sager dog af
sekretariatet i henhold til bemyndigelse.
Erstatningsudvalget, der består af 5 advokater udpeget af Advokatrådet, er ansvarlig for
forvaltningen af Erstatningsfonden.
Der består ikke et egentligt retskrav på at få tab dækket i fonden. Beslutningen om udbetaling
træffes principielt efter et frit skøn. Foreligger der dom for underslæb eller nævnskendelse for
tilbagebetaling af uretmæssigt debiteret salær, vil fonden som regel dække klientens tab,
forudsat det er åbenbart, f.eks. på grund af konkurs, at advokaten ikke selv kan honorere
kravet.
De samlede udbetalte beløb svinger en del fra år til år. I 2004 udbetalte Erstatningsfonden i
alt 2.580.470 kr., i 2005 4.464.653 kr. og i 2006 i alt 1.553.475 kr.
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Det danske Advokatsamfunds Fond
Det danske Advokatsamfunds Fond har til formål:
•
•
•

At styrke advokatstandens selvstændighed, uafhængighed og faglige kompetence.
At fremme advokaternes positive relationer til samfundet som helhed samt
undervisnings- og oplysningsvirksomhed vedrørende retlige forhold.
At virke til fremme af retsvidenskaben samt retssikkerheden såvel inden for retsplejen
som den offentlige forvaltning.

Fondens dispositionskonto udgjorde med udgangen af 2006 kun 109.027, og der er til
fremme af fondens formål på årsbasis alene et beløb på ca. 50.000 kr. til disposition.
Fonden har i beretningsperiodens første halvdel uddelt en hædersgave på 50.000 kr. til
advokat Jens Kristiansen, Hjørring. I beretningsperiodens anden halvdel er der ikke foretaget
nogen uddeling.
Hædersgaven er indkomstskattepligtig for modtageren.
Det er ikke muligt at ansøge fonden om støtte, idet bestyrelsen beslutter, hvem der skal
modtage hædersgaven.
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Birthe Daells Fond
Fondens formål er at "sikre advokatbistand til personer, herunder juridiske personer, som af
økonomiske grunde ikke kan antage den advokat, de ønsker til en sags behandling og/eller
udførelse. Bistand kan dog ikke ydes til separations- og skilsmissesager, private straffesager,
injuriesager samt sager med erhvervsdrivende".
Ydelser fra fonden er begrænset til hel eller delvis dækning af den pågældendes udgift til
egen advokats honorar i det omfang, dette ikke måtte fås godtgjort af modparten.
Fondsstøtten er også subsidiær i forhold til fri proces og/eller retshjælpsforsikring.
Støttebeløb fra fonden anses som skattepligtig indkomst for støttemodtageren.
Der er ikke hjemmel til at yde støtte til betaling af sagsomkostninger til modparten, til retsafgifter, syn og skøn m.v.
Formuleringen af fondens formål indebærer, at fonden ikke yder støtte til allerede førte sager
eller i øvrigt til dækning af udgifter til advokatbistand, der allerede er ydet. Det følger også af
formuleringen af formålet, at der ved vurderingen af en støtteansøgning skal tages hensyn til
parternes økonomiske situation, men fondsbestyrelsen er ikke bundet af de sædvanlige frie
proces-grænser.
Ved vurdering af, om en sag er støtteværdig, overvejer bestyrelsen også, om parten har en
rimelig udsigt til at få medhold i sagen. Baggrunden herfor er i første række, at man, med den
trods alt begrænsede støtte der kan ydes, ikke finder det rigtigt at animere en part til en
"taber-sag", der vil pådrage den pågældende måske store ekstraudgifter, som han eller hun
ikke kan få dækning for.
Med ovenstående som baggrund ser fondens bestyrelse helst, at ansøgninger til fonden indgives af den advokat, der i givet fald vil påtage sig sagen.
Fondens årlige afkast til brug for støtte udgør p.t. ca. kr. 200.000,00.
Ansøgninger indsendes til Advokatsamfundets sekretariat og må, foruden en sagsfremstilling (evt. kopi af fri procesansøgning) indeholde oplysninger om parternes økonomiske
forhold samt om størrelsen af det beløb, som man søger om.
Ansøgninger behandles som hovedregel skriftligt ved cirkulation af sagen i bestyrelsen, og
behandlingstiden er normalt 2 – 4 uger.
Der er ingen ansøgningsformular, og støttetilsagn – eller afslag – meddeles straks efter bestyrelsens stillingtagen i den enkelte sag.
Fondens bestyrelse vælges af Advokatrådet, der blandt sine medlemmer udpeger tre advokater til at administrere fonden.
Bestyrelsen har i beretningsperioden behandlet 7 ansøgninger og har meddelt afslag i 5 sager.
I 2 sager blev der bevilget fri proces efter, at ansøgningen var sendt til Birthe Daells Fond,
hvorfor fondsstøtten ikke var nødvendig.
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Understøttelsesfonden
Advokatsamfundets Understøttelsesfond yder understøttelser efter bestyrelsens skøn til
nuværende eller forhenværende advokater, disses efterlevende ægtefæller og børn og
undtagelsesvis til andre, som advokaten faktisk forsørgede.
Understøttelsesfonden administrerer desuden 21 selvstændige legater, hvis formålsparagraf stort set er enslydende med Understøttelsesfondens.
Understøttelse udbetales – medmindre legatfundatserne eller bestyrelsen i det enkelte tilfælde bestemmer anderledes – halvårligt i juni og december måned, således at hver udbetaling er betinget af, at legatmodtageren endnu lever. Ydelserne betragtes som personlige,
og de kan ikke være til genstand for overdragelse, pantsætning eller retsforfølgning, ligesom fuldmagt til hævning kun er gyldig for en enkelt termin.
Der blev i 2005 udbetalt understøttelser og hædersgaver for 2.630.417 kr. til 60 personer.
Af disse var 25 advokater, 30 advokaters ægtefæller samt 5 børn af advokater, fordelt med
3 børn under 18 år og 2 børn over 18 år.
Mindste legatportion var på 6.417 kr. og største var på 75.000 kr.
Fra ”Sagførergården” blev der i 2005 udbetalt 1 boliglegat på i alt 50.000 kr.
I 2006 blev der udbetalt understøttelser og hædersgaver for 2.471.500 kr. til 60 personer.
Af disse var 23 advokater, 32 advokaters ægtefæller samt 5 børn af advokater, fordelt med
3 børn under 18 år og 2 børn over 18 år.
Mindste legatportion var på 5.000 kr. og største på 97.500 kr.
Fra ”Sagførergården” blev der i 2006 udbetalt 1 boliglegat på i alt 50.000 kr.
Bidrag og gaver:
Der er ikke modtaget bidrag til fonden.
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Sagfører H. Toftkilds Legat af 1926
Legatets formål er at yde lån til advokater, som driver erhverv som sådanne.
Lånene ydes normalt som rentefrie lån og tilbagebetalingsperioden fastsættes efter
bestyrelsens skøn.
Lån kan ydes til advokater, der er kommet i økonomiske vanskeligheder under sådanne
forhold, at det kan antages, at lånet eventuelt i forbindelse med anden støtte vil kunne hjælpe
vedkommende over vanskelighederne.
De samlede årlige udlån andrager mellem kr. 10.000 – kr. 20.000.
Ansøgning om bevilling af lån sendes til Advokatsamfundets sekretariat.
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