
Vi skal væk fra den gængse forestilling om, at man starter på et advokatkontor og siden kan  
rykke til en privat virksomhed. Det kan sagtens gå den anden vej, mener Mia Ejsing Lydholm.

UNG ADVOKAT

A
D

V
O

KATETIK
G

ennem
gang af de grundlæ

ggende krav til 
fyldestgørende opdrags- og prisoplysninger.

KO
N

K
U

R
R

EN
C

E
Frit ejerskab ram

m
er retssikkerheden, viser undersøgelse 

fra konsuletfirm
aet B

oston C
onsulting G

roup.

R E T S S I K K E R H E D  ·  U A F H Æ N G I G H E D  ·  I N T E G R I T E T    0 3  2 0 2 0
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Hvad koster det?
Læs mere på unik.dk/advosys/advosys-basis

Unik Advosys Basis.
Vælg den løsning du 
kan vokse med.

Advokatløsning uden startomkostninger.
Påtænker du at starte egen virksomhed, så vælg den rigtige løsning 
fra begyndelsen. Du behøver ikke at gå på kompromis med faciliteterne, 
selvom du er et mindre advokatkontor. 

Du får en gennemskuelig pris, som ud over licenser til vores fleksible 
advokatløsning også inkluderer support og opdatering til nye versioner.

Vi sørger for, at du kommer godt fra start med teknisk installation, 
online undervisning og levering af vores standard paradigmesamling.

Med Unik Advosys Basis, får du de bedste arbejdsbetingelser, 
også når du starter egen advokatvirksomhed.
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Dette efterår er rigtig meget på spil for advokater i Danmark, når Konkurrencerådet 
afleverer deres rapport om konkurrencen i advokatbranchen.

Rapporten skal efterfølgende behandles politisk, og nogle af de centrale spørgs-
mål, som vil komme til diskussion er, hvem der må eje advokatvirksomhed, og 
hvem der må kalde sig advokater. Andre rådgivere og brancher øjner forretnings-
muligheder og presser på for ændringer af reglerne, så de kan smykke sig med 
titlen advokat.  

I reglerne om ejerskabet og titlen bor advokatens uafhængighed og nogle  
af de grundlæggende retssikkerhedsgarantier for borgerne i vores samfund. 
Uafhængigheden giver klienterne en garanti for, at advokaten alene repræsente-
rer èn interesse. I over 100 år har Advokatsamfundet af sam-
me grund arbejdet i retssikkerhedens tjeneste og stået fast på 
advokaters uafhængighed som et af de afgørende principper 
for vores virke.

Vi har på det seneste fra Advokatsamfundets side advaret 
kraftigt mod at lade disse regler udvande udelukkende ud fra 
et konkurrencehensyn. Det er naturligvis helt legitimt, når po-
litikere vil arbejde for et samfund med høj konkurrence. Vi er 
selv fortalere for benhård konkurrence, når det foregår på lige 
vilkår. Hvis andre vil kalde sig advokater, skal de naturligvis leve 
op til de skrappe krav, der gælder for advokater – ellers hopper 
kæden af for den retssikkerhed, der bunder i uafhængigheden. 

En ny rapport fra Boston Consulting Group, som er be-
skrevet i dette nummer af Advokaten, og som vi har bedt det 
internationalt anerkendte konsulenthus udarbejde, opgør mar-
kedet for juridiske ydelser til 42 mia. kr., hvoraf advokaterne 
har 1/3. Resten løses af andre rådgivere, fx revisorer, M&A-rådgivere, konsulenthu-
se, små private virksomheder, der tilbyder skøder og testamenter, online-tjenester 
og mange andre. Vi som advokater – uanset om vi er i de store huse eller i mindre 
virksomheder – oplever dagligt denne konkurrence. Rapporten beskriver også er-
faringerne fra England, hvor man deregulerede markedet i 2011. Her er priserne 
steget med 22 pct., og der er kommet flere interessekonflikter og kasketforvirring.

Når økonomerne i Konkurrencerådet fremlægger deres rapport, kan man være 
sikker på, at der er større fokus på kroner og øre end retssikkerhed. For os er det 
hjerteblod. Det er en del af det grundlæggende DNA for alle os advokater, og der-
for kommer vi til at insistere på, at retssikkerheden får plads i debatten. 

Der findes allerede mange aktører, som kæmper om markedet i Danmark, og 
det fører ikke nødvendigvis til lavere priser, hvis fx big4-revisionshusene, kapital-
fonde og andre kan eje og drive advokatvirksomhed. Derfor skal politikerne tænke 
sig godt om, hvilke reguleringshåndtag de trækker i til efteråret. Vi vil gøre vores 
for, at den uafhængige advokat og klienternes høje retssikkerhed ikke ofres på et 
tvivlsomt økonomisk alter.

Et afgørende efterår for 
retssikkerheden
Af Peter Fogh, formand for Advokatrådet
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Advokater verden over oplever, 
at deres rolle i samfundet er 
under pres. Den internationale 
advokatsammenslutning UIA 

(Union Internationales des Advocats) er 
derfor gået sammen med 60 andre 
advokatorganisationer om at opfordre 
FN til at anerkende, beskytte og fremme 
advokaters rolle i forhold til retssikker-
hed og menneskerettigheder, skriver 
AdvokatWatch.

Opråb til  

FN

Justitsministeriet har udstedt nye administrative 
forskrifter for antagelse af beneficerede advokater, 
autoriserede bobestyrere og autoriserede bobehand-
lere. De nye forskrifter trådte i kraft 15. juli 2020.

Læs mere på Advokatsamfundet.dk

NYE RETNINGSLINJER 

1.605  UNGE – så mange starter denne sommer med 
at læse jura i Danmark. Heraf er to tredjedele 
kvinder, svarende til 1.067.

Optaget af jurastuderende fordeler sig på:
Københavns Universitet: 835

Aarhus Universitet: 430
Syddansk Universitet: 195
Aalborg Universitet: 145

Nyt om Navne er populært stof, og i forbindelse med 
relanceringen af magasinet Advokaten i foråret flyt-
tede navnenyt til Advokatsamfundet.dk. Linket til 
listen finder du i nyhedsbrevet, hvor der fortsat vil 
være portrætter og interviews med advokater. 

HUSK  
at navnenyt har skiftet plads

Social- og indenrigsminister Astrid Kragh (S) var i midten af august kaldt i samråd af 
Social- og indenrigsudvalget for at drøfte tiltag, der skal forbedre retssikkerheden for 
udsatte borgere, herunder Advokatrådets forslag om blandt andet en retssikkerhedsfond. 
Ministeren anerkendte, at der er et problem og gav udtryk for, at der var gode tanker i 
rapporten, men som det ser ud nu, bliver der hverken tale om en retssikkerhedsfond 
eller en udvidet regel om opsættende virkning under et klageforløb, som rapporten 
også foreslog. 
”Kommunerne rammer i høj grad uden for skiven med de høje omgørelsesprocenter. 
Men der er ingen snuptagsløsninger på det sociale område. Det bliver et sejt træk at 
genoprette velfærden efter flere års besparelser i kommunerne. Jeg er meget enig i 
udsagnet om, at retssikkerheden er den pressede økonomis første offer,” sagde minis-
teren på samrådet og henviste til, at regeringen har tilført flere midler og igangsat ini-
tiativer, der skal styrke vejledningen i sagsbehandlingen, så flere borgere får den rette 
afgørelse i kommunen, så der ikke er brug for at klage. 

Minister i samråd om Advokatrådets rapport 

Den årlige IBA-konference, som i år skulle være 
afholdt i Miami, er udskudt grundet corona. I stedet 
afholder IBA en virtuel konference i perioden 2.-27. 
november 2020 med flere prominente talere, blandt 
andre Ban Ki-Moon, John Kerry, Gordon Brown og 
Amal Clooney.

Læs mere på Ibanet.org

IBA: Årlig konference  
 afholdes virtuelt 
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Bestil bogen på www.djoef-forlag.dk

STRAFFERETTENS ALMINDELIGE DEL
Det strafferetlige ansvar

af Trine Baumbach & Thomas Elholm

1. udgave 2020
614 sider, softcover
Pris ekskl. moms kr. 460,-
Djøf-medlemspris ekskl. moms kr. 368,-

STRAFFERETTENS ALMINDELIGE DEL. Det strafferetlige ansvar er en systematisk fremstilling af 
ansvarsbetingelserne efter dansk ret. 
 

Forfatterne er professorer i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, 
Københavns Universitet.

NYHED

IBA: Årlig konference  
 afholdes virtuelt 
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Advokatsamfundet og Institut for Menneskerettigheder har kigget nærmere på dele 
af hastelovgivningen, der blev indført under coronakrisen, og har på den baggrund 

udgivet en fælles analyse, hvori der peges på syv retssikkerhedsmæssige og mennekeretlige 
rettesnore, som regering og Folketing bør navigere efter i fremtidige kriser.

·   Al lovgivning og regulering, der har en negativ indvirkning på retssikkerheden  
eller begrænser menneskerettighederne, skal sendes i høring.

·   Hastelovgivning skal udelukkende iværksættes for de tiltag, det er  
bydende nødvendigt at gennemføre straks.

·   Krisetiltag skal have en så præcis lovhjemmel som muligt, og brede  
bemyndigelsesbestemmelser bør undgås.

·   Krisetiltag skal være nødvendige og stå i et rimeligt forhold til målet,  
der ønskes opnået.

·   Krisetiltag skal være tidsbegrænsede og ophøre, så snart behovet  
for dem ikke længere er til stede.

·   Myndighederne skal tage særlige hensyn og bibeholde særligt fokus i  
forhold til udsatte og sårbare grupper.

·   Krisetiltag skal evalueres.

På baggrund af rapporten var Advokatsamfundet og Institut for Menneskerettigheder sammen 
med Justitia inviteret til møder med sundhedsministeren og ordførerne for at give input til, 
hvordan og hvilke retssikkerhedsmæssige hensyn, der bør tages, når epidemiloven skal revideres 
til efteråret.

Se rapporten på Advokatsamfundet.dk

anbefalinger til næste sundhedskrise

Der eksisterer et sært skisma: Resultaterne i særligt  
erhvervssager er ufatteligt gode, men alligevel bliver  

mediation brugt ufatteligt lidt i Danmark.

Kim Haggren, underdirektør i DI, i Weekendavisen 14. august 2020, hvor der sættes spørgs-
målstegn ved, hvorfor mediation ikke har vundet indpas i Danmark, når metoden ofte bliver 
brugt i udlandet til at løse konflikter uden at skulle gå igennem lange, opslidende retssager.

En lang række advokater og lokale tyrkiske advokatforeninger 
var i juni på gaden for at protestere mod et nyt lovforslag fra 
regeringspartiet AKP, hvis formål er at ændre valgsystemet  
of the chambers og yderligere begrænse uafhængigheden blandt 
advokatforeningerne og den juridiske profession. Sådan skriver 
CCBE i en pressemeddelelse, hvori CCBE udtrykker dyb bekym-
ring over lovforslaget og opfordrer den tyrkiske regering til ikke 
at hindre uafhængigheden, integriteten og ytringsfriheden 
blandt den juridiske profession.
 
Læs mere på Ccbe.eu

CCBE:  
Bekymrende udvikling i Tyrkiet 

IBA gennemfører netop nu en større elektronisk 
undersøgelse om advokaters mentale helbred, 
som alle advokater opfordres til at deltage i. 
Undersøgelsen sker på baggrund af en øget 
bekymring for depression og misbrug blandt 
advokater grundet øget arbejdspres. Det fortæl-
ler præsidenten for IBA, portugiseren Horacio 
Bernardes Neto, i en pressemeddelelse. 
Undersøgelsen kan besvares af advokater eller 
advokatfirmaer / andre juridiske institutioner 
på Ibanet.org. 

Deltag i IBA's  
undersøgelse
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KORT NYTKORT NYT Bestil bøgerne på www.djoef-forlag.dk

OFFENTLIGHEDSLOVEN
MED KOMMENTARER

af Mohammad Ahsan

2. udgave 2020
959 sider, hardcover
Pris ekskl. moms kr. 1.600,00
Djøf-medlemspris ekskl. moms kr. 1.280,-

HANDELSAGENTLOVEN  
MED KOMMENTARER
af Jørgen Lykkegård

3. udgave 2020
317 sider, hardcover
Pris ekskl. moms kr. 580,00
Djøf-medlemspris ekskl. moms kr. 464,00

VIRKSOMHEDS-
OVERDRAGELSESLOVEN  
MED KOMMENTARER
af Lise Lauridsen & Sandro Ratkovic

6. udgave 2020
362 sider, hardcover
Pris ekskl. moms kr. 720,00
Djøf-medlemspris ekskl. moms kr. 576,00

NYHEDER



KALENDER

KALENDER

NU Advokatsamfundets  
bibliotek er genåbnet
Dette sker dog fortsat med visse  

begrænsninger for at forebygge smitte-

spredning, blandt andet. skal der aftales 

tid med bibliotekaren, og advokaten skal 

samtidig angive, hvilke bøger der skal  

findes frem.  

Læs mere på Advokatsamfundet.dk.   

NU Tilmelding til 
advokatuddannelsen
De fleste linjer med start i foråret 2021 er 

fuldtegnede, men der kan være mulighed 

for tilmelding til enkeltkurser. Se mere på 

Advokatsamfundet.dk/uddannelse.

28. SEPTEMBER 
Retssagsprøven i en fiktiv sag  
på Glostrup Park Hotel 
Ansøgningsfristen er udløbet, men til-

melding til næste retssagsprøve er åben.

28. OKTOBER
Advokateksamen på  
Københavns Universitet
Ansøgningsfristen er 15. september kl. 16.

28. OKTOBER KL. 15-17
Partnerprøve på  
Københavns Universitet
For tilmelding, kontakt Lise Ravnkilde på 

lra@advokatsamfundet.dk

25. JANUAR   
Retssagsprøven i en fiktiv sag  
på Glostrup Park Hotel 
Ansøgningsfristen er  

30. november 2020 kl. 16.

Følg med i Advokatsamfundets kalender, hvor du finder datoer  
for frister, arrangementer og uddannelse.

4. JUNI 2021
Advokatmødet 

Sæt allerede nu kryds i kalen-

deren fredag den 4. juni, hvor 

Advokatmødet bliver afholdt. 

Nærmere information om tid,  

sted og program bliver løbende 

meldt ud i magasin, nyhedsbrev  

og på Advokatsamfundet.dk.
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KALENDER

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



UNG ADVOKAT
og vejen ind i branchen

Mia Ejsing Lydholm 
blev advokat via en 

privat virksomhed og 
er i dag fuldmægtig i 
Udenrigsministeriet.
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UNG ADVOKAT

Tekst  T ine  Østergård  ·  Foto  Morten Hol tum

I dette nummer af Advokaten sætter vi fokus på unge advokater, deres ønsker for fremtiden og advoka t
uddannelsen. I den forbindelse har vi spurgt landets 1.400 advokatfuldmægtige om deres motivation for 
at blive advokater, og der tegner sig et tydeligt billede – advokattitlen er døråbner til en interessant karriere 
med høj faglighed, men der er behov for mere fleksibilitet, hvis de unge skal fastholdes i branchen. Mød to 
unge, der blev advokater via henholdsvis anklagemyndigheden og en privat virksomhed, og begge anbefaler 
andre at gå samme vej. For, som de siger, advokattitlen baner vej for en spændende karriere.  



UNG ADVOKAT

21%

15%

52% 50%

34% 35%

Unge er ikke i tvivl om, hvorfor de 
ønsker advokattitlen. Den giver 

gode karrieremuligheder, høj og spe-
cialiseret faglighed samt en god løn. 
Det viser en undersøgelse foretaget 
af Advokatsamfundet blandt landets 
1.400 advokatfuldmægtige, der blandt 
andet er blevet spurgt om deres motiva-
tion for at blive advokater, og hvad der 
kan fastholde dem i advokatverdenen. 

For størstedelen er gode karriere-
muligheder den største motivation – 
det gælder for 78 % af kvinderne og 
for 90 % af mændene. Men ikke alle 
drømmer om at blive i advokatbran-
chen for altid – således svarer godt to 
tredjedele blandt begge køn, at den 
største motivation er, at titlen giver 
en god ballast for en karriere uden for 
advokatbranchen. 

Det er en vigtig iagttagelse, me-
ner Advokatrådets formand, Peter 
Fogh, fordi det på sigt kan udvikle 
sig til et retssikkerhedsmæssigt pro-
blem, hvis for mange unge forlader 
advokatkontorerne.

“Det er naturligvis et branchepro-
blem, hvis vi ikke kan fastholde de 
unge advokater, men det er også et rets-
sikkerhedsmæssigt problem, hvis der 
eksempelvis mangler advokater i vis-
se områder af landet.”

Worklife balance
Peter Fogh hæfter sig dog ved, at langt 
størstedelen af de adspurgte fuldmæg-
tige forventer fortsat at være advokater 
om ti år, heraf godt halvdelen i advo-
katbranchen og den anden halvdel i 
private virksomheder.

“Det er positivt, at så mange ser sig 
selv som advokat om ti år, når man ta-
ger i betragtning, at en livslang karri-
ere som advokat måske umiddelbart 
kan forekomme kedelig for en advo-
kat i 20’erne,” siger han. 

Der er især to ting, der skal til for at 
fastholde de unge som advokater, viser 
under søgelsen – work-life balance og 
spændende opgaver. Det store ønske 
om fleksibilitet og spændende opga-
ver overrasker ikke Marianne Levinsen, 
der er forskningschef ved Center for 
Fremtidsforskning. Hun påpeger, at 
generation Z netop er kendetegnet ved 
at være utroligt arbejdsom, men samti-
dig stiller krav til arbejdspladsen.

“De har arbejdet hårdt i skolen og 
gjort sig klar til at komme ud på ar-
bejdsmarkedet, men de er vant til, at 
der tages udgangspunkt i deres talent 
og udfordringer, og det forventer de 
også, at arbejdspladsen gør – ellers fin-
der de et andet job,” siger hun og for-
tæller, at unge hurtigt spørger sig selv, 
om de er havnet det rigtige sted, hvis 
det pludselig går lidt skævt.

Ifølge Marianne Levinsen bør advo-
katbranchen have fokus på hver enkelt 
medarbejders ønsker og trivsel.

“Det er vigtigt at tale med hver en-
kelt af de unge og finde en ordning, 
der skaber glæde for begge parter – det 
kan eksempelvis være fleksibilitet, pro-
jektansættelse eller nye spændende 
opgaver. Ellers mister man talent fulde 
medarbejdere til konkurrenten eller 

til andre brancher.”
Peter Fogh er enig i, at advokatkon-
torerne bør lytte til de unges ønsker 
og løbende tilpasse sig, så unge fort-
sat ønsker at blive i branchen – også 
når de stifter familie. Han hæfter sig 
blandt andet ved, at work-life balance 
synes at være af lige stor vigtighed for 
mænd og kvinder.

