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”Vi vil have skabt en kultur, hvor vi kan tale om, hvor 
ubehageligt det er at blive udsat for trusler og chikane” 

Advokatsamfundet tilbyder nu gratis rådgivning og psykologhjælp til 
advokater, der bliver udsat for trusler eller chikane. 
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I anledning af Advokatsamfundets 100-års jubilæum sætter vi fokus på 
advokat uddannelsen. I dette nummer kan du møde Malene Ehlers og 
Henrik Stagetorn, der var fuldmægtige i 1990'erne. 
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Dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX sætter med programmet ’Justice’ 
fokus på retssamfundet. Vi guider til de fire vigtigste film og debatter. 



Opslag af ledige beneficier 
Otte advokater skal antages til beskikkelse som offentlig  
forsvarer og til at udføre sager for parter, der har fri proces, ved 
Retten i Lyngby og ved Østre Landsret, for så vidt angår 
sager, der behandles ved landsretten, og som i 1. instans har været 
behandlet ved eller henvist fra Retten i Lyngby.  

Antagelsen medfører pligt til personligt at give møde i de tildelte 
sager. Der tilkommer ikke en advokat, der er antaget ved en byret, 
godtgørelse for rejseudgifter ved møde inden for retskredsen, jf. 
retsplejelovens § 333, stk. 1, 2. punktum, jf. § 741, stk. 1. 

Opslaget er et genopslag af de ledige beneficier, som blev opslået 
i sommeren 2016. Genopslaget skyldes, at Justitsministeriet har 
ændret regelgrundlaget. De advokater, der ansøgte om 
beneficium i 2016, skal således søge på ny for at komme i 
betragtning.  

Der lægges afgørende vægt på ansøgerens kvalifikationer, 
herunder om ansøgeren har erfaring med straffesager og 
strafferet i øvrigt, om ansøgeren har møderet for landsret, om 
ansøgeren har procedureerfaring, herunder også fra civile sager, 
og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit virke 
som advokat. Der kan endvidere lægges vægt på ansøgerens 
erfaring med civile – herunder familieretlige – sager. Der lægges 
desuden vægt på ansøgerens kvalifikationer som procederende 
advokat, sådan som disse kvalifikationer fremstår for rettens 
dommere.  

Et beneficium meddeles for en periode på 10 år. Et meddelt  
beneficium forlænges efter ansøgning for en ny 10-årig periode 
uden genopslag af hvervet, medmindre særlige grunde taler  

herimod. Ansøgning herom skal indgives til  
byretspræsidenten senest 1 år inden udløbet af det 
meddelte beneficium.  

Se i øvrigt Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 10097 af 18. 
december 2018 om antagelse af beneficerede advokater.  

Når ansøgningsfristen er udløbet, sender Præsidenten ved Retten 
i Lyngby ansøgningerne med sin indstilling til præsidenten for 
Østre Landsret, der videresender ansøgningerne med sin 
indstilling til Justitsministeriet.  

Justitsministeriet indhenter samtykke fra de indstillede  
advokater til at indhente oplysninger og indhenter herefter en 
udtalelse fra Advokatrådet, Civilstyrelsen og fra vedkommende 
politidirektør samt oplysninger fra Kriminalregisteret.  
Justitsministeriet foretager partshøring af ansøgerne over  
indstillingerne og oplysninger, inden ministeriet træffer afgørelse 
i sagen. 

Ansøgningen skal stiles til 
Justitsministeriet og skal sendes til Retten i 
Lyngby – gerne på sikker mail på  
adm.lyn@domstol.dk.  
Ansøgningsfristen udløber den 29. marts 2019. 
 
 
Retten i Glostrup opslår samtidig hermed ledige beneficier. Det 
er muligt at komme i betragtning ved begge retter. Ansøgning 
skal i så fald sendes til hver af retterne. 
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Justitsministeriet indhenter samtykke fra de indstillede 
advokater til at indhente oplysninger og indhenter herefter en  
udtalelse fra Advokatrådet, Civilstyrelsen og fra vedkommende 
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Blegdamsvej 28C, 2200 København N, tlf. 35 36 35 63 (tirs og tors 9-13)  
Giro 655 00 29, www.dansk-kraeftforsknings-fond.dk

Vi støtter forskning, der sigter på at

• finde årsager til kræftsygdomme
• skabe bedre behandlingsmuligheder
• mindske bivirkningerne ved kræftbehandling
• udvikle forebyggende behandlingsmetoder.

Støt Dansk
 Kræftforsknings- 

fond

Blegdamsvej 28C, 2200 København N, tlf. 35 36 35 63 (tirs og tors 9-13)  
Giro 655 00 29, www.dansk-kraeftforsknings-fond.dk

Vi støtter forskning, der sigter på at

• finde årsager til kræftsygdomme
• skabe bedre behandlingsmuligheder
• mindske bivirkningerne ved kræftbehandling
• udvikle forebyggende behandlingsmetoder.

Støt Dansk
 Kræftforsknings 

fond

Dansk Kræftforskningsfond, c/o Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø 
Tlf. 33 12 11 33. Giro 655 00 29, Danske Bank, reg. 3946, konto 394 63 63 618

www.dansk-kraeftforsknings-fond.dk

HUSK... 
At du både kan booke gratis mødelokaler  
og konferenceudstyr i Advokatsamfundet.  
Book mødelokale hverdage mellem  
klokken 9 og 16. Tlf. 33 96 97 98.



LEDER

TRUSLER MOD EN ADVOKAT ER  
EN TRUSSEL MOD RETSSAMFUNDET

AF PETER FOGH
FORMAND FOR ADVOK ATRÅDET
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For godt to år siden gennemførte Advokatsamfundet en undersøgelse blandt 660 familierets- og straffe-
retsadvokater for at afdække, hvor udbredt trusler og chikane er i standen. På det tidspunkt var vi klar 
over, at især disse to grupper af advokater kunne være sårbare for trusler - men også at det var noget 
langt de fleste lever med og ser som en del af jobbet.

Som du kan læse i temaet her i bladet, viste undersøgelsen, at problemet havde et større omfang, end vi 
havde forventet. Godt 40 procent af de adspurgte familieretsadvokater havde oplevet trusler eller 
chikane. Tallet blandt strafferetsadvokaterne var lidt lavere, nemlig knap 30 procent. Undersø-
gelsen viste også at nogle advokater var blevet truet i en grad, så de måtte opgive en sag. Enkelte 
havde helt overvejet at forlade branchen.

Trusler mod en advokat er også en trussel mod retssamfundet. Derfor er det noget, som vi tager 
meget alvorligt. I kølvandet på undersøgelsen igangsatte Advokatrådet - med støtte fra Dreyers 
Fond – derfor en grundigere undersøgelse, hvor vi interviewede advokater for at afdække pro-
blemerne yderligere og behovet for støtte. 

Et af de vigtigste tiltag, der kom ud af dette arbejde, er Advokatsamfundets tilbud om at få 
gratis psykologhjælp, som er et pilotprojekt støttet af Dreyers Fond. Tilbuddet gælder ikke 
alene familierets- og strafferetsadvokater – men alle advokater, for der er ingen tvivl om, 
at alle de kolleger, der arbejder midt i epicentret af voldsomme kriser, også kan få brug 
for samtaler med en psykolog. 

Et andet tiltag er den direkte støtte hos Advokatsamfundet, hvor der sidder med-
arbejdere parate til at vende situationen og som har mulighed for at overtage kor-
respondancen med den, der sender truslerne. Advokatsamfundet har desuden 
mulighed for at give advokaten sparring og støtte i forbindelse med eventuelle 
overvejelser omkring en politianmeldelse.

Endelig er der udarbejdet en folder, hvor der findes en række 
gode råd til håndtering af trusler og chikane – ikke mindst på 
de sociale medier.

Mit råd her fra er: Tag trusler og chikane alvorligt – både for din egen 
skyld og for retssamfundets. Og tøv ikke med at kontakte Advokatsamfundet, hvis 
det skulle ramme dig.
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Ja, det gør den. Kvaliteten af sagsbehandlingen i kommunerne vil blive forbedret.

Advokat Mads Pramming i sin procedure i den såkaldte Svømmepigesag; en principiel sag, hvor Lolland 
Kommune er blevet stævnet for uberettiget at have givet en mentalt handicappet konkurrencesvømmer 
afslag på en ledsagerordning til svømmestævner. 
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aktive advokater
er der rundt regnet i Danmark, 
Færøerne og Grønland. Cirka 
en fjerdedel arbejder i organi-
sationer og erhvervsvirksom-
heder, mens tre fjerdedele  
arbejder i advokatfirmaer. 

6.500 MULIGHED FOR ADVOKAT
BESKIKKELSE EFTER FIRE ÅRS 
ERHVERVSFORSKER UDDANNELSE
Civilstyrelsen åbner for, at erhvervsforskere samt deltidsansatte 
ph.d.-studerende og advokatfuldmægtige kan opnå advokat-
beskikkelse efter fire års erhvervsforskeruddannelse eller  
lignende forløb på mindst fire år. 

Visse betingelser skal dog være opfyldt, blandt andet: 

 •  Ansættelse i minimum fire år

 •  Forholdet mellem advokatfirma og uddannelsesinstitution skal 
være cirka 50/50, dog så arbejdspligterne i advokatfirmaet er 
minimum 50 procent.

 •  Der skal være en tidsplan, som regulerer fordelingen af  
arbejdsforpligtelser i  advokatfirma og uddannelsesinstitution.

 •  Den ansatte skal være autoriseret som fuldmægtig af retten  
i hele perioden.

 •  Både advokatfirma og uddannelsesinstitution skal deltage 
økonomisk og ledelsesmæssigt under hele forløbet.

 •  Faglig sammenhæng mellem emnet for ph.d.-forskningen  
og den ansattes sagsområder i advokatvirksomheden.

ER A ,  A c ademy of  Eur ope an L aw, 
afholder seminar om Den Europæiske 

Anklagemyndighed (EPPO). Seminaret, 
som finder sted i den tyske by Trier, skal 
introducere advokater med interesse 
for strafferet for den nye europæiske 

anklagemyndighed, som efter planen 
indleder sit arbejde inden 2020.   

Arrangementet er planlagt til den 14. – 15. marts.

Læs mere om programmet samt tilmelding på Era.int

ERA AFHOLDER SEMINAR OM DEN  
EUROPÆISKE ANKLAGEMYNDIGHED
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FORDI 
NY VIDEN 

IKKE KOMMER 
AF SIG SELV.

COPENHAGENSUMMERUNIVERSITY.DKW

Intensive sommerkurser for ledere og specialister.
For mere information og tilmelding:

Copenhagen
Summer

University
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HUSK AT INDLEVERE  
KLIENTKONTOERKLÆRINGEN FOR 2018

Landsretterne afholder informationsmøde for jurister, der overvejer at søge en konstitutionsstilling.  
Det sker den 21. marts i både Østre Landsret og Vestre Landsret fra klokken 16 til cirka 17.30,  
hvor der vil blive orienteret om tilrettelæggelsen af en konstitutionsperiode, og hvor en ud-
nævnt landsdommer og en konstitueret landsdommer vil orientere om arbejdet.

Frist for tilmelding er den 14. marts 2019. Tilmelding skal ske på mail til Østre Landsret på 
infomoedekst@oestrelandsret.dk og til Vestre Landsret på sekretariat@vestrelandsret.dk. Ved 
tilmelding bedes navn, titel og tjenestested oplyst.

Har du spørgsmål til arrangementerne eller til konstitutionsforløbet, er du velkommen til at  
kontakte sekretariatschef Ellen Busck Porsbo på mail EllenBusckPorsbo@Oestrelandsret.dk  
eller på  telefonnummer 99 68 62 12 eller sekretariatschef Berith Linnebjerg på mail  
BerithLinnebjerg@vestrelandsret.dk eller telefonnr. 99 68 80 00.

LANDSRETTERNE INVITERER TIL MØDE  
FOR KOMMENDE KONSTITUEREDE

Advokatsamfundet har netop udsendt breve til alle advokater og advokatselskaber om 
indlevering af klientkontoerklæring for 2018. Sidste frist for indlevering er den 31. marts 2019.

Vær opmærksom på, at nye regler betyder, at du også, under nærmere angivne betingelser,  
skal oplyse, om du som advokat har ejerandele i anden virksomhed end advokatvirksomhed.

Kontakt Annette Løchte eller Maja Lykke Arnhild på tlf. 33 96 97 98, hvis du har spørgsmål.

HUSK AT  
DER SNART ER  
ANSØGNINGSFRISTER  
TIL LEGATER 

Husk, at der snart er frist for at søge 
Advokatsamfundets legater. 
Ansøgningsfristerne er: 

Den 31. marts 2019: 
Understøttelsesfondens legat for 
økonomisk dårligt stillede advokater eller 
deres efterladte. 

Den 1. april 2019: Sagførernes Auktioners Legat, som består af et 
rejselegat og et legat til værdigt trængende.

Derudover kan der løbende søges legat fra Birthe Daells Fond  
og legat fra Sagfører H. Toftkilds Legat af 1926.

SALG AF HELE HJEM 
OG STØRRE SAMLINGER
Lauritz.com har stor erfaring med håndtering af både konkurs- og dødsboer 
og kan varetage hele processen fra vurdering til salg. Vi skræddersyr forløbet, 
så det passer perfekt til din klients behov. 

VI TILBYDER:
• Erfarne eksper ter inden for alle kategorier

• Håndtering, beskrivelse, fotografering af alle effekter 

• Højest mulige eksponering og markedspris
• Der sælges varer fra en vurdering på 800 kr.

• Salg af både nye og brugte varer

• Assistance til transpor t og opbevaring

• Kapacitet til meget store varepar tier 

• Gennemskueligt afregningssystem. 

 Herunder samlet afregning med sagsnr. 

• Fast kontaktperson hos Lauritz.com

Kontakt nærmeste auktionshus for nærmere aftale.

HERLEV 4450 9800 | HØRSHOLM/HILLERØD 4565 0095 | NÆSTVED 5577 3004 | ROSKILDE 4674 4040

HELSINGØR 5858 5891 | AARHUS 7020 4460 | AALBORG 9812 3000 | VEJLE 7021 2230

ESBJERG 7612 1700 | HERNING 2675 4490 | KOLDING 7633 6030 | ODENSE 6396 2240

Advokatsamfundet kan modtage 
krypterede mails på en lang række 
postkasser.  Adresserne er alle krypteret 
med et virksomhedscertifikat, der hedder 
postkasse@sikker.advokatsamfundet.
dk. Det nye certifikat kan søges frem i 
certifikatdatabasen – enten ved at søge 
specifikt på mailadressen eller ved at 
logge ind i certifikatdatabasen og blot 
søge på ’Advokatsamfundet’.