“Det illustrerer, at vi skal have stort 
fokus på fleksibilitet blandt alle med-
arbejdere, og at alle kan have behov for 
at trække stikket en gang imellem. Især 
småbørnsforældre er hårdt spændt for, 
og det skal advokatfirmaerne have for 
øje, hvis vi ikke ønsker at miste dygti-
ge advokater.”

Endnu en ting, der kan udledes af 
undersøgelsen er, at mange unge ned-
prioriterer det kollegiale samarbejde 
i Advokatsamfundet af hensyn til tid, 
men at mange også mangler kendskab 
til det kollegiale samarbejde og ikke 
ved, hvordan de kommer i gang.

“Det skal vi i Advokatrådet selvfølge-
lig være skarpere på at kommunikere, 
for der er stort behov for unge advokater 
i det kollegiale samarbejde, blandt an-
det for at sikre, at de kollegiale organer, 
herunder Advokatsamfundet, fortsat 
kan være relevante,” siger Peter Fogh. ♦ 

PETER FOGH
Formand for Advokatrådet. Advokat (H). 

MARIANNE LEVINSEN
Forskningschef ved Center for Fremtidsforskning.

OVERVEJER DU AT ENGAGERE DIG I DET
KOLLEGIALE SAMARBEJDE I ADVOKATSAMFUNDET? 

Ja Mangler tid Mangler kendskab 
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UNG ADVOKAT

HVAD ER DIN MOTIVATION FOR AT BLIVE ADVOKAT? 

Gode karrieremuligheder: 

Høj og specialiseret faglighed: 

God løn: 

HVAD ER DIT MÅL MED AT BLIVE ADVOKAT?

God ballast for en videre karriere  
uden for advokatbranchen: 

Ønsker en livslang karriere  
som advokat: 

Ønsker at være en del af et  
bredt advokatfællesskab: 

HVAD KAN FASTHOLDE DIG PÅ ET ADVOKATKONTOR?

Fleksibilitet / work-life balance: 

Spændende opgaver: 

God løn: 

MÆNDKVINDER 

78%

90%

66%

64%

62%

52%

64%

66%

39%

32%

27%

25%

91%

84%

79%

83%

64%

66%

OM UNDERSØGELSEN
Advokatsamfundet gennemførte i juni 2020 en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt lan-
dets 1.427 advokatfuldmægtige, hvoraf hver fjerde svarede. Undersøgelsen afdækker blandt andet 
motivationen for at blive advokat, og hvad der kan fastholde de unge i advokatverdenen.

De tre svarmuligheder, som flest har valgt

SVAR FRA FULDMÆGTIGE



MIA EJSING LYDHOLM
Fuldmægtig i Udenrigsministeriet. Advokat via Haldor Topsøe  

og seks måneders udstationering til Kromann Reumert.
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Advokattitlen kan det samme, hvad 
end den kommer fra eksempel-

vis et advokatkontor eller en privat 
virksomhed, og den baner vejen for 
samme interessante og fagligt udfor-
drende karriere. Derfor skal vi væk fra 
den gængse forestilling om, at man 
starter på et advokatkontor og siden 
kan rykke videre til en privat virksom-
hed. Det kan sagtens gå den anden vej.

Det mener Mia Ejsing Lydholm, 
der blev advokat via Haldor Topsøe 
samt et halvt års udstationering til 
Kromann Reumert, og som i dag er 
fuldmægtig i Udenrigsministeriet. 
Som advokatfuldmægtig hos Haldor 
Topsøe lærte hun at bruge juraen i en 
kommerciel kontekst, hvilket er efter-
spurgt mange steder – både i og uden 
for advokatbranchen.

“Som advokatfuldmægtig i en pri-
vat virksomhed bliver man trykprøvet i, 
om man kan formulere sine argumen-
ter klart, og om man kan se problem-
stillinger fra en kommerciel vinkel, 
hvilket er afgørende for at kunne ska-
be brugbare resultater for virksomhe-
den.  Derudover lærer man at afklare, 
hvad der er nice to have og need to have, 
når man forhandler med en kunde på 
vegne af virksomheden. Det handler 
ikke om at vinde sagen, men om at 
indgå en aftale, som begge parter er til-
fredse med, og som danner grundlag 

for et godt samarbejde fremadrettet.”  
Samtidig fremhæver hun samar-

bejdet med både kolleger og kunder 
i andre lande.

“Som fuldmægtig i en international 
virksomhed er det vigtigt at have kul-
turel forståelse og vide, hvordan man 
viser imødekommenhed, og hvordan 
man konverserer i pauserne. Det er af-
gørende for at gøre forhandlingsklima-
et bedre,” siger hun og understreger, at 
læringskurven i en privat virksomhed 
er høj, fordi man på kort tid kan bli-
ve involveret i alle de projekter og nye 
områder, man ønsker.

For Mia Ejsing Lydholm lå det i kor-
tene, at hun skulle være advokatfuld-
mægtig i et firma med en international 
profil. Under studierne var hun i prak-
tik på Danmarks ambassade i Beijing 
samt på det kinesisk/australske advo-
katfirma King & Wood Mallesons’ kon-
tor i Beijing, og da hun vendte tilbage 
til Danmark, ønskede hun at fortsæt-
te det internationale arbejde. 

Hun blev derfor studentermed-
hjælper og efterfølgende advokat-
fuldmægtig i Haldor Topsøe, som er 
internationalt funderet og primært har 
sine kunder uden for Danmarks græn-
ser. Her arbejdede hun primært med 
aftaleforhandlinger.

“Jeg kunne se mange fordele i at 
være advokatfuldmægtig i Haldor 

Topsøe, blandt andet fordi jeg fik mu-
lighed for at sidde med store aftale-
komplekser, at føre forhandlinger 
med udenlandske parter, at være på 
udlandsrejser og forholdsvis hurtigt 
få en selvstændig portefølje. Alt dette 
tiltalte mig meget.”

I sin halvårlige udstationering til 
Kromann Reumert stiftede hun be-
kendtskab med retssager, juraens 
håndværk, hvilket hun ser som en 
vigtig del af sin advokatuddannelse. 

“Retssager er jo det, advokatbeskik-
kelsen er bygget op om – at man må 
gå i retten på vegne af andre.”

Hun opfordrer andre unge til også 
at blive advokatfuldmægtig i en privat 
virksomhed, gerne med en udstatione-
ring til et advokatkontor, fordi det sam-
let giver nogle erfaringer og værktøjer, 
som kan bruges fremadrettet. For hen-
des eget vedkommende i en stilling 
som fuldmægtig i Udenrigsministeriet, 
hvor hun tiltrådte i foråret.

“Det var en underlig følelse at de-
ponere advokatbeskikkelsen, men jeg 
havde et ønske om at prøve centralad-
ministrationen, inden jeg blev for spe-
cialiseret som advokat. Jeg har altid 
været tiltrukket af det internationale 
og vil gerne bo i udlandet igen, og der-
for skal jeg nu have fingrene i jorden 
og mærke, om det politiske arbejde i 
et ministerium er en verden, jeg kan 
begå mig i.” ♦

UNG ADVOKAT

Mia Ejsing Lydholm blev advokat via en privat virksomhed samt en 
udstationering til et advokatkontor. Hun anbefaler andre unge at gøre 
det samme, fordi erfaringerne med at bruge jura i en kommerciel kon
tekst er efterspurgt mange steder, også på advokatkontorerne. 

Advokattitlen kan  
ikke gradbøjes
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UNG ADVOKAT

Vil du arbejde med strafferet, så er 
anklagemyndigheden den hurtig-

ste og mest effektive vej til specialise-
ring. Det mener Thomas Brædder, der 
startede i anklagemyndigheden som 
nyuddannet jurist og tog advokatud-
dannelsen samme sted. I dag er han 
forsvarsadvokat i Stagetorn Advokater 
og bruger i høj grad den indsigt, han 
har fået i politiets og anklagemyndig-
hedens arbejdsmetoder – for, som han 
siger, det er brugbart at vide, hvordan 
tingene fungerer på begge sider af bor-
det, når man går i retten.

Som nyuddannet jurist havde han 
ikke et ønske om at blive advokat, men 
derimod et ønske om at beskæftige sig 
med strafferet og det strafferetlige om-
råde. Han var drevet af, at de grundlæg-
gende retsgarantier kommer i spil, når 
vi som samfund pålægger en person en 
straf og frihedsberøver vedkommen-
de. Derfor valgte han anklagemyndig-
heden, hvor muligheden for at møde 
i straffesager var – og stadig er – bed-
re end som advokatfuldmægtig på et 
strafferetskontor. 

I dag er han ikke i tvivl om, at han 
valgte den rette vej til at blive speciali-
seret i strafferet. 

“I anklagemyndigheden beskæftiger 
man sig ikke med andet end strafferet, 
og man får en stor indsigt i retsom-
rådet, politiets arbejde, praktiske ar-
bejdsgange mm. Den mulighed har 
man ikke på samme måde som advo-
katfuldmægtig på et strafferetskontor, 

Thomas Brædder arbejdede flere år i anklagemyndigheden, inden han besluttede sig for at blive  
forsvarsadvokat. Han anbefaler andre at gå samme vej, hvis de vil specialisere sig i strafferet.

og derfor vil det – uanset hvordan man 
vender og drejer det – tage længere 
tid at opnå samme erfaring uden for 
anklagemyndigheden. Man kan sag-
tens blive lige så dygtig, men det ta-
ger længere tid.”