Hvis du tidligere har sendt krypteret 
til vores gamle hovedpostkasse, 
samfund@advokatsamfundet.dk, skal 
du være opmærksom på, at postkassen 
er krypteret med vores gamle certifikat.
Vi anbefaler, at du benytter de nye 
postkasser, hvis du ønsker at sende  
fortrolige eller følsomme person-
oplysninger til Advokatsamfundet.

SEND KRYPTERET 
TIL ADVOKAT
SAMFUNDET 

E

!
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så det passer perfekt til din klients behov. 

VI TILBYDER:
• Erfarne eksper ter inden for alle kategorier

• Håndtering, beskrivelse, fotografering af alle effekter 

• Højest mulige eksponering og markedspris
• Der sælges varer fra en vurdering på 800 kr.

• Salg af både nye og brugte varer

• Assistance til transpor t og opbevaring

• Kapacitet til meget store varepar tier 

• Gennemskueligt afregningssystem. 

 Herunder samlet afregning med sagsnr. 

• Fast kontaktperson hos Lauritz.com

Kontakt nærmeste auktionshus for nærmere aftale.

HERLEV 4450 9800 | HØRSHOLM/HILLERØD 4565 0095 | NÆSTVED 5577 3004 | ROSKILDE 4674 4040

HELSINGØR 5858 5891 | AARHUS 7020 4460 | AALBORG 9812 3000 | VEJLE 7021 2230

ESBJERG 7612 1700 | HERNING 2675 4490 | KOLDING 7633 6030 | ODENSE 6396 2240
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TEMAET ER SKREVET AF: NANNA MARTENSEN
FOTO: MORTEN HOLTUM

Bliver du som advokat truet eller chikaneret, kan du nu få rådgivning og gratis psykologhjælp hos 
Advokatsamfundet. Vi skal have skabt en kultur, hvor vi åbent kan fortælle, hvis vi bliver truet, siger 
rådsmedlem Susan Sørensen, der er en af initiativtagerne til det nye psykologiske kriseberedskab.

Klar med et  
kriseberedskab

T RU SLER MOD AD V OK AT ER



DET KAN DU FÅ 
HJÆLP TIL

RÅDGIVNING OM POLITIANMELDELSE OG TILHOLD  
  Få hjælp til at vurdere, om der er grundlag for en 
politianmeldelse eller et tilhold.

 OVERTAGELSE AF KORRESPONDANCE 
Får du skriftlige henvendelser af truende karakter, er 
der mulighed for, at Advokatsamfundet kan overtage 
korrespondencen. Afsenderen vil blive orienteret om, at 
Advokatsamfundet har overtaget sagen.  

 PSYKOLOGHJÆLP 
Få anonym og gratis psykologhjælp hos Falck Health Care.  
Der er både mulighed for akut telefonisk krisehjælp og for 
samtaleforløb. Typisk er der behov for én til to samtaler. 

Kontakt Advokatsamfundet for rådgivning på  
tlf. 33 96 97 98. Pernille Ekmann er kontaktperson.    

Kontakt Falck Health Care for psykologhjælp på tlf. 70 10 20 12.
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MORDTRUSLER, RYGTEDANNELSER, 
HADEMAILS, løsning af bolte på bilens bag-
hjul og opskæring af dæk. 

Det er blot nogle af eksemplerne på trusler 
og chikane, som familie- og strafferetsadvo-
kater har været udsat for, viste en undersø-
gelse, som Advokatsamfundet lavede i 2016. 

Og nu er der  – med støtte fra Dreyers Fond  
– hjælp at hente. Advokatsamfundet har 
iværksat et beredskab, så advokater, der bli-
ver udsat for trusler eller chikane, kan få 
gratis rådgivning og psykologhjælp. 

- Vi kunne se, at der er rigtig mange advoka-
ter, der bliver udsat for en eller anden form 
for trussel. Derfor undersøgte vi, hvilke for-
mer for behov for støtte advokater har i så-
dan en situation, og nu kan vi hjælpe de kol-
leger, der oplever det, siger Susan Sørensen, 
der som medlem af Advokatrådet, er en af 
dem, der står bag initiativet. 

Ved at ringe til Advokatsamfundet kan man 
få rådgivning og hjælp til at vurdere, om der 
eksempelvis er grundlag for en politianmel-
delse eller et polititilhold, ligesom Advo-
katsamfundet også kan overtage korrespon-
dancen, hvis man ikke ønsker at læse eller 

besvare henvendelser af truende karakter.  
Der er også mulighed for gratis og anonym 
psykologhjælp – både i form af akut telefo-
nisk krisehjælp og samtaleforløb.          
 
Trusler mod flere end hver tredje
Advokatsamfundets undersøgelse fra 2016 
blev gennemført blandt 660 familierets- og 
strafferetsadvokater og viste, at godt 40 pro-
cent af de adspurgte familieretsadvokater 
havde oplevet trusler eller chikane, mens 
tallet blandt strafferetsadvokaterne var knap 
30 procent. Truslerne var så alvorlige, at op 
mod hver tredje af de truede havde frasagt 
sig en sag. En gruppe havde helt overvejet 
at forlade branchen.  

- Problemet var meget større, end vi havde 
regnet med. Familieretsadvokater og straf-
feretsadvokater er særligt udsatte, fordi de 
har meget følsomme sager om eksempelvis 
børn og skilsmisse, og de støder indimellem 
på klienter, der har det psykisk dårligt. Så er 
det nogle gange advokaten, det går ud over, 
siger Susan Sørensen, der understreger, at 
Advokatsamfundets tilbud dog er for alle 
typer af advokater. 

Hun opfordrer også alle advokater til at læse 
vejledingen ’Trusler og chikane – advoka-

tens praktiske regler og mulighed for støt-
te’ på Advokatsamfundets hjemmeside; en 
guide med gode råd til at forebygge trusler 
og chikane, men også praktiske forholdsreg-
ler til når uheldet er ude.   

- I vores profession har vi ofte med udsatte 
mennesker at gøre, men vi er ikke beskyt-
tede af de regler, som for eksempel ankla-
gere, dommere og politi er, siger Susan Sø-
rensen og peger på, at andre faggrupper i 
kraft af straffelovens paragraf 119 kan rejse 
en straffesag mod folk, der truer offentligt 
ansatte. Men den bestemmelse er advokater 
ikke omfattet af.  

- Desuden er det problematisk for retssik-
kerheden, når advokater bliver truet, for det 
kan få den konsekvens, at advokaten træk-
ker sig og ikke vil føre sagen. Og det stiller 
klienten retssikkerhedsmæssigt dårligt.

Susan Sørensen er selv familieretsadvokat og 
har indimellem modtaget ubehagelige mails, 
eksempelvis med teksten  “kig dig over skul-
deren, næste gang du går fra retten”. Hun 
mener dog, at det i advokatbranchen stadig 
er tabubelagt at tale om at have været udsat 
for trusler og chikane – og det skal Advoka-
trådets initiativ også gøre op med.

Trusler og chikane mod advokater er et udbredt problem, særligt blandt familie- og strafferets-
advokater. Advokatsamfundet vil med nyt tiltag gøre op med et tabu i branchen. 
Bliver man truet, kan det føre til en stressreaktion, siger chefpsykolog.

Gratis krisehjælp til 
advokater, der bliver truet  
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- Det er, som om det har været accepteret, at 
det er en del af vores job, og at vi må finde 
os i lidt af hvert. Med det nye beredskab vil 
vi gerne sætte fokus på, at det er et problem, 
som vi bør være åbne om, og vi vil gerne 
have skabt en kultur, hvor vi kan tale om, 
hvor ubehageligt det er at blive udsat for 
trusler og chikane, siger hun.  

Hos en psykolog kan man tale frit 
Derfor er der nu også mulighed for at tale 
med en professionel om hændelsen ved at 
tage kontakt til en psykolog hos Falck He-
alth Care, som Advokatsamfundet har ind-
gået en aftale med.  

Hos Falck Health Care opfordrer chefpsy-
kolog Jacob Vindbjerg Nielsen flere til at 
gøre brug af tilbuddet og at bruge samta-
lerne til at drøfte hændelsen med en uden-
forstående. 

- Fordelen ved en psykolog er, at man kan få 
skabt et rum, hvor man kan tale mere frit og 
dermed få flere vinkler på sagen. Fortæller 
man sin partner eller en ven om det, skåner 
man måske vedkommende og fortæller ikke 
hele historien, eller også risikerer man at 
fortælle for meget. 

Jacob Vindbjerg Nielsen forklarer videre, 
at der for mange kan være noget skamfuldt 
forbundet med at være ramt af trusler og 
chikane, fordi der kan være en forventning 

om, at 'der skal være styr på tingene'. Også 
i de tilfælde er samtaler med en psykolog 
en god idé.  

- Advokater er ofte meget handlekraftige 
mennesker, og der er måske en forventning 
om, at de skal kunne rumme alt. Derfor er 
der en risiko for, at mange går med det ale-
ne, siger han og understreger, at psykologen 
har tavshedspligt, og at der i sådanne sager 
typisk er brug for en samtale eller to, men 
at der også er mulighed for længere forløb. 

Det kan man selv gøre
Er man blevet truet eller chikaneret, er der 
ifølge chefpsykologen en række faresignaler, 
man skal være særligt opmærksom på: søvn- 
og koncentrationsbesvær, kort lunte, gråd-
labilitet, undgåelsesadfærd, impulsivitet og 
anspændthed. I det hele taget skal man tage 
ændret adfærd alvorligt, ligesom man også 
skal tage det alvorligt, hvis andre oplever en 
bekymring for én. 

- Symptomerne bliver nemt forstærket, hvis 
ikke man gør noget ved dem, og så risike-
rer stressbelastningen at gå ud over arbejde, 
privatliv og helbred, siger Jacob Vindbjerg 
Nielsen, der først og fremmest råder til, at 
man taler med nogen om det og derudover 
sørger for at opretholde sine daglige rytmer 
og rutiner. 

Han råder også til, at man undgår alkohol 

og stimulanser, fordi det kan ødelægge søv-
nen, øge uroen og udvikle sig til et misbrug.     

- Man bør i det hele taget undlade at flyg-
te fra tanker om truslen. Man kan have en 
tendens til at skubbe det væk og sige til sig 
selv: ’det skal jeg ikke tænke over, det skal 
jeg ikke lade mig gå på af’. Men jo mere 
man forbyder tankerne, jo mere vil de pres-
se sig på. Så kan det være bedre at registrere 
tankerne, når de melder sig, måske endda 
prioritere korte tidsrum på dagen, hvor det 
er o.k. at tænke over, hvordan situationen 
påvirker en, råder han.  

Susan Sørensen

Medlem af Advokatrådet og medlem af  
Responsumudvalget.

Advokat hos Ret&Råd i Aalborg. 

Jacob Vindbjerg Nielsen

Chefpsykolog hos Falck Health Care. 



FIRE GODE RÅD 
TIL AT FOREBYGGE 
OG HÅNDTERE TRUSLER

Pas på din adfærd på de sociale medier
Du bør kun skrive indlæg, dele opslag og uploade billeder, som kan tåle at 
blive set af en bredere kreds af modtagere. Overvej også indstillingerne på 
de sociale medier – eksempelvis hvem der skal have adgang til at læse dine 
opslag. 
 
Tag afstand fra truslerne
Bloker mail og telefonnummer på den person, som du modtager trusler fra. 
Det er dog vigtigt, at du inden sørger for at sikre dokumentation, så du har 
mulighed for at foretage en politianmeldelse.
 
Fjern trusler fra internettet
Kan du ikke slette trusler eller chikanerende ytringer på internettet, 
og nægter ophavsmanden at gøre det, kan du kontakte hjemmesidens 
udbyder. Ønsker du ikke selv at forestå kontakten, kan du give politiet 
samtykke til det.
 
Politiet kan hjælpe dig
Få hjælp og vejledning hos politiet ved at ringe 114 eller ved at møde op på 
en politistation. I Anklagemyndighedens pjece ’Råd og vejledning til dig der 
har været udsat for cyberstalking eller chikane’ kan du blive klogere på, 
hvad politiet kan hjælpe med. Vejledningen kan findes på:  
Anklagemyndigheden.dk/da/pjecer
 
Fra Advokatsamfundets vejledning ’Trusler og chikane  
– advokatens praktiske regler og muligheder for støtte’.   
Læs hele guiden på Advokatsamfundet.dk.  

Projektet – herunder tilbud om psykologhjælp – er støttet af Dreyers Fond.
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- TORSDAG KLOKKEN 12 SKAL JEG HAVE 
EN LISTE OVER DE STJÅLNE TING, 
ELLERS BRYDER HELVEDET LØS. 

De var nået til delingen af indboet, da 
Cecilie Mieth modtog mailen fra sin klients 
eksmand. Han havde i løbet af bodelingen 
jævnligt truet med at slå sin tidligere hustru 
ihjel eller med at brænde hendes ting, men 
nu henvendte han sig altså også til Cecilie 
Mieth.

Tidligere på dagen havde han sendt flere 
mails, hvor han blandt andet havde skrevet, 
at “politiet ved, hvilke skydevåben, jeg er i 
besiddelse af” og “hold kæft, det er jo rent 
til grin, og så med en advokat som lyver. Jeg 
håber, at hun ved, at der er en gps på hen-
des bil”. 

Også advokatkontoret havde han kontak-
tet og i telefonen sagt til sekretæren, at hvis 
ikke Cecilie Mieth gjorde, som han sagde, 
så ville han komme forbi kontoret - og så 
“måtte de ellers vente og se, hvad der skete”.
 
- Lige der overvejede jeg, om jeg skulle træk-
ke mig. Det skulle jo ikke være med livet som 
indsats, at den sag skulle føres - jeg vidste, 
at manden var psykiatrisk patient, og tænk, 
hvis han mente det, han skrev, siger familie-
retsadvokaten i dag om episoden. 

Men hun trak sig ikke. Og det var da også 
kun et splitsekund, at hun overvejede det. 

- Ret hurtigt tænkte jeg i stedet: Det kan ikke 

være rigtigt, at man kan true en advokat til 
at trække sig ud af en sag. Så er der jo slet 
ikke nogen retssikkerhed tilbage. 

Utryghed på kontoret
Cecilie Mieth var mest af alt irriteret, men 
på advokatkontoret var der medarbejdere, 
der var utrygge og nervøse for, om eksman-
den kunne finde på at dukke op, som han 
havde truet med. Hun tog kontakt til poli-
tiet, men sagen blev efter kort tid henlagt - 
politiet mente ikke, at der var tale om trusler 
og opfordrede advokaten til at få parterne 
til at enes om delingen af indboet. Det fik 
Cecilie Mieth til at kontakte Advokatsamfun-
det, som gik ind i sagen og som kontaktede 
politiet, der tog hånd om situationen.

- Det kom meget bag på mig, at vi juridisk 
ikke er beskyttet på samme måde, som dom-
mere og politibetjente er. Det var det, jeg var 
mest frustreret over i hele forløbet: At jeg 
hos politiet blev betragtet som Fru Jensen, 
der ringede og brokkede sig over en eks-
mand, siger hun og fortsætter:

 - Jeg prøvede at forklare politiet, at uanset 
hvor åndssvagt, man kan synes, at det er at 
skændes om noget julepynt, så handler det 
om, at jeg repræsenterede hustruen, og at 
man ikke skal kunne true mig til at gøre no-
get, som ikke er i hendes interesse. 

Hun tilføjer lidt efter: 

 - Det er ikke bare en trussel mod mig, men 
også en trussel mod vores retssikkerhed, at 

man kan true en advokat, uden at det har 
nogen konsekvenser.

Fik hemmelig adresse 
En politibetjent tog kontakt til eksmanden, 
og Cecilie Mieths har ikke siden fået ubeha-
gelige mails. I dag er sagen henlagt, og poli-
tiet er ved at finde ud af, om der skal rejses 
sigtelse mod eksmanden. For familieretsad-
vokaten har miseren betydet, at hun har fået 
hemmelig adresse. 

- Det har jeg også overvejet før, for det er 
ikke første gang, at jeg har fået ubehagelige 
mails. Oftest har det dog bare været en for-
urettet ekskone eller -mand, der har kaldt 
mig for en dum kælling, siger Cecilie Mieth. 
Hun opfordrer andre, der oplever trusler og 
chikane, til at søge rådgivning og at melde 
de grovere sager til politiet. 

- Når man er følelsesmæssigt involveret i det, 
kan man ikke på samme måde som med en 
klient tage stilling til, om det er noget, der 
skal anmeldes. For mig var det godt at tale 
med nogle andre om det, for så kunne an-
dre bedømme, om der var noget i det, eller 
om det var mig, der tog på vej.   

Familieretsadvokat Cecilie Mieth blev truet af sin klients eksmand i en bodelingssag.  
Hun er en af de mange advokater, som har oplevet ubehagelige mails, trusler eller chikane.  

Den sag skulle ikke føres  
med livet som indsats

Cecilie Mieth

Advokat og indehaver af Retsadvokaterne. 
Beskæftiger sig blandt andet med familieret, 
tvangsanbringelse af børn, strafferet i  
forbindelse med familieretten. 

FOTO: JEPPE CARLSEN
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Mange advokater husker nok de gode kursustider på Hotel Kongens Ege i Randers og Tårnborg 
Parkhotel i Korsør. To af dem er Henrik Stagetorn og Malene Ehlers, som var fuldmægtige i  
1991 og begge rejste fra København til Randers for at følge kurserne.  

TEKST: TINE ØSTERGÅRD
FOTO: JEPPE CARLSEN

Årgang 1991
ADVOKATUDDANNELSEN

FULDMÆGTIGKURSERNE I SLUTNINGEN af 1980'erne foregik 
på Hotel Scandic Kongens Ege i Randers og på Tårnborg Parkhotel 
i Korsør. I efteråret 1990 blev der udbudt kurser inden for blandt 
andet person-, familie- og arveret, konkurser samt monopol- og im-
materialret.

Advokatfuldmægtigkurserne var endnu ikke obligatoriske, hvilket 
smittede af på mødedisciplinen – i hvert fald indtil 1987, hvor Advo-
katrådets kursusudvalg fra og med forårssemesteret indførte en cer-
tifikatordning, der betød, at fuldmægtige fik udleveret et certifikat, 
hvis de fulgte samtlige kurser på de første tre semestre efter den nye 
ordning. Deltagelsen blev dokumenteret ved en mødeliste, der cir-
kulerede rundt blandt deltagerne to gange per kursusdag.

Certifikatordningen vakte ikke begejstring blandt alle fuldmægtige. 
Eksempelvis skrev advokatfuldmægtig Frederik Madsen fra Køben-
havn i 1987 et indlæg i Advokaten:

- Er det virkelig Advokatrådets opfattelse, at kontrollister, certifika-
tordning og mødepligt er med til at udvikle progressive og uafhængi-
ge advokater. Og at passiv undervisning, hvor man sidder i timevis og 
falder sammen i stolene, er med til at udvikle evner som samarbejde 
og kreativitet, skrev han. 

Jan Erlund, formand for kursusudvalget, svarede samme sted, at cer-
tifikatordningen var et tilbud til de kursister, der ønskede at opnå 
dokumentation for at have fulgt kurserne. Endvidere skrev han:

- Hvad enten det nu skyldes certifikatordningen eller andre forhold, 
så kan det i hvert fald konstateres, at mødeprocenten er steget mar-
kant i forårs- og efterårssemestret 1987.  

JUBIL ÆUMSPORTRÆTTER
Frem mod Advokatsamfundets 100-års jubilæum 
i maj sætter vi fokus på advokatuddannelsen, 
og hvordan den har udviklet sig. Det gør vi ved 
at tale med advokater, der fortæller om deres 
fuldmægtigtid og videre karriere. 
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Hvad har din fuldmægtigtid betydet for din 
videre karriere?
Rigtig meget. Jeg var fuldmægtig hos Poul 
Wahl Christensen i Hørsholm, hvor vi be-
skæftigede os med en blandet landhandel 
af sager – eksempelvis retssager, inkasso og 
testamenter. Jeg havde stor glæde af at arbej-
de med forskellige specialer, og den største 
lære, jeg tog med mig, var altid at være op-
mærksom på detaljerne, når jeg forbereder 
en sag. 

Jeg gik på fuldmægtigkursus i Randers. Der 
var ikke mødepligt og eksamen, hvilket gav 
plads til andre fokuspunkter. Jeg kan huske, 
at en af mine studiekammerater endte i de-
tentionen i Randers efter et slagsmål. Det 
var ubehageligt i de timer, det stod på. Vi 
nåede at blive bekymrede for hans videre 
karriere, men der var heldigvis ingen, der 
opdagede det, og han formåede at møde 
op til undervisning dagen efter – måske ikke 
helt frisk, men han var der.

Det var dog ikke kun fest og ballade. Jeg lær-
te meget fagligt, blev undervist af nogle inte-
ressante undervisere og mødte andre fuld-
mægtige, som jeg stadig ser i dag. Når det er 
sagt, så tror jeg, det var fornuftigt at indføre 
eksamen i 1997. Det giver mindre plads til 
udskejelser, fordi man skal være til stede og 
bestå sin eksamen. 

Det var også et privilegium, at mailen ikke 
eksisterede i 1992. Det betød, at vi ikke fik 
opgaver ind fra højre, som skulle løses nu 
og her.

Hvordan har din karriere foldet sig ud?
Jeg er opvokset i en advokatfamilie, hvor vi 

talte meget om strafferet ved middagsbor-
det, men det var alligevel ikke det speciale, 
der stod lige for. Jeg stiftede først bekendt-
skab med strafferet i 1996 – fire år efter min 
beskikkelse – hvor min far opfordrede mig 
til at hjælpe med nogle større civile sager. 
Det var meget interessant, og jeg kunne 
godt lide at være i retten fem dage om ugen. 
Det kan jeg stadig.

Det interessante ved retsarbejdet er, at man 
altid skal være på. Det fungerer som benzin 
for mig. Jeg skal have styr på mit næste træk 
og modpartens modtræk. 

Da jeg besluttede mig for at arbejde med 
strafferet, kom jeg hurtigt ind i nogle sager 
med andre forsvarsadvokater, blandt andre 
Torben Bagge og Niels Forsby, som var søde 
at involvere mig i deres sager. Sideløbende 
byggede jeg mit firma op og engagerede mig 
i det kollegiale arbejde, eksempelvis som for-
mand for Landsforeningen af Forsvarsadvo-
kater og medlem af Procesbevillingsnævnet.
 
Hvad vil du ønske for advokatstanden frem-
over?
Forsvarsadvokater er under pres i øjeblikket, 
og domstolene og anklagemyndigheden har 
oparbejdet en vis modvilje mod forsvarsad-
vokater. Det er ærgerligt, fordi det fjerner 
fokus fra det væsentlige, nemlig at have dyg-
tige og respekterede strafferetsadvokater, 
som passer deres arbejde.

Vi bærer selv en betydelig del af ansvaret 
for den store bevågenhed – blandt andet 
uheldige pressesager – men det skal der la-
ves om på. Advokatstanden skal bevare sin 
integritet og udvikle den. Her er det rele-

vant at kigge i egne rækker først og være 
opmærksom på, hvordan man agerer, og 
hvilke signaler man sender. I øjeblikket bli-
ver der slået hårdt ned på uhensigtsmæssig 
optræden, hvor enkelte advokaters fejltrin 
rammer alle andre.    

Jeg håber, at det snart ændrer sig. Det er vig-
tigt, at det står klart for omverdenen, at ad-
vokaten er garanten for retssikkerheden.  

Henrik Stagetorn 

Partner, advokat (H) i Stagetorn Advokater. 
Har omfattende erfaring og kendskab til alle 
typer af staffesager. Beskikket i 1992. 

Det er vigtigt, at det står klart 
for omverdenen, at advokaten 
er garanten for retssikkerheden
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Hvad har din fuldmægtigtid betydet for din 
videre karriere?
Den har haft utrolig stor betydning. Jeg fik 
en god generalistuddannelse hos Nielsen 
Nørager, København, med stor variation i 
sagerne og klienterne. Jeg gik i retten fle-
re gange, hvilket betød, at jeg fik møderet 
for landsretten kort tid efter min bestalling. 

Det var en anderledes tid dengang – uden 
mail og mobiltelefon. Som fuldmægtig fik 
jeg udleveret et skrivebord med en telefon, 
en lampe og en diktafon. Så kunne jeg el-
lers tage diktafonen frem og diktere mine 
breve. Tempoet i sagsbehandlingen var be-
tydelig langsommere sammenlignet med i 
dag, hvor man kommunikerer og løser sager 
via mail. Hos Nielsen Nørager skulle bre-
vet først dikteres, skrives, sendes og modta-
ges af modparten, hvorefter der kom en fax 
tilbage med svar. Selvom jeg ikke følte, at 
jeg havde specielt travlt, var der alligevel en 
trend med at blive længe på kontoret. Hvis 
jeg gik fra arbejde klokken 17:30, kunne jeg 
høre en af de yngre advokater råbe ned ad 
gangen: “Jeg vidste ikke, at du var halvtids-
fuldmægtig”. 

Jeg gik på fuldmægtigkursus på Hotel Kon-
gens Ege i Randers. Det gjorde stort set alle 
københavnere, fordi det var så eksotisk med 
flyveturen til Aarhus. I dag tænker man “lad 
mig finde et kursus tæt på, så jeg kan kom-
me hurtigt hjem”. 

Jeg fik et godt udbytte af kurserne og et godt 
netværk, som jeg til dels stadig holder fast i. 
Men kurserne var også festlige og bar præg 
af, at eksamen og mødepligten endnu ikke 
var indført. Der var nok nogle, der festede 

vel rigeligt i forhold til, at de skulle til un-
dervisning dagen efter. Sådan var det, og det 
var super sjovt.  

Hvordan har din karriere foldet sig ud?
Den røde tråd i min karriere begyndte i 1989 
kort efter min kandidateksamen, hvor jeg 
med 14 dages varsel blev tilbudt at læse en 
LL.M på Duke University i Durham, North 
Carolina. Jeg besluttede at tage af sted, og 
det er den bedste beslutning, jeg har taget i 
min karriere. Jeg blev introduceret for En-
tertainment Law, Intellectual Property Law 
og International Contract Law – mit hjerte 
bankede især for IP- og Entertainment Law, 
som jeg har beskæftiget mig med lige siden.
Jeg kan godt lide film- og mediebranchen 
og de mennesker, der arbejder i den. Det er 
spændende at rådgive kreative mennesker 
uden at ødelægge deres kreativitet. Det in-
teresserer mig langt mere end eksempelvis 
store M&A-transaktioner. 

Jeg har de seneste 14 år arbejdet i Eg-
mont-koncernen, senest i Nordisk Film Pro-
duction som advokat og COO. Jeg sidder 
med fingrene dybt nede i produktionerne 
og er blandt andet med til at sikre rettighe-
derne og den mest optimale finansiering og 
business case på den enkelte film. 

Hvad vil du ønske for advokatstanden frem-
over?
At advokater også fremover bliver betroet 
den vigtige rolle som sparringspartner og 
rådgiver for vores klienter. Det kræver, at 
vi fortsat ikke kun er dygtige jurister, men 
også er dygtige til at finde gode løsninger 
og forhindre vores klienter i at ende i retssa-
ger. Og så kræver det, at advokaters trovær-

dighed forbliver høj. Som in-house advokat 
oplever jeg ikke samme pres, som mange 
eksterne advokater gør i øjeblikket, men 
der er ingen tvivl om, at jeg er underlagt de 
samme forpligtelser i forhold til troværdig-
hed. Jeg har dog kun én klient, nemlig den 
virksomhed, jeg arbejder for, og det passer 
bedre til mit temperament: Jeg er ikke kun 
rådgiver, men også med til at træffe beslut-
ningerne.  

Malene Ehlers 

Advokat og COO i Nordisk Film Production.  
Har beskæftiget sig med IP-ret og  
Entertainment Law, siden hun tog sin LL.M 
fra Duke University, 1989-1990. Formand for 
Foreningen for Entertainment og Medieret. 
Næstformand for Producentforenigen.  
Beskikket i 1993.

Alle københavnere ville til 
Randers, fordi det var så 
eksotisk at flyve
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FILMFESTIVAL

De fire  
vigtigste film  
og debatter ved

Igen i år sætter dokumentarfilmfestivalen 
CPH: DOX fokus på retssamfundet med 
festivalprogrammet ’Justice’. Her kan du 
blandt andet opleve retssagen mod 
Slagteren fra Bosnien og se en dokumentar 
om en mand, der risikerede fængsel på 
livstid for at have reddet flygtninge fra 
druknedøden. 

 CPH:DOX



FIL MFE S T I VAL
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THE TRIAL OF RATKO MLADIĆ
’The Trial of Ratko Mladić’ er et retssals-
drama om de værste forbrydelser, vi kan 
forestille os. Filmen følger forsvarer, 
anklagere og vidner i ICTY, krigs-
forbrydertribunalet for det tidligere 
Jugoslavien, i de mange år retssagen mod 
general Ratko Mladic – også kaldet 
Slagteren fra Bosnien - stod på. 
Det handler om retssagsprocessen og det 
enorme opklarende arbejde, som især 
anklagerne foretager ved at besøge 
massegrave og tale med efterladte.

Instruktør: Henry Singer, Rob Miller
Varighed: 99 min. 

DEBAT
Mød filmens instruktører, Henry Singer og 
Rob Miller, samt Frederik Harhoff, der er dr. 
jur. og forhenværende ad litem dommer ved 
den internationale krigsforbryder
domstol for det tidligere Jugoslavien. 
Bliv klogere på retssagerne mod 
Ratko Mladic og om at arbejde for 
international retfærdighed.

24. marts, kl. 14 i Cinemateket



THE GOOD TERRORIST
Blot otte dage efter mordet på den
hollandske filminstruktør Theo van 
Gogh i 2004 blev den islamistiske 
fundamentalist Jason Walters anholdt 
efter en 14 timer lang aktion og idømt 
15 års fængsel for planlagt terror. Under sit 
fængselsophold gav han afkald på de 
fundamentalistiske holdninger og beskriver 
nu sig selv som afradikaliseret. 
Jason Walthers og en række andre tidligere 
jihadister portrætteres i ’The Good 
Terrorist’, en film, der sætter spørgsmåls-
tegn ved stigmatiseringen af muslimer, 
mulighederne for afradikalisering og 
debatterer terrorlovgivningen.

Instruktør: Robert Oey
Varighed: 80 min.

DEBAT
Mød filmens instruktør, Robert Oey, 
og tænketanken Justitias direktør, Jacob 
Mchangama, samt den forhenværende 
berygtede islamiske imam Ahmed Akkari. 
De tre vil debattere, hvordan et 
retssamfund skal forholde sig til terror og 
hvordan man kan lægge fundamentalismen 
bag sig, som både Ahmed Akkari og filmens 
hovedpersoner har gjort.

26. marts, kl. 16:45 i Cinemateket

THE SILENCE OF OTHERS
'The Silence of Others' har vundet et væld af 
priser for sin skildring af ofrene for
generalissimo Francisco Franco. 40 år 
efter den spanske diktators død har efter-
kommerne af ofrene for det fascistiske 
regime besluttet at kæmpe for et rets-
opgør med fortidens forbrydelser, og dem 
der begik dem - og som siden blev kollektivt 
frikendt. Historien om den banebrydende 
retssag fortælles igennem fem personer, 
som overlevede Franco og nu har valgt at 
bryde Glemslens Pagt, den amnestilov, 
som indtil nu har beskyttet regimets 
gerningsmænd.

Instruktør: Almudena Carracedo, 
Robert Bahar
Varighed: 93 min.

DEBAT
Jakob Holtermann, der er lektor i 
retsfilosofi og international ret, og Hans 
Lauge Hansen, der er professor i spansk og 
erindringskultur, vil debattere den 
historiske retssag mod Franco-regimet 
og hvorfor fortidens forbrydelser ikke 
kan ties ihjel.

22. marts, kl. 17 i Cinemateket

HUMANITY ON TRIAL
’Humanity on Trial’ handler om en mand, 
der risikerede fængselsstraf på livstid for 
at have reddet flygtninge fra drukne-
døden. Salam Aldeen var selv flygtet til 
Danmark, men da han i medierne så 
billederne af et dødt flygtningebarn, der 
var skyllet op på en strandbred, hoppede 
han på et fly til Lesbos for at hjælpe. Kort 
tid efter blev han arresteret og anklaget for 
menneskesmugling.

Instruktør: Jonas Bruun
Varighed: 72 min. 

DEBAT
Hovedpersonen, Salaam Aldeen, og filmens 
instruktør, Jonas Bruun, svarer på 
spørgsmål. Bagefter fortæller advokat 
Christian Dahlager, som var 
Salaam Aldeens danske advokat, hvorfor 
sagen var principiel, og hvad den har 
betydet for det fortsatte humanitære 
arbejde på Lesbos. 

21. marts, kl. 16:40 i Grand Teatret

FILMFESTIVAL

Programmet løber af stablen som del af CPH:DOX fra 20.31. marts. 
Du kan læse mere om Justiceprogrammets film, debatter og events samt resten af CPH:DOX’ program på www.cphdox.dk/justice.
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Advokatens arbejde med civile retssager
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I dag er jeg nok en af familierettens Grand 
Old Ladies, og det er fint, bare ’old’ bliver 
undladt, for jeg er jo kun en anelse over 
midten af 60’erne, hvis jeg selv skal formule-
re det. Jeg har altid sagt, jeg ville stoppe, når 
jeg fylder 70 år, men det gør jeg til oktober, 
så nu trækker jeg i land. Jeg er dog begyndt 
at arbejde mindre, for der er meget andet, 
jeg også vil have tid til.

Som pensionist kan jeg sige min mening om 
mere kontroversielle emner. Måske burde 
jeg gøre det nu, men jeg orker ikke storm-
vejret, som da jeg var yngre. Jeg er blevet 
mere magelig, men jeg har lige så mange 
meninger som altid, og nogle vil nok sige, 
jeg er pisseirriterende. Det sker nu også, at 
tidligere modstandere anbefaler mig til kli-
enter. Stædighed betaler sig.  

Samværssager kom jeg allerede til at sidde 
med som stud.jur. i Justitsministeriet, og 
som fuldmægtig hos Povl Holm-Jørgensens 
advokatkontor fik jeg arve- og familierets-
sager. Senere blev jeg selvstændig og kom 
på opfordring af Hanne Reintoft til at stå 
for Mødrehjælpens retshjælp. Siden har jeg 
siddet i diverse råd og udvalg, skrevet bøger 
og stillet op i medierne.

Børneloven kom i 1996, og der var jeg for-
mand for familieretsudvalget og gav loven 
så meget kritik, at den blev omformuleret. 
Her 25 år efter er der stadig nogle, der hu-
sker mine indsigelser. I dag har jeg lige fået 
et takkebrev fra en tidligere klient, der for-
tæller, at han endelig har fået en god sam-
værsordning om børnene med sin ekskone, 
netop fordi vi stod fast.

De fleste kvinder ønsker ligestilling, og at 
begge forældre skal tage lige meget ansvar, 
men ved brud ændrer holdninger sig. Jeg 
hører ofte mødre sige, at det er bedst for 
børnene at være hos hende, og at det er 
mest hendes børn, fordi hun er moderen. 
Jeg bliver stadig overrasket over, hvordan 
systemet ofte behandler fædre i skilsmissesa-
ger. Ligestilling er der ikke. 

Min sympati ligger hverken primært hos mo-
deren eller faderen i skilsmissesager. Mit job 
er at tilgodese min klients interesser. Det 
gjaldt også, dengang jeg repræsenterede de 
biologiske forældre i tvangsfjernelsessager, 
hvor mange ikke forstod, at jeg kunne. Men 
min opgave var at repræsentere klienten, 
som de selv ville have kunnet gøre med min 
erfaring og uddannelse.

Som mor ville jeg selv have hoppet Jorden 
rundt på tungen for at se mine børn, hvis de 
var blevet taget fra mig. Derfor blev det med 
tiden hult at tale for, at en mor skulle have 
samvær med sine børn, når hun halvdelen af 
gangene selv aflyste. Det var én af grundene 
til, at jeg trak mig fra tvangsfjernelsessager. 
Det var et Sisyfos-arbejde og blev for hårdt 
i det lange løb. 

Ingen forældre er onde, og alle gør det, så 
godt de kan med de evner og det intellekt, 
de nu har. Også de, der får fjernet deres 
børn. Skilsmissesager i de ’almindelige’ fa-
milier er der blevet flere af, og meget har 
ændret sig med tiden; regler såvel som hold-
ninger. Fædre ønsker mere samvær, og syv-
syv ordninger er målet for mange. Der er 
også prestige i at have sine børn.

For børnene kan jeg være lidt i tvivl om, hvor 
godt det er, men det vil tiden vise. Jeg tror 
på, vi alle har brug for et primært hjem, og 
jeg har prøvet det meste selv, når det kom-
mer til skilsmisser og delebørn. Hvad jeg selv 
har oplevet, kan jeg ikke bruge til noget som 
advokat. Her bygger mine holdninger på de 
mange samtaler og sager, jeg har haft. Hver 
er forskellig.  

Nysgerrigheden 
som drivkraft
Kirsten Reimers-Lund har netop fået Dreyers Fonds Hæderspris for sit faglige engagement 
inden for advokatbranchen, særligt inden for familieretten. Selv siger hun, at nysgerrigheden 
altid har været drivkraften.

TEKST: KATRINE KREBS
FOTO: JEPPE CARLSEN
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Kirsten ReimersLund 

Advokat (H) med speciale i familie- og  
arveret. Har skrevet fagbøger, bestridt 
tillidshverv i blandt andet Advokatrådet og 
siddet i lovforberedende udvalg.  

 
Modtager af Dreyers Fonds Hæderspris, en 
pris der  hvert år gives til to ildsjæle, der hver 
får 400.000 kroner. I år modtag Kirsten  
Reimers-Lund prisen sammen med arkitekt 
Jesper Gottlieb.  

Som advokater deler vi også erfaringer og 
bliver enige om, hvad der er rigtigt og for-
kert rent juridisk. Men mine holdninger bli-
ver jeg ved at have, selv om jeg nu ikke er så 
vis og klog, som jeg troede, man blev med 
alderen. Jeg synes heller ikke, jeg ser tilba-
ge på et langt liv, men føler, at der er lige så 
meget liv tilbage at være nysgerrig på. Også 
selv om jeg godt ved, der ikke er.  

“Jeg er blevet mere  
magelig, men jeg  
har lige så mange  
meninger som altid,  
og nogle vil nok sige, 
at jeg er pisseirriterende

AD V OK AT EN  I  S A M F UN DE T



I Danske Advokater udbyder vi flere forskellige kompetencegivende uddannelser 
med forskellig fokus og afsæt. Fælles for uddannelserne er, at de alle er sammen-
sat med fokus på:

 høj faglig kvalitet
 stort fagligt udbytte
 nyeste retspraksis
 stærke underviserteams bestående af specialister
 god blanding af teori og praksis

MEDIATORUDDANNELSEN
Du får en kompetencegivende uddannelse med fokus på både mediation og retsmægling. 
Mediation er en effektiv og ressourcebesparende konfliktløsningsmetode, som kan bruges 
i mange konfliktsituationer.
Opstart den 25. marts 2019 og igen den 23. september 2019 – 58 lektioner

COMPLIANCEUDDANNELSEN
Du får en grundig forståelse for generel Corporate Compliance - både med hensyn til 
formel kundskab såvel som praktiske værktøjer. 
Opstart den 14. maj 2019 – 40 lektioner

MASTERCLASS - ERSTATNING OG FORSIKRING VED PERSONSKADE
Fordyb dig i personskaderetten og bliv efterfølgende en del af et professionelt forum og 
netværk, hvor vi behandler erstatningsretten på et højt niveau.
Opstart den 2. oktober 2019 – 54 lektioner

Læs mere og tilmeld dig på www.advokatkurser.dk

DANSKE ADVOKATERS
UDDANNELSER

BESTYRELSESUDDANNELSEN
Lær at øge din personlige gennemslagskraft, at forventningsafstemme mellem besty-
relsesmedlemmerne, at sikre samspillet mellem direktionen og bestyrelsen samt at 
udarbejde en konkret plan for værdiskabelse.
Opstart den 19. juni 2019 – 48 lektioner

adv_2.indd   1 04/02/2019   15.40
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Advokatrådets Journalist-
pris 2019

JOUR N A LIS T P R ISEN

Advokatrådet uddeler i forbindelse med Advokatsamfundets 100-års jubilæum og Advokatmødet 
2019 en pris på 20.000 kroner til en journalist, der har formidlet viden om retssikkerhed,  
retsvæsenet eller særlige juridisk-prægede problemstillinger. 

I ÅR ER det femte gang, at Advokatrådet uddeler Journalistpri-
sen. Initiativet blev for mere end ti år siden taget for at under-
støtte mediernes interesse for en nuanceret kvalitetsdækning 
af retspolitik og juridiske emner. Medierne benævnes ofte ‘den 
fjerde statsmagt’, som har en kritisk og kontrollerende rolle i 
forhold til de øvrige magtinstanser. Samtidig udgør medierne 
den vigtigste kanal for den brede befolkning, når det gælder 
om at orientere sig om retspolitik og retsvæsenet. 

Journalistprisen uddeles hvert andet år i forbindelse med Ad-
vokatmødet og kan efter en konkret bedømmelse overrækkes 
journalister, som på saglig og engagerende vis har formidlet 
viden om retssikkerhed, retsvæsenet eller særlige juridisk-præ-
gede problemstillinger. 

Advokatrådet vurderer dels de nomineringer, som indkommer 
fra offentligheden og fra medierne selv, dels de nomineringer, 
som Advokatrådet eventuelt selv måtte foretage. 

Hvem kan få prisen?
Alle, som har udarbejdet et journalistisk produkt, der opfyl-
der kriterierne, kan komme i betragtning, uanset mediets 
platform. 

Det vigtigste kriterium er, at det journalistiske produkt har 
retssikkerhed eller retspolitiske forhold som et direkte eller un-
derliggende tema. Advokatrådet tolker begrebet retssikkerhed 
bredt, og journalistiske indslag skal ikke nødvendigvis have 
retsvæsenet, advokater eller domstolene som emne.

Formidlingen kan eksempelvis handle om manglende retssik-
kerhed for udsatte grupper i samfundet. Det kan være mang-
lende klagemuligheder og dermed manglende adgang for 

Hvem skal have dette  
års Journalistpris?

HVORDAN FORETAGES BEDØMMELSEN?
Advokatrådet lægger vægt på: 

Oplysningsgraden: Bidrager produktionen til 
generelt at højne borgernes viden om retspolitik eller 
retssikkerhed? 

Opmærksomhed: Formår produktionen at sætte emnet 
på dagsordenen og åbne borgernes øjne? 

HVORDAN NOMINERER DU?
Advokatrådet tager imod nomineringer i en periode op 
til Advokatmødet, som afholdes hvert andet år. Du kan 
nominere dig selv eller en eller flere personer med en 
henvisning til produktion og gerne en kort begrundelse. 
Advokatrådet kan også egenhændigt nominere personer. 

Send din nominering senest 25. marts 2019 til 
journalistpris@advokatsamfundet.dk

HVORDAN FOREGÅR PRISUDDELINGEN?
Prisen uddeles på Advokatmødet 19. maj 2019.

Tidligere modtagere af Advokatrådets Journalistpris:
Astrid Fischer, journalist DR Orientering (2011)
Bo Maltesen, journalist Politiken (2013)
Niels Northroup, journalist, Ritzau (2015)
Frank Hvilsom, journalist, Politiken (2017)

Prisen på 20.000 kroner er blevet til med støtte fra 
Dreyers Fond. 
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Advokatrådet uddeler i forbindelse med sit  
100-års jubilæum i maj en pris på 20.000  
kroner til en journalist, der har formidlet  
viden om retssikkerhed, retsvæsenet eller  
særlige juridisk-prægede problemstillinger.

Alle, som har udarbejdet et journalistisk 
produkt, der opfylder kriterierne, kan komme 
i betragtning, uanset mediets platform. Det 
vigtigste kriterium er, at det journalistiske 
produkt har retssikkerhed eller retspolitiske 
forhold som et direkte eller underliggende 
tema. Advokatrådet tolker begrebet 
retssikkerhed bredt, og journalistiske 
indslag skal ikke nødvendigvis have 
retsvæsenet, advokater eller domstolene 
som emne.
 
Advokatrådet lægger vægt på:
 
Oplysningsgraden: Bidrager 
produktionen til generelt at højne 
borgernes viden om retspolitik eller 
retssikkerhed?
 
Opmærksomhed: Formår 
produktionen at sætte emnet på 
dagsordenen og åbne borgernes 
øjne?
 
Du kan nominere dig selv eller en eller flere 
personer med en henvisning til produktion 
og gerne en kort begrundelse. Send din 
nominering senest 25. marts 2019 til  
journalistpris@advokatsamfundet.dk

 
Læs mere på Advokatsamfundet.dk

ADVOKATRÅDETS  
JOURNALISTPRIS  

2019Hvem skal have dette  
års Journalistpris?

borgere og virksomheder til at få ret. Det 
kan være ‘systemfejl’ indbygget i myndig-
heders sagsbehandling eller den offentlige 
forvaltning. Og det kan være indslag eller 
artikler, som har fokus på mere klassiske ret-
lige emner. 

Både konkrete sager og en mere generel 
behandling af emner kan komme i betragt-
ning til prisen.  

Produktet kan være en serie af artikler/ind-
slag eller en enkeltstående større artikel/
indslag. Det er også muligt at nominere en 
person, som over en periode har dækket et 
område på en så oplysende måde, at det ale-
ne kvalificerer til prisen.  
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C H R I S T I A N S B O R G K L U M M E N

AF NASER KHADER, RETSORDFØRER, DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI 

VI HAR HØRT det så 
mange gange før: 
Vedkommende kan ikke 
udsendes, fordi han risi-
kerer tortur eller døds-
straf. Vedkommende kan 
ikke udsendes på grund 
af manglende tilknytning 
til hjemlandet. Eller, ved-
kommende kan ikke ud-
sendes, da han har små 
børn i Danmark. 
Jeg undres. Hvorfor slip-
per udvisningsdømte af 
sted med ikke at udstå 

den sidste del af deres dom? 

Selvfølgelig skal Danmark overholde international lov og konventio-
ner, og vi skal respektere menneskerettighederne. Men der er altså 
noget galt, når mennesker, der ikke er danske statsborgere, får lov 
til at blive i Danmark, selvom de er dømt til udvisning efter dansk 
straffelov. 

Det er et problem for retssikkerheden, for det betyder i realiteten, at 
dem, vi ikke kan sende ud, kan begå så meget kriminalitet, som de 
har lyst til. De har ikke noget at miste, og mange af dem vil hellere 
sidde i fængsel end på et udrejsecenter.

I 2017 advarede Den Danske Helsinki-komité regeringen og Fol-
ketinget mod forholdene på Kærshovedgård. Kritikken gik på, at 
udrejsecentret minder om et åbent fængsel, og at det på nogle om-
råder er værre end et fængsel. I fængslet har man blandt andet eget 
værelse og tv, og man kan arbejde og tjene penge. Det kan man ikke 
som udvisningsdømt.

Mennesker, der ikke har noget at miste, er farlige. For hvad forhin-
drer de udvisningsdømte kriminelle i at begå ny kriminalitet? Det 
værste, der kan ske, er, at de kommer i et dansk fængsel. 

Det er næsten så sikkert som amen i kirken, at hvis nogen bliver 

dømt til udvisning til Mellemøsten, så argumenteres der straks med, 
at vedkommende ikke kan udvises, fordi han risikerer tortur eller 
dødsstraf. Jeg har tidligere kaldt det for ’indbildt risiko for tortur 
og dødsstraf i hjemlandet’. Det står jeg ved. Jeg har også tidligere 
opfordret vores udlændingeminister til at tage på en lille studietur – 
eksempelvis til Libanon, så vi kan få undersøgt, om der er mulighed 
for en aftale om udlevering. 

I Storbritannien er det lykkedes at lave udleveringsaftaler, eksempel-
vis med Jordan. Det betyder, at briterne har garanti for en retfærdig 
rettergang for de kriminelle, de udleverer til Jordan. Indtil da havde 
briterne gennem flere år forgæves forsøgt at udvise den islamistiske 
prædikant og Osama bin Ladens højre hånd Abu Qatada. Han var 
lige så uønsket i Storbritannien som Shuaib Khan er i Danmark. Al-
ligevel kunne briterne ikke udvise ham, fordi han ikke var garanteret 
en retfærdig rettergang.

Med aftalen garanterede Jordan, at Abu ville få en retfærdig retter-
gang. Og ud røg han. 

Herhjemme har vi også for nylig haft en succeshistorie. Said Mansour 
– eller ’Boghandleren fra Brønshøj’ – er sendt til Marokko for aldrig 
nogensinde at sætte fod på dansk jord igen. Det er en stor sejr, at 
det lykkedes at eksekvere hans udvisningsdom, og det er resultatet 
af gedigent diplomatisk håndværk.

Men vi har stadig kriminelle, der skal ud. Tag eksempelvis den tidli-
gere bandeleder og serieforbryder Danny Abdallah, som i november 
fik sin fjerde udvisningsdom. Hans udvisning kan ikke effektueres, 
da der er risiko for dødsstraf, hvis han vender tilbage til Libanon. 

Danmark bliver straffet for at følge reglerne. Fordi vi er ’den artige 
dreng i klassen’, ender vi med at skulle huse andre landes kriminelle 
statsborgere. Det giver ingen mening!

Om det kræver en felttur til Libanon, Irak eller Somalia, så skal det 
gøres. For vi kan ikke være bekendt over for danskerne at lade de 
her mennesker blive, fordi vi ikke har gjort vores hjemmearbejde.  

DANMARK SK AL HAVE FLERE 
UDLEVERINGSAFTALER
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STYR PÅ 
KLIENTKONTOEN?
Advokatbogføring har specialiseret sig i at assistere 
advokater med klientkonto, bogføring og den daglige 
administration. Vores kunder vælger at lade os 
varetage bogføringen, så de kan koncentrere sig fuldt 
og fast om deres kerneopgave.

Det velrenommeret Nordsjællandske revisionshus KV Revision står 
bag tiltaget. Derfor kan vi tilbyde hele paletten af ydelser indenfor 
bogholderi, regnskab og revsionserklæringer samt rådgivning.

Få styr på det - læs mere på www.advokatbogføring.dk

post@kv-revision.dk  /  Tlf: 49 21 48 00  /  www.advokatbogføring.dk / Saunte Bygade 44d - 3100 Hornbæk

Samling af dine administrative ydelser
Vi tilbyder årsrapporter, afgivelse af klientkontoerklæringer og 
rådgivning, med andre ord - det hele samlet ét sted.
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DET HAR LÆNGE været vigtigt for EU-systemet at betone den tætte 
relation mellem Unionen og fundamentale menneskerettigheder. 
Med Maastricht-traktaten fra 1993 blev forholdet for alvor tydeligt. 
Således henvises i traktaten til, at EU respekterer rettighederne i 
EMRK. Med Lissabontraktaten skulle forholdet yderligere bestyr-
kes. Trods EU’s gode intentioner, er Unionen jo ikke underlagt for 
eksempel kontrolinstanserne i EMRK-systemet. 

I 2004 blev det muligt for organisationer at tiltræde EMRK, og EU 
blev pålagt at søge tiltrædelse. Det er som nævnt endnu ikke sket, 
og EU er derfor fortsat ikke underlagt for eksempel Menneskeret-
tighedsdomstolen (EMD).

Imidlertid fremgår det jo af EU-traktatens art. 6, at EU respekterer 
rettighederne i EMRK. Det fremgår også, at disse rettigheder sågar 
udgør generelle principper i EU-retten. Alle EU-lande har ratifi-
ceret EMRK, og rettighederne genfindes i dag i EU’s charter om 
grundlæggende rettigheder. Man fristes derfor til at spørge, hvilken 
menneskeretlig betydning det har, om EU – som organisation – til-
slutter sig EMRK? 

Det kan faktisk have en afgørende betydning, måske navnlig i to 
relationer. For det første kan det tænkes, at EMRK-systemet vægter 
visse værdier og principper højere end EU-systemet, eller sagt på 
en anden måde: Det er ikke sikkert, at EMD vil tillægge EU-rettens 
effektivitet samme svære vægt, som EU-domstolen traditionelt har 
gjort. Det kan få konsekvenser for EU-retten. 

For det andet åbnes der med EU’s tiltrædelse mulighed for, at bor-
gere kan klage over afgørelser fra EU-organer. I dag kan EU-retlige 
forhold ganske vist være en del af en klage for EMD, men kun indi-
rekte via det enkelte medlemslands forvaltning af reglerne. Derfor 
kan man i dag ikke klage til EMD over for eksempel. en konkurren-
ceretlig bøde udstedt af EU-kommissionen. En ændring af dette sy-
stem kan også få konsekvenser for EU-retten.

Hvad er der sket?
Hvad er der så sket siden 2009? I 2010, kort tid efter Lissabontrak-
tatens ikrafttræden, fik Kommissionen på vegne af EU mandat til 
at føre forhandlinger med Europarådet om vilkårene for EU’s til-
trædelse. I 2013 blev parterne enige om et udkast, der blev forelagt 
EU-domstolen. I en udtalelse fra december 2014 fastslår EU-dom-
stolen, at udkastet ikke er foreneligt med EU-traktaten. Det skyldes 
navnlig, at grænsen mellem EU’s og EMD’s kompetencer ikke er 
tilstrækkeligt fastlagt, og at indholdet truer EU’s “særlige karakte-
ristika”. 

For nylig har emnet igen været på dagsordenen i Rådet, men noget 
gennembrud synes ikke i sigte. Status er, fire år efter EU-domsto-
lens udtalelse, at der fortsat mangler tilfredsstillende løsninger på 
udfordringerne.

Grundlaget for tiltrædelsen
Det var ventet, at tiltrædelsen kunne blive en vanskelig proces. Det 
spores også i EU-traktaten. Det hedder lidt kryptisk, at tiltrædelsen 
“ikke ændrer Unionens beføjelser” efter EU-traktaterne. Det er ud-

EU’s tiltrædelse af EMRK  
– en uendelig proces?
I år er det ti år siden, at Lissabontraktaten trådte i kraft. Det er dermed også ti år siden, at EU 
blev forpligtet til at søge tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). 
Men det har åbenbart uendeligt lange udsigter.

AF THOMAS ELHOLM, PROFESSOR I STRAFFERET VED KØBENHAVNS UNIVERSITET
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EU’s tiltrædelse af EMRK  
– en uendelig proces?

dybet i protokol nr. 8, som sætter de nærmere juridiske rammer for, 
hvad tiltrædelsen skal betyde. I protokollen fastslås, at det er nød-
vendigt “at bevare Unionens og EU-rettens særlige karakteristika”. 
Herefter tilføjes, at dette navnlig gælder for så vidt angår Unionens 
eventuelle deltagelse i EMRK’s kontrolinstanser. 

Et springende punkt er med andre ord, i hvilket omfang EU skal 
være underlagt EMRK-systemet, og den deraf afledte frygt for, at 
nogle grundlæggende EU-retlige principper (for eksempel effekti-
vitetsprincippet) kunne blive udfordret.

EU har udviklet en række regler og procedurer for tvister mellem EU 
og medlemslandene. En af de udfordringer, som har været påpeget i 
forbindelse med tiltrædelsen af EMRK, er risikoen for, at tvister føres 
over i EMRK-systemet og afgøres dér. Det fremgår derfor af protokol-
lens art. 3 (med henvisning til TEUF art. 344), at landene forpligter 
sig til ikke at søge tvister vedrørende fortolkning og anvendelse af 
EU-retten på anden måde end den, som er fastsat i EU-reglerne.

Vendes blikket mod det udkast, som Kommissionen fik forhandlet 
med Europarådet, fremgår det blandt andet, at EU i visse tilfælde 
skal kunne indtræde som medindstævnet i en EMRK-klagesag, der 
er anlagt mod et EU-medlemsland. Det gælder – meget rimeligt – i 
tilfælde, hvor medlemslandet ikke kunne have undgået overtrædel-
sen af EMRK, uden at overtræde EU-retten. På lignende betingelser 
skal et EU-medlemsland kunne indtræde i en klagesag anlagt mod 
EU. Som medindstævnet opnås status som part i sagen. Det frem-
går endvidere af udkastet, at EU får en dommer ved EMD, og at 

EU kan stemme i Europarådets Ministerkomité. Det fremgår også, 
at EU-Domstolen i nogle sager skal have mulighed for at træffe af-
gørelse om de EU-retlige aspekter af en sag, inden EMD træffer sin 
afgørelse. 

EU-domstolens indsigelser
EU-domstolen har en lang række indsigelser til udkastet. Generelt 
bemærker den, at EU-retten er et “struktureret netværk af indbyrdes 
afhængige principper, regler og retlige forbindelser”, der gensidigt 
binder landene sammen, og som kræver gensidig tillid.

Den peger på en række specifikke grunde til, at aftalen vil kunne 
påvirke EU’s “særlige karakteristika”, og derfor er i strid med trak-
tatgrundlaget. Det hedder i udtalelsen, at anvendelsen af nationale 
niveauer for beskyttelse af grundlæggende rettigheder hverken må 
stride mod det beskyttelsesniveau, der er fastsat i EU-chartret, eller 
mod EU-rettens forrang, enhed og effektivitet. Det er netop denne 
balance mellem borgernes retssikkerhed på den ene side og EU-ret-
tens enhed og effektivitet på den anden side, som gennem mange 
år har været central for EU-domstolens virke. 

Gensidig tillid og gensidig anerkendelse af afgørelser på tværs af 
landegrænserne er et af de særlige karaktertræk ved EU-retten. Det 
har de senere år været genstand for udbredt debat og flere doms-
stolssager på strafferettens område i ind- og udland. Det skyldes 
blandt andet sager om udlevering af personer til strafforfølgning 
m.v. i for eksempel Rumænien. Sagerne har ført til bekymring for, 
at principperne om gensidig tillid og anerkendelse blev tilsidesat, 
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og at centrale EU-retlige instrumenter dermed blev bragt i fare. 

EU-domstolen siger i udtalelsen: “Når et land gennemfører EU-ret-
ten, kan det således være forpligtet til at lægge til grund, at de øvrige 
EU-lande overholder de grundlæggende rettigheder, således at det 
hverken er muligt for dem at kræve et nationalt beskyttelsesniveau af 
et andet EU-land, der er højere end det ved EU-retten sikrede, eller, 
undtagen i særlige tilfælde, at kontrollere, om denne anden med-
lemsstat i et konkret tilfælde rent faktisk har overholdt de i Unionen 
sikrede grundlæggende rettigheder.” 

Denne forudsætning i forbindelse med EU-rettens effektive funk-
tion er ifølge EU-domstolen heller ikke tilstrækkeligt sikret ved af-
taleudkastet. 

Domstolen bemærker også, at intervention fra organer, der er til-
lagt beslutningskompetence ved EMK, ikke må bevirke, at Unionen 
og dens institutioner under udøvelsen af deres interne kompetence 
påtvinges en bestemt fortolkning af de EU-retlige regler. Det er som 
bekendt EU-domstolens prærogativ at foretage en autoritativ fortolk-
ning af EU-retten, og domstolen er åbenbart bekymret for, at EMD 
vil kunne fremtvinge en anden retstilstand.

Hvad nu? 
Hvis det, hvad man må gå ud fra, lykkes at finde løsninger på de pro-
blemer, som EU-domstolen har påpeget, udestår navnlig tre politisk 
interessante processer. 

For det første skal Europarådet naturligvis tilslutte sig, hvis der måtte 
være behov for at ændre traktatudkastet. Politiske udmeldinger base-
ret på de hidtidige forhandlinger mellem EU og Europarådet tyder 
på, at det kan blive vanskeligt.

For det andet skal tiltrædelsestraktaten efter EUF-traktatens art. 218 
vedtages med enstemmighed. Næsten alle EU-lande har tidligere ud-
trykt støtte til udkastet - nogle få har forholdt sig neutralt. Også Rådet 
og Parlamentet har udtrykt støtte. Men muligvis kan de seneste års 
uoverensstemmelser om fundamentale retsprincipper mellem EU og 
Polen/Ungarn kaste grus i maskineriet? 

For det tredje skal alle 47 medlemmer af EMRK ratificere tiltrædelses-
traktaten, før den kan træde i kraft. Det gælder også de EMRK-med-
lemmer, som ikke er EU-lande. Man behøver blot tænke på lande 
som Rusland og Tyrkiet for at forstå, at tiltrædelsen kan have meget 
lange udsigter.  

Thomas Elholm

Professor i strafferet ved Københavns Universitet. Forsker og underviser 
bredt i strafferetlige emner, herunder især forholdet mellem dansk  
strafferet og EU-ret. Formand for Dansk Selskab for International  
Strafferet og EU-ret. Medlem af Politiklagerådet.

“Det er netop denne balance mellem borgernes retssikkerhed 
på den ene side og EU-rettens enhed og effektivitet på den 
anden side, som gennem mange år har været central for 
EU-domstolens virke. 
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Advokatmødet 2019 bliver en særlig begivenhed, da vi samtidig fejrer Advokatsamfundets 100-års jubilæum.  
I den anledning håber vi at kunne samle advokater fra nær og fjern til generalforsamling 23. maj samt en dag 

med faglighed og et brag af en gallafest 24. maj i Operaen i København.
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Hvidvaskloven stiller 
krav til advokater

TILSYN MED HVIDVASK har siden juni 2017, hvor loven trådte i 
kraft, været et klart fokusområde for Advokatsamfundet, der blandt 
andet var nogle af de første til at udgive en vejledning herom.

Tilsynet med hvidvask vil også fremover være et indsatsområde for 
Advokatrådet. Blandt andet vil medarbejdere fra sekretariatet del-
tage i kredsmøderne i marts 2019 for at gennemgå udvalgte dele af 
hvidvaskloven ud fra en tilsynsvinkel. Her vil der også være mulighed 
for at stille spørgsmål.

Advokatsamfundet samarbejder med andre tilsynsmyndigheder om 
forebyggelse af hvidvask og deltager i nationale og internationale 
fora, hvor forebyggelsen tilrettelægges og koordineres, samtidig 
med at der afgives høringssvar til lovforslag og fremsendes bemærk-
ninger i CCBE-regi. 

Dette arbejde bidrager til at skabe de ideelle forudsætninger for et 
godt tilsyn med advokater, ligesom det sikrer en høj kvalitet af den 
rådgivning, som Advokatsamfundet løbende yder advokater. 

En ligeså stor del af forebyggelsen af hvidvask ligger hos de enkelte 
advokater, og er et ressourcekrævende arbejde, hvor der - udover lø-
bende kendskab til alle klienter ved indhentelse af oplysninger - skal 
udarbejdes risikovurdering, politik og procedure.

Advokatsamfundet anerkender udfordringen ved, at alle advokat-

virksomheder efter 2017-hvidvaskloven har været forpligtet til at 
udarbejde hvidvaskdokumenter. I et forsøg på at hjælpe særligt de 
små og mellemstore virksomheder har Advokatsamfundet udarbej-
det ideoplæg til risikovurdering, politik og procedure, som findes på 
hjemmesiden. Her findes ligeledes Advokatrådets hvidvaskvejledning 
samt ideoplæg til § 16-underretning efter hvidvaskloven.

Det er hensigten, at de tre hvidvaskdokumenter skal reducere res-
sourceforbrug for den enkelte advokatvirksomhed, uden at formålet 
med hvidvaskloven forspildes. Det er således fortsat op til det enkelte 
kontor at udfylde oplysninger om de særlige sagsområder, som kon-
toret har, og at identificere og vurdere risikofaktorer. Strukturen og 
en række beskrivende dele ligger i udkastform i ideoplægget.

Frist til at efterkomme påbud

Hvis du har haft tilsynsbesøg og ikke i fuldt tilstrækkeligt omfang ef-
terlevede hvidvasklovens krav, vil Advokatrådets sekretariat udstede 
påbud om at efterleve reglerne samt fastsætte en frist for fremsendel-
se af materiale til dokumentation for, at kravene efterleves. Såfremt 
der efter udløbet af meddelt frist fortsat ikke foreligger dokumenta-
tion for, at kravene i hvidvaskloven efterleves, vil advokaten kunne 
forvente at blive indbragt for Advokatnævnet med påstand om bøde.

Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at manglerne, som konsta-
teres under et tilsynsbesøg, kan være så alvorlige, at advokaten allerede 
i forbindelse med tilsynsbesøget vil blive indbragt for Advokatnævnet.

TEKST: CHRISTIAN BRUSELIUS BECK, SPECIALKONSULENT, ADVOK ATSAMFUNDET

Ud fra en samfundsmæssig og politisk betragtning er forebyggelse af hvidvask både aktuelt og helt 
centralt for Advokatrådets tilsyn. Det er et område, som alle advokater, der har sager omfattet af 
hvidvaskloven, må tage alvorligt.  

HV ID VA SK



Hvidvaskloven stiller 
krav til advokater

Det er således afgørende, at advokater ikke betragter tilsynsbesøg 
som muligheden for at få vejledning til at udarbejde fornødne ret-
ningslinjer. Tilsynsbesøget tjener langt overvejende det formål at 
sikre, at advokaten overholder reglerne. Det må betragtes som und-
tagelsen, at et tilsynsbesøg skal medføre væsentlige påbud om, at 
advokaten skal rette ind, idet advokaten forventes at overholde gæl-
dende regler.

Hvis du efter at have læst vejledningen på hjemmesiden stadig har 
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Advokatsamfundet enten 
på mail eller telefonisk.  

ORDENTLIG OG ENGAGERET TELEFONPASNING

Frigør ressourcer på kontoret. Minimer de 
faste personaleudgifter. Få dedikeret tele- 
fonpasning mere end 44 timer om ugen.
Utallige fordele med positiv effekt på bundlinjen!

www.responsum.dk eller ring 8832 9100
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T HE P R A G UE RULE S

The Prague Rules er  
de nye internationale  
procesregler i voldgift  

EN AF FORDELENE ved voldgift er, at selve voldgiftsprocessen ikke 
som udgangspunkt er underlagt meget detaljerede procesregler, 
således at parterne og voldgiftsretten i vidt omfang kan tilpasse pro-
cesreglerne til parterne og den konkrete sag.

Dette fravær af regler både i nationale voldgiftslove og i reglerne for 
diverse voldgiftsinstitutter har imidlertid skabt et behov for mere de-
taljerede procesregler, som kan skabe en fælles ramme for voldgifts-
processen på tværs af forskellige retssystemer og kulturer.

De mest anvendte regler i international voldgift er International Bar 
Associations (IBA) regler om Taking of Evidence in International Ar-
bitration fra 2010, og hvor Den Danske Voldgiftsforening har lavet 
bevisoptagelsesregler, som er meget lig IBA-reglerne.

IBA-reglerne er imidlertid af mange blevet beskyldt for at være for 
inspireret af common law, og at det er netop dette forhold, som med-
fører, at omkostninger og sagsbehandlingstider stiger.

I de diskussioner, som til stadighed florerer om at effektivisere vold-
gift og sikre en mere stram procesledelse fra voldgiftsrettens side, 
har det på den baggrund været fremhævet, at IBA-reglerne ikke i 
tilstrækkelig grad varetager disse hensyn.

Det er i dag almindeligt antaget, at IBA-reglerne har en så generel 
udbredelse, at de kan finde anvendelse af voldgiftsretten, uanset at 
parterne ikke har vedtaget dem som en del af deres voldgiftsaftale.

Kritikken imod IBA-reglerne – især blandt civil law-jurister – har nu 
ført til et nyt regelsæt, nemlig Rules on the Efficient Conduct of Pro-
ceedings in International Arbitration (Prague Rules), som blev ved-
taget den 14. december 2018. Initiativet har sin egen hjemmeside, 
hvor man kan læse om reglerne, finde artikler med videre.

Det er også tanken med Prague Rules, at de skal kunne anvendes 
uanset om parterne specifikt har aftalt anvendelsen heraf, jf. article 
1.2. Der kan dog sættes spørgsmålstegn ved, om en part er forpligtet 
til at respektere en sådan afgørelse, uanset hvad reglerne siger om 
spørgsmålet – i hvert fald på nuværende tidspunkt, hvor reglerne 
ikke på alle punkter kan opfattes som afspejlende normalt anerkendt 
voldgiftspraksis.

Mindre sagsbehandlingstid 
Det er åbenlyst, at formålet med reglerne er at sikre mulighed for 
mere aktiv procesledelse og på den måde at nedbringe sagsbehand-
lingstid og omkostninger i voldgift.

Det formål afspejler sig i en helt generel tendens til, at voldgiftsretten 
under Prague Rules skal spille en langt mere aktiv rolle, som ligger 
tættere op ad den rolle, som en dommer i en civil law jurisdiktion 
kan have, en rolle som i øvrigt også er ukendt i Danmark.

Voldgiftsretten kan således anmode parterne om at fremlægge be-
stemte dokumenter og udpege eksperter. Voldgiftsretten har dog 
også eksempelvis adgang til at udpege eksperter efter IBA-reglernes 

ADVOK AT DAN TERKILDSEN, PARTNER, LUNDGRENS

Der hersker normalt en betydelig frihed i voldgift til, at parterne og voldgiftsretten kan 
tilrettelægge proceduren i voldgiftssagen, så den afpasses efter den konkrete sags behov. Der er 
dog i international voldgift udviklet regler, der udgør en fælles processuel ramme, og der er en 
løbende diskussion om, hvordan disse regler balancerer mellem common law og civil law. 
Der er nu fremkommet de såkaldte Prague Rules, som er klart inspireret af civil law-principper. 
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The Prague Rules er  
de nye internationale  
procesregler i voldgift  

article 6, men hjemmelen anvendes sjældent.

Når man særligt gennemgår reglerne om proceduren i forbindelse 
med udpegning af en ekspert jf. article 6 i Prague Rules minder de 
noget om det system, som vi har i dansk ret med anvendelsen af syn 
og skøn.

Der er imidlertid fortsat fri adgang til at fremlægge rapporter fra 
partsudpegede eksperter jf. article 6.5, og der er intet i reglerne, som 
indikerer, at den af voldgiftsretten udpegede eksperts vurderinger 
har større vægt i forbindelse med voldgiftsrettens afgørelse end ud-
talelserne fra partsudpegede eksperter.

For så vidt angår, hvilke vidner, der skal høres i forbindelse med en 
hovedforhandling, er det også voldgiftsretten, der som udgangs-
punkt træffer den beslutning. Det er det dog også efter IBA-reglerne.

Der er dog i Prague Rules en regel, som kan være retssikkerhedsmæs-
sigt betænkelig, nemlig article 5.8, hvoraf det fremgår, at voldgiftsret-
ten kan tillægge en vidneerklæring bevismæssig værdi, selvom vold-
giftsretten beslutter sig for, at vidnet ikke skal indkaldes til at afgive 
forklaring i forbindelse med den hovedforhandling, som stadig skal 
afholdes, hvis en af parterne kræver det. 

Det er endvidere helt i overensstemmelse med normal civil law tra-
dition, jf. article 5.9, at det er voldgiftsretten, som kontrollerer gen-
nemførelsen af afhøringen og rammerne herfor, men da bestemmel-

sen ikke er særligt detaljeret, er det langtfra sikkert, at den indebærer 
nogen reel forskel i forhold til IBA-reglerne, og bestemmelsen ude-
lukker ikke nødvendigvis gennemførelse af såkaldt cross-examinati-
on af vidner, som kendes fra common law, og som ofte får skylden 
for længden af hovedforhandlingerne.

Generelle Principper i Prague Rules
Reglerne indeholder på en række punkter principper, som kan virke 
fremmede i forhold til den praksis, som udfoldes i voldgiftsretter i 
dag, og som kan rejse principielle spørgsmål ikke mindst i sammen-
hæng med voldgiftsdommeres habilitet. Der er ikke noget nyt i, at 
man jf. Prague Rules Article 2 afholder en case management confe-
rence, idet blandt andet næsten alle institutionelle regler indehol-
der tilsvarende bestemmelser, og at IBA-reglernes Article 2 afspejler 
det samme princip.

Det er dog bemærkelsesværdigt, at voldgiftsretten under denne case 
management conference kan give sin foreløbige vurdering af en 
række af sagens spørgsmål jf. Article 2.4 e, idet en sådan foreløbig 
vurdering netop ofte fører til en overvejelse om, hvorvidt voldgifts-
retten dermed har gjort sig inhabil. Derfor fremgår det også direkte 
af reglerne, at voldgiftsretten ved at fremkomme med sådanne til-
kendegivelser ikke derved i sig selv gør sig inhabil.

Det er dog endnu mere bemærkelsesværdigt, at voldgiftsretten også 
på dette møde, kan udøve en procesledelse, som ikke normalt er 
kendt i hverken international eller dansk voldgiftskontekst.
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Dan Terkildsen 

Partner i advokatfirmaet Lundgrens. Tidligere underviser i International 
Commercial Arbitration på Københavns Universitet og nuværende  
underviser i International Commercial Law på CBS, som har international 
voldgift som en del af sit pensum. Har fungeret som advokat og 
 voldgiftsdommer i talrige nationale og internationale sager.

Det fremgår således af Article 2.4 d, at voldgiftsretten over for par-
terne kan tilkendegive, hvilke handlinger der skal foretages af par-
terne med henblik på at fastslå det faktiske og juridiske grundlag for 
parternes påstande.

Reglerne indeholder i Article 7 en bestemmelse, der omhandler 
princippet om Iura Novit Curia dvs., at voldgiftsretten kan anven-
de de retsregler, som de finder nødvendige. Princippet er kendt 
fra domstolene, men i international voldgift behandles spørgsmål 
om retsregler ofte på samme måde som faktum, dvs. der skal føres 
bevis for indholdet af reglerne. Det udgangspunkt udspringer af, 
at en voldgiftsret meget vel kan bestå af et flertal af dommere, som 
ikke kender de retsregler, som finder anvendelse i forbindelse med 
afgørelsen af tvisten.

Article 9 i Prague Rules indeholder bestemmelser om voldgiftsret-
tens bistand i forbindelse med parternes opnåelse af en forligsmæs-
sig løsning. Det er i den forbindelse for mange common law jurister 
(men vel også for danske jurister) særlig problematisk, at ethvert af 
voldgiftsrettens medlemmer kan fungere som mediator i forbindelse 
med forsøget på at løse parternes tvist jf. Article 9.2.

Igen er det spørgsmålet, hvordan det påvirker en voldgiftsdommers 
habilitet, hvis vedkommende i forbindelse med udøvelsen af hver-
vet som mediator er fremkommet med forslag og synspunkter, som 
senere danner grundlaget for den juridiske afgørelse.

Der er dog som påpeget af mange kommentatorer en beskyttelse 
for parterne i, at de skal være enige om voldgiftsdommerens funk-
tion som mediator, ligesom den pågældende voldgiftsdommer, hvis 
mediationen ikke afsluttes med et resultat, kun kan fortsætte som 
voldgiftsdommer, hvis parterne er enige herom.

Næppe udbredt anvendelse i Danmark 
Der kan sættes spørgsmålstegn ved en af de bærende præmisser for 
Prague Rules udformning, nemlig at IBA-reglerne er for influeret 
af common law-praksis.

IBA-reglerne afspejler i meget høj grad et kompromis mellem com-
mon law og civil law-principper, hvilket blandt andet kan konstate-
res ved gennemgangen af reglerne om edition i IBA-reglerne article 
3, som efter sit indhold ligger langt væk fra en traditionel discovery 
proces si common law og i højere grad ligner de editionsregler, som vi 
kender i Danmark.IBA-reglerne indeholder endvidere allerede en 
række muligheder for at strømline og effektivisere voldgiftsproces-
sen, som bare ikke bliver brugt i praksis af voldgiftsretterne. Prague 
Rules indeholder en lang række klassiske civil law momenter, som 
er fremmede for også den proces, som vi fører ved vore domstole, 
idet Danmark jo ikke – modsat hvad mange i udlandet tror – er et 
civil law- land men en hybrid af de to systemer.

Reglerne vil på den baggrund næppe få nogen udbredt anvendelse 
i Danmark, og der er næppe behov for, at Voldgiftsforeningen skul-
le vælge at tilpasse eller lave en alternativ udgave af sine bevisregler, 
som skulle reflektere Prague Rules.

Det må antages, at Prague Rules anvendelse primært vil være mel-
lem parter fra civil law-lande, ligesom det kan diskuteres, om reg-
lerne med deres stærke fokus på effektivitet og voldgiftsrettens 
involvering er velegnede til komplicerede tvister, der involverer 
betydelige beløb.  



ADVOKATSAMFUNDETS

LEGATER

Du kan læse nærmere om betingelserne for at søge legatet samt hente ansøgningsskema på 
Advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Advokatraadet/Fonde.aspx

SAGFØRERNES AUKTIONERS LEGAT  
REJSELEGAT
Rejselegatet kan søges af en københavnsk advokat med en god 
juridisk kandidateksamen, der i sit arbejde har vist fremragende 
evner og en levende interesse for sit fag, som gør det sandsynligt, 
at vedkommende vil have stor gavn af en studierejse.

Legatet gives fortrinsvis til hel eller delvis dækning af rejseudgif-
ter og tuition. Legatet gives ikke til kongresrejser, rejser med en 
varighed på under tre måneder eller til rejser, der allerede er på-
begyndt på uddelingstidspunktet ultimo april.

Ansøgningsfristen er 1. april 2019.  

LEGAT TIL VÆRDIGT TRÆNGENDE
Legatet kan søges af københavnske advokater, der uden egen 
skyld er kommet i økonomiske vanskeligheder, eller til rekre-
ationsrejser for advokater eller deres pårørende eller til deres 
efterlevende, fraskilte eller fraseparerede ægtefæller samt børn 
under 25 år.

Ansøgningsfristen er 1. april 2019. 

UNDERSTØTTELSESFONDEN
Legatet kan søges af nuværende eller forhenværende advokater, 
der er økonomisk dårligt stillede eller disses efterlevende ægte-
fæller og børn eller undtagelsesvis til andre, som advokaten fak-
tisk forsørgede.

Understøttelsesfonden administrerer desuden fire selvstændige 
legater, hvis formålsparagraf stort set er enslydende med Under-
støttelsesfondens. 

Legatet udbetales halvårligt i juni og december. 

Ansøgningsfristen er 31. marts 2019.  

BIRTHE DAELLS FOND
Birthe Daells Fond giver penge til advokatbistand. Fondens for-
mål er at sikre, at personer – også juridiske – som ikke har råd 
til at antage en advokat til at varetage deres sag, kan få bistand 
fra en advokat.

Legatet kan – helt eller delvis – dække udgifter til advokatsalær i 
det omfang, det ikke bliver godtgjort hos modparten, for eksem-
pel ved dom, fri proces og/eller retshjælpsforsikring. 

Der gives ikke støtte til: 
• sager, som allerede er ført
• dækning til udgifter til advokatbistand, som allerede er ydet
• støtte til separations- og skilsmissesager, herunder samværssager
• injuriesager
•  betaling af sagsomkostninger til modparten, til retsafgifter, syn 

og skøn og meget mere.

Ansøgningen skal udover en sagsfremstilling (og kopi af ansøg-
ning om fri proces) indeholde oplysning om parternes økonomi-
ske forhold (herunder seneste årsopgørelse) og størrelsen af det 
beløb, man søger om. Der er ingen ansøgningsformular. Ansøg-
ningen skal sendes til Advokatsamfundets sekretariat.

Du kan læse nærmere om legatet samt betingelserne for, hvordan 
du som advokat kan søge legatet for din klient på Advokatsam-
fundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Advokatraadet/Fonde.aspx

SAGFØRER H. TOFTKILDS LEGAT AF 1926
Legatets formål er at yde lån til advokater, som driver erhverv 
som sådanne.

Lån kan ydes til advokater, der er kommet i økonomiske van-
skeligheder under sådanne forhold, at det kan antages, at lånet 
eventuelt i forbindelse med anden støtte vil kunne hjælpe ved-
kommende over vanskelighederne.

Lånene ydes normalt som rentefrie lån og tilbagebetalingsperio-
den fastsættes efter bestyrelsens skøn.



NYE BØGER

INDIVIDETS GRUNDLÆGGENDE 
RETTIGHEDER – 3. udgave
Jens Elo Rytter 
Pris: 975 kr.  
Sideantal: 534    
Forlag: Karnov Group

Bogen handler om individets grundlæggende rettig- 
heder, som disse er beskyttet i dansk ret. Bogen integrerer 
Grundlovens rettigheder og Den Europæiske Menneske- 
rettighedskonvention i én samlet fremstilling. Herved  
træder forskelle og ligheder mellem den grundlovssikrede 
og den europæiske rettighedsbeskyttelse klart frem.

OBLIGATIONSRET 2. DEL  
– 5. udgave
Torsten Iversen 
Pris: 600 kr.  
Sideantal: 447    
Forlag: Djøf Forlag

Bogen behandler misligholdelse som et særskilt  
område inden for obligationsretten. Denne 5. udgave  
af Obligationsretten del 2 er nu ajourført med de nyeste 
love og lovændringer.

GRUNDLÆGGENDE SKATTERET 
2019 – 12. udgave
Henrik Dam m.fl. 
Pris: 890 kr.  
Sideantal: 459 
Forlag: Karnov Group

Grundlæggende Skatteret indeholder en solid gennem-

gang af skatterettens grundprincipper samt en nærmere 

fremstilling af reglerne om beskatning af fysiske perso-

ner, beskatning af erhvervsdrivende, kapitalgevinstbe-

skatning, beskatning af selskaber m.v. Bogen ajourføres 

årligt og udkommer i begyndelsen af hvert kalenderår.
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Hvorfor har du skiftet job?
Det er der overordnet set to grunde til, en personlig og en faglig. 
Den personlige er, at jeg altid har haft et ønske om at vende tilbage 
til mine jyske rødder. For to år siden fik min kæreste og jeg en søn, 
og vi blev efterhånden enige om, at hvis en af os fik et jobtilbud, 
som var interessant nok, så ville vi skifte livet i København ud med 
et mere roligt familieliv i Jylland. Den faglige grund er, at hvis jeg 
skulle skifte til et nyt job, ville jeg godt prøve noget helt andet. Det er 
nok der, man som traditionel advokat begynder at kigge mod at blive 
virksomhedsjurist, og i så fald ville jeg rigtig gerne prøve at komme 
til en stor, international virksomhed med mange ansatte. Med job-
bet i ECCO i den jyske by Bredebro var jeg så heldig, at de ting gik 
op i en højere enhed. 

Hvad skal du lave i det nye job? 
Jeg er dels juridisk rådgiver for enheden ECCO Leather i Holland, 
hvor jeg supporterer afdelingen med købs- og salgskontrakter, og 
dels juridisk rådgiver for skoproduktionsenheden, hvor jeg er med 
til at supportere produktionen, eksempelvis når det kommer til ind-
køb af maskiner.   

ECCO er særegen i forhold til den øvrige branche ved, at koncer-
nen råder over værdikæden fra ko til sko, så at sige. Koncernen be-
arbejder selv råhuder på fire garverier rundt om i verden; en del af 
lædermaterialet går naturligvis videre til egen skoproduktion, mens 
en anden del bliver solgt til andre brands. Det er blandt andet her 
mit job kommer ind i billedet, hvor jeg supporterer enheden med 
at forhandle kontrakter med de kunder, som koncernen sælger læ-
der til eksternt.

Hvilke udfordringer er der i sådan et skifte?
Den helt store forskel er, at jeg som virksomhedsjurist har en mere 
tilbagetrukket rolle i forhold til at være advokat, hvor man typisk står 
forrest i geleddet, og hvor der er en høj grad af selvstændigt arbejde. 
Nu bliver jeg en del af et hold og skal fra juridisk side hjælpe nogle 
andre med at udvikle, lave og sælge læder og sko. Man kan også sige, 
at jeg går fra at være rådgiver til interessent – for mig er det en god 
fornemmelse at kunne gå ind i en butik, hvor jeg kan tage og føle 
på et produkt, som jeg i en eller anden forstand har været en del af. 

En forskel er også, at jeg nu indgår i en kæmpestor, international 
virksomhed med over 21.000 ansatte. Her taler man engelsk og cor-
porate language, og der er mange forskellige slags mennesker og fag-
grupper, jeg skal lære at kende. Den advokatrolle jeg har haft, har - 
udover klientkontakt - primært været kontakt med revisorer, tekniske 
rådgivere og myndigheder, men hos ECCO er der alle slags menne-
sker - fra kreative mennesker i form af designere og marketingfolk 
til finansfolk, ingeniører og lagermedarbejdere.

Hovedkontoret i Bredebro, hvor der er over 500 ansatte og folk 
fra mere end 25 lande, er derfor også en fascinerende hybrid. Det 
er noget af en oplevelse at køre til sådan en lille by i Jylland, og så 
ligger der bare en smeltedigel af stærke, sønderjyske værdier og et 
multinationalt miljø med så mange forskellige nationaliteter og fag-
grupper – jeg synes, at det er enormt spændende at være en del af 
noget så stort.    

ANDREAS RØNNE PEDERSEN. Fra advokat hos Adlex Advokater i København til advokat og juridisk rådgiver hos ECCO i Bredebro. 
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N Y T O M N A V N E

NYE ADVOKATER
Asger Birkegaard, Advokatfirma Klaus Kastrup-Larsen,  
København, tlf. 33322626, 18/1 2019.

Simon Refshauge Bøgesvang, ITD Holding A/S,  
Padborg, tlf. 74671233, 16/1 2019.

Natascha Ilovaisky Dambæk, Kammeradvokaten,  
København, tlf. 33152010, 14/1 2019.

Charlotte Kinggaard Federspiel, Hafnia Advokatpartnerselskab,  
København, tlf. 33343900, 22/1 2019.

Claire Grønlund, Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab,  
København, tlf. 33414141, 23/1 2019.

Jeppe Steen Hansen, Advokatanpartsselskabet Invictus,  
København, tlf. 21272717, 29/1 2019.

Benete Benned Fagernæs Jensen, SelskabsAdvokaterne ApS,  
Gentofte, tlf. 45230010, 11/1 2019.

Cecilie Salling Damgaard Jensen, Trolle Advokatfirma,  
Fredericia, tlf. 70151532, 22/1 2019.

Emma Louise Hertel Theilmann Knudsen, Brockstedt-Kaalund 
Advokatpartnerselskab, Silkeborg, tlf. 87228080, 21/1 2019.

Henriette Mygind Krempel, Sirius Advokater I/S,  
København, tlf. 88888585, 29/1 2019.

Marie Holten Lobbato, IUNO Advokatpartnerselskab,  
København, tlf. 53742700, 14/1 2019.

Line Bælum Molin, Alm. Brand Bank A/S,  
København, tlf. 35474849, 22/1 2019.

Mark Haugaard Nielsen, Bonnesen Advokater I/S,  
Odense, tlf. 63141414, 15/1 2019.

Morten Bech Olsen, Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, 
København, tlf. 33143536, 14/1 2019.

Michelle Persson, ASE Lønmodtager,  
Kolding, tlf. 70137013, 22/1 2019.

Tina Leth Rasmussen, Lundgrens Advokatpartnerselskab,  
Hellerup, tlf. 35252535, 8/1 2019.

Hans Henrik Riber, Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger I/S,  
Esbjerg, tlf. 79125455, 15/1 2019.

Christoffer Bennike Rønning, Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab, 
København, tlf. 33345000, 22/1 2019.

Pernille Fromholt Viggers, Horten Advokatpartnerselskab,  
Hellerup, tlf. 33344000, 8/1 2019.

Mette Haarbo Ørsted, Plesner Advokatpartnerselskab,  
København, tlf. 33121133, 15/1 2019.

NYT JOB
Jesper Petersen Bach fra DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, Aarhus  
til Horten Advokatpartnerselskab, Aarhus, tlf. 33344000.

Rebekka Margrethe Tuperna Kristiansen Bisgaard fra Nuna Advokater ApS, 
Nuuk til HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab, Aalborg, tlf. 70151000.

Lone Kjeldgaard Bjerrum fra  Ørsted Services A/S, Gentofte  
til Deloitte, København, tlf. 36102030.

Heidi Lund Bloch fra FOA - Fag og Arbejde, København  
til Kennedys Advokatpartnerselskab, København, tlf. 33737000.

Thomas Booker fra Bachmann / Partners Advokatpartnerselskab, Aarhus  
til Horten Advokatpartnerselskab, Aarhus, tlf. 33344000.

Kim Bønlykke Christensen fra Advokatfirmaet Kühnel, Aalborg  
til Lindhard Steffensen Advokater A/S, Grenaa, tlf. 88334646.

Steen Halle fra Njord Advokatpartnerselskab, Aarhus  
til Systematic A/S, Aarhus, tlf. 89432000.

Michala Hjarne fra SEB Kort Bank Danmark, filial af SEB Kort Bank AB, 
København til Pen-Sam, Farum, tlf. 44393939.

Lasse Yde Holst fra Eniig Renewables A/S, Silkeborg  
til Eurowind Energy A/S, Hobro, tlf. 96207040.

Michael Honoré fra Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, København  
til Michael Honoré Advokatfirma, Værløse, tlf. 42454854.

Torkil Høg fra DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, København  
til Bach Advokatpartnerselskab, København, tlf. 33193319.

Carsten Jacobsen fra Norden Advokatfirma, Brønderslev  
til Advokat Henrik Bjørn Skaarup, Brønderslev, tlf. 98825544.

Christian Skov Jakobsen fra Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm, Aarhus  
til Dahl Jakobsen Advokatfirma I/S, Aarhus, tlf. 42205949.

Morten Dahl Jensen fra Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm, Aarhus  
til Dahl Jakobsen Advokatfirma I/S, Aarhus, tlf. 42205949.

Michelle Diana Tanabutr Kok fra WhiteAway A/S, Risskov  
til LRP I/S, Horsens, tlf. 79253000.

Nina Riisgaard Lauritsen fra Accura Advokatpartnerselskab, Hellerup  
til Capital Lawfirm I/S, Klampenborg, tlf. 29210076.

Louise Studstrup Muurholm fra Accura Advokatpartnerselskab, Hellerup  
til Capital Lawfirm I/S, Klampenborg, tlf. 27282911.

Andreas Rønne Pedersen fra Adlex Advokater P/S, København  
til Ecco Holding A/S, Bredebro, tlf. 74911625.

Rikke Rohrsted fra Advokatfirmaet Rohrsted, Ribe  
til Rohrsted & Ulsøe Advokatfirma I/S, Ribe, tlf. 75422300.

Helene Roswall fra Dansk Industri, København  
til Ledernes Hovedorganisation, København, tlf. 32833283.

Cecilie Ulsøe fra Advokatfirmaet Rohrsted, Ribe  
til Rohrsted & Ulsøe Advokatfirma I/S, Ribe, tlf. 75422300.

FLYTNINGER ( firmaer )
Advokat Søren Bech fra Dronningens Tværgade 9, København  
til Gammel Mønt 14, København, tlf. 33930141.

Advokatfirmaet Strauss & Garlik I/S fra Havnegade 39, København  
til Tornerosevej 127, Herlev, tlf. 87801266.

Komplext, Løth Pedersen Advokater P/S fra Indkildevej 6, Aalborg  
til Gabels Torv 5, Aalborg, tlf. 78777800.

Lex Advokater Anpartsselskab fra H.C. Andersens Boulevard 51, København  
til Vester Voldgade 106, København, tlf. 35220230.

Per Magid Per Magid advokatvirksomhed fra Nørregade 21, København  
til Poul Ankers Gade 2, København, tlf 53737160.

ÆNDRING AF FIRMANAVN 
Advokatfirmaet DINE Advokater ændrer navn  
til Stokvad Advokatfirma,  Vejle, tlf. 53783600.

Eva Mejling Advokatanpartsselskab ændrer navn  
til Virum Torv Advokater ApS, Virum, tlf. 45856402.
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UDLEVEREDE BESKIKKELSER
Anita Irene BisgaardFrantzen, Ingeniørforeningen, IDA, København,  
tlf. 33184848, besk. af 18/3 1993, udl. 16/1 2019.

Kiki Lara BruunKiilerich, Bruun-Kiilerich Advokater ApS, København,  
tlf. 40734258, besk. af 27/6 2018, udl. 19/12 2018.

Claus Marboe Sigersmark Christensen, Advokatfirmaet Sigersmark Christensen, 
Klampenborg, tlf. 51229822, besk. af 16/1 2017, udl. 25/1 2019.

Kim Staberg Haggren, Dansk Industri, København,  
tlf. 33773377, besk. 20/1 2006, udl. 23/1 2019.

Julie Jensen, Salling Group A/S, Brabrand,  
tlf. 87785000, besk. af 1/2 2013, udl. 17/1 2019.

Jakob Dahl Mikkelsen, Kromann Reumert, København,  
tlf. 70121211, besk. af 28/2 2011, udl. 15/1 2019.

Lotte Calundann Noer, KLAR Advokater P/S, København,  
tlf. 72289100, besk. af 15/9 2009, udl. 15/1 2019.

Morten PihlAndersen, Peder Skrams Gade 17, København,  
besk. af 18/8 1993, udl. 16/1 2019.

DEPONERINGER
Liselotte Fjeldgaard Andersen, København – 31/12 2018.

Hanne Rose AndersenAagaard, Nuuk – 1/1 2019.

Marie Louise Agerbak Andersen, Aalborg – 7/1 2019.

Sabrina Mai Bendjazia, Kgs Lyngby – 2/1 2019.

Jacob Bohsen, Viborg – 2/1 2019.

Henrik Bornebusch, Kolding – 1/1 2019.

Jørgen Cadovius, Charlottenlund – 2/1 2019.

Rie Cecilie Grøndal Capodanna, København – 21/12 2018.

Uffe Christophersen, Aarhus – 10/1 2019.

Jørgen Bendik Elmer, København – 31/12 2018.

Jørgen Evang, Viborg – 3/1 2019.

Per Rex Frederiksen, Hørsholm – 2/1 2019.

Gert Skovgaard Gandrup, Hjørring – 31/12 2018.

Jens Gormsen, Gentofte – 31/12 2018.

Kirsten Grothe, Hellerup – 16/1 2019.

Mikkel Gudsøe, Hinnerup – 3/1 2019.

Carl Christian Hansen, København – 14/12 2018.

Pernille Asgaard Haaning, Gentofte – 2/1 2019.

Jørgen Hindhede, Roskilde – 8/1 2019.

Anders HolmJensen, Ballerup – 2/1 2019.

Peter Flint Jensen, Nyborg – 31/12 2018.

Carsten Hedegaard Jørgensen, Fredericia – 10/1 2019.

Thomas Kelstrup, Skanderborg – 2/1 2019.

Svend Folke Kinch, Nakskov – 14/12 2018.

Anders Hans Boserup Lauridsen, Aarhus – 31/12 2018.

Ane Lisberg, København – 2/1 2019.

Rasmus Lund, Hellerup – 2/1 2019.

Erik Malberg, København – 31/12 2018.

Mads MarstrandJørgensen, København – 13/12 2018.

Jan Moosmand, Odense – 2/1 2019.

Torben Fogh Møller, Fredericia – 4/1 2019.

Charlotte Nybro, Aarhus – 31/12 2018.

Synne Høj Nørgaard, København – 7/1 2019.

Rasmus Olesen, København – 2/1 2019.

Kirsten Marie Fog Pedersen, København – 2/1 2019.

Flemming Pihl, Strøby – 31/12 2018.

Ditte Konradsen Refsgaard, København – 3/1 2019.

Jesper Green Schou, Warszawa – 2/1 2019.

Henrik Seligmann, Kolding – 21/12 2018.

Signe Marie Sveinbjørnsson, København – 31/12 2018.

Søren Svenningsen, Glostrup – 31/12 2018.

Carsten Sønnichsen, Næstved – 31/1 2019.

Søren Sørensen, Hørsholm – 17/12 2018.

Peter Vibe, København – 1/1 2019.

Hanne Aagaard, Vejle – 9/1 2019.

MØDERET FOR LANDSRET
Michala Jørgensen, Køge – 10/1 2019.

Stine Morild Kulmbak, København – 9/1 2019.

Mette Lauritzen, København – 1/1 2019.

Aleksander Pilgaard, København – 9/1 2019.

Philip Prochownik, København – 15/1 2019.

Peter Schmitz, Ølgod – 24/12 2018.

MØDERET FOR HØJESTERET
Julia Jensen, Aalborg – 14/1 2019.

Frederik Kromann Jespersen, København – 16/1 2019.

Mads Kramme, København – 17/1 2019.

Johannes Grove Nielsen, København – 18/1 2019.

Morten Plannthin, København – 18/1 2019.

DØDE
Elisa Boelskifte, Roskilde – 20/1 2019.

John Buchanan Lademann, København – 21/1 2019.

UDENLANDSKE ADVOKATER  
REGISTRERET I DET DANSKE ADVOKATSAMFUND 
Solicitor Andreas Nørrelykke Steffensen, Bech-Bruun Advokatfirma, 
 Aarhus, tlf. 72270000, reg. pr. 10/1 2019.

Høj kvalitet og effektivitet

Online opslagsværk

Telefon, tablet og computer

Læs meget mere på www.advokurser.dk

Velkommen 
til fremtiden 
Spar tid med en ubegrænset 
adgang til online efteruddannelse 
og kompetenceudvikling. Kurserne 
er målrettet advokater og 
advokatfuldmægtige.
 

 

Gør som hundredevis af dine kollegaer og giv dig selv fleksibiliteten til at 

gennemføre hele din efteruddannelse online, når som helst og hvor som 

helst. Du kan gense alle vores kurser, når det passer dig, så mange gange 

du vil. Hvis du er på farten, kan du nemt skifte mellem computer, tablet og 

smartphone eller blot bruge kurserne, som et online opslagsværk.  

Prøv en måned

GRATIS 



AD V OK AT EN  02 |  2019  51

Høj kvalitet og effektivitet

Online opslagsværk

Telefon, tablet og computer

Læs meget mere på www.advokurser.dk

Velkommen 
til fremtiden 
Spar tid med en ubegrænset 
adgang til online efteruddannelse 
og kompetenceudvikling. Kurserne 
er målrettet advokater og 
advokatfuldmægtige.
 

 

Gør som hundredevis af dine kollegaer og giv dig selv fleksibiliteten til at 

gennemføre hele din efteruddannelse online, når som helst og hvor som 

helst. Du kan gense alle vores kurser, når det passer dig, så mange gange 

du vil. Hvis du er på farten, kan du nemt skifte mellem computer, tablet og 

smartphone eller blot bruge kurserne, som et online opslagsværk.  

Prøv en måned

GRATIS 



WWW.AUKTIONSHUSET.DK

    VURDERING         AUKTION
Førende inden for 

vurdering af konkursboer 

Vurdering inden for 
alle brancher

Vurdering efter kundens 
situation og behov

Førende udbyder af 
online konkursauktioner 

Højere salgspriser end 
ved eget salg

Specialister i håndtering 
af hele salgsprocessen

AUKTIONSHUSET DAB    -    Vi dækker hele landet

  mail@auktionshuset.dk     Teglbækvej 12 - 14, 8361 Hasselager             Tlf. 86 22 22 09

advokatmagasinet.indd   1 03-10-2018   11:45:17