Han mener, det er en god vej for 
andre, der vil arbejde med det straf-
feretlige område og have praktisk er-
faring fra retten. Han understreger 
dog, at man skal gøre op med sig selv, 
om det vigtigste er hurtig specialise-
ring, eller om man ønsker en bred 
advokatuddannelse. 

“Hvis svaret er det sidste, så er an-
klagemyndigheden ikke den bedste vej 
at gå. Så skal man i stedet vælge en ret-
ning med en bredere profil, der giver 
bedre mulighed for på sigt at vælge en 
ny retning inden for advokatbranchen,” 
siger han og fortsætter:

“Som forsvarsadvokat oplever man 
hurtigt, at klienternes behov er bredere 
end strafferetsområdet, og her er man 
som advokat fra anklagemyndigheden 
bagud på point, fordi man ikke har be-
skæftiget sig med andet end strafferet, 
og det kræver hårdt arbejde at indhen-
te det manglende.”

For Thomas Brædder opstod øn-
sket om at blive advokat, mens han 
var anklager. Han blev mere og mere 
nysgerrig på rammerne og jobbet som 
forsvarer og den vinkel, de har til sa-
gerne. Han ville gerne opleve den tæt-
te klientkontakt, hvor han kunne gøre 
en forskel for den enkelte, og hvor han 

kunne mærke, at klienterne satte pris 
på hans arbejde. Det oplevede han i 
mindre grad som anklager, hvor han 
repræsenterede staten og derfor med 
egne ord skulle arbejde ud fra et hø-
jere formål. 

“Som forsvarer møder man de tiltal-
te og i nogle tilfælde også ofrene og de 
pårørende tidligt i forløbet, mens man 
som anklager først møder de involve-
rede i retten – hvorefter man går hjem 
og ikke nødvendigvis møder dem igen. 
Jeg ville gerne opleve at være tættere 
på klienterne.”

Der skal dog ikke sås tvivl om, at 
han nød tiden i anklagemyndigheden, 
hvor han arbejdede i en længere årræk-
ke, inden han sluttede af som leder i 
Rigspolitiet. 

“Jeg havde ikke travlt med at skifte 
fra anklagemyndigheden, men inden 
jeg bevægede mig for langt ud ad le-
dervejen, var det oplagt at afprøve job-
bet som forsvarer. Som leder fokuserer 
man på strategi og personaleledelse, 
mens man bevæger sig længere og læn-
gere væk fra det faglige og de konkrete 
sager, og det betyder naturligt, at man 
bliver mindre fagligt stærk. Derfor var 
det vigtigt at skifte, mens jeg stadig var 
fagligt på toppen.”

På spørgsmålet om, hvorvidt han 
anbefaler unge at gå samme vej som 
han selv, svarer han:

“Det vil jeg. Især fordi det er sundt 
at opleve, hvordan tingene fungerer i 
både det offentlige og i det private.” ♦

Effektiv vej til specialisering
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Effektiv vej til specialisering

THOMAS BRÆDDER
Partner, advokat (L) i Stagetorn Advokater. Har en 

baggrund som anklager og leder i Rigspolitiet.
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Den treårige periode som advokatfuld-
mægtig er noget særligt. Det er selve 
mesterlæren til at blive advokat. Derfor 
er det vigtigt, at principalen støtter og 
udfordrer advokatfuldmægtigen, så 
vedkommende bliver klar til at fun-
gere som advokat, mener Rikke Licht 
Bøtcher, der har været principal i ti år. 
Hun fortæller, at langt de fleste advo-
katfuldmægtige har teorien på plads, 
når de forlader universitetet, men at 
de mangler praktisk erfaring. 

“Den vigtigste opgave er derfor at lære 

de advokatfuldmægtige at anvende ju-
raen i praksis og at lære dem at være ad-
vokat. De skal kunne sortere i faktum, 
og deres arbejde skal skabe værdi for 
klient og arbejdsplads, hvilket kræver, 
at de har forretningsforståelse og har 
en god relation til klienter samt kolle-
ger på tværs af afdelinger og forskellige 
faggrupper,” siger hun og fremhæver, 
at mesterlæren er en løbende proces.

“Vi arbejder ud fra princippet om, at 
man skal kunne kravle, før man kan gå. 
Alle fuldmægtige er forskellige og har 

forskellige forcer, og det er individu-
elt, hvornår de er klar til at gå fra back 
office-arbejde til selv at kunne møde i 
retten og have klientmøder. Som prin-
cipal skal man kunne aflæse fuldmæg-
tigen, så man er i stand til at udfordre 
og udvikle vedkommende, men uden 
at de føler sig kastet ud på dybt vand, 
hvor de ikke kan bunde.”

For Rikke Licht Bøtcher fungerer 
mesterlæren på den måde, at hun i 
starten læser alt igennem og sikrer, at 
det er fagligt korrekt, men efterhånden 
som fuldmægtigen bliver mere erfaren, 
får vedkommende mulighed for at ar-
bejde mere selvstændigt. 

Principalens vigtigste opgave er at udfordre advokatfuldmægtigen og 
lære vedkommende at anvende jura i praksis, lyder det fra principal.

UNG ADVOKAT UNG ADVOKAT

Den vigtige MESTERLÆRE

ROLLEN SOM PRINCIPAL
Principalen er den advokat, som udsteder en fuldmagt til advokatfuldmægtigen og derved påtager sig det uddannelsesmæssige, 
disciplinære og erstatningsretlige ansvar for fuldmægtigen. Når fuldmægtigen autoriseres af den lokale byret, får fuldmægtigen ret 
til at møde ved retten på vegne af principalen. En advokat kan jf. retsplejelovens § 135, stk. 1 højst have to autoriserede fuldmægtige 
samtidig. Principalen er jf. § 126 forpligtet til at medvirke til og betale for fuldmægtigens deltagelse i advokatuddannelsen  
og obligatorisk efteruddannelse.
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RIKKE LICHT BØTCHER
Advokat, partner i Andersen Partners. Har 
været principal i cirka ti år. Certificeret in-

solvensadvokat og har i flere år særligt 
beskæftiget sig med insolvensret, finan-
siering, rekonstruktion og kreditsikring. 

“Jeg sidder som regel sammen med 
fuldmægtigen, når vi gennemgår ar-
bejdet. På den måde får vi en snak om, 
hvorfor jeg mener, det skal være ander-
ledes, og fuldmægtigen kan udfordre 
mig tilbage.”

Samtidig er det vigtigt for Rikke 
Licht Bøtcher, at fuldmægtige lærer 
at formulere sig præcist.

“Når man kommer fra universitetet, 
bruger man ofte meget googlesprog og 
mailsprog, men det fungerer ikke, når 
man skriver et notat, der skal præsente-
res for en bestyrelse – her skal sproget 
være klart og struktureret, og fuldmæg-
tigen skal turde give en anbefaling, så 

modtagerne ved, hvad de skal forhol-
de sig til.”

Forholdet mellem principal og fuld-
mægtig er dog ikke kun fagligt, der er 
også et stort trivselsansvar indbygget, 
fortæller Rikke Licht Bøtcher.

“Det kan være en stor omvæltning 
at starte på et advokatkontor med fly-
dende arbejdstider, mange opgaver og 
løbende deadlines. Her er det princi-
palens opgave at tale med fuldmæg-
tigen om udfordringerne og sikre, at 
fuldmægtigen kommer til at trives i sin 
nye hverdag – eksempelvis ved at have 
et system, så man husker frister, eller 
ved at finde glæde i arbejdstider, der 

ikke nødvendigvis hedder 9-17.”
Hun gør opmærksom på, at fuld-

mægtigen også selv har et ansvar for at 
sikre, at mesterlæren bliver bedst mu-
lig. De skal huske at spørge, hvis de er 
i tvivl om, hvordan en opgave skal lø-
ses, og hvis de ikke trives.

“De er voksne mennesker, som er 
på vej til at blive advokater med selv-
stændigt ansvar, men det er de heldig-
vis fuldt opmærksomme på.” ♦

UNG ADVOKAT

FULDMÆGTIGTIDEN
I henhold til retsplejelovens § 119, stk. 2, nr. 4 skal man som betingelse for at blive advokat gennemføre tre års praktisk juridisk 
virksomhed. De tre år kan man gennemføre som autoriseret advokatfuldmægtig eller som dommer- og politifuldmægtig. Også andre 
juridiske stillinger kan tælle med, men her er hovedreglen, at ansættelsesperioden kun tæller ‘med halvdelen’ – det vil sige, at to års 
fuldtidsansættelse tæller som et år – og at det maksimalt er to af de tre år, som kan optjenes i en anden juridisk stilling. Det er en 
yderligere betingelse, at man via sit arbejde opnår ‘kendskab til retssagsbehandling’.
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UNG ADVOKAT

At gå i retten er et håndværk, der 
skal tillæres. Og en god anledning 

er retssagsprøven. 
Det mener advokatfirmaet Plesner, 

der har indgået samarbejde med et for-
sikringsselskab, der i forvejen var kli-
ent, om at få tilsendt mindre sager, som 
forsikringsselskabets interne advokat-
funktion tidligere ville tage sig af, men 
som nu bliver overdraget til fuldmæg-
tige hos Plesner – og fungerer som 
retssagsprøver i klassisk og grundlæg-
gende erstatningsret. 
Ordningen har eksisteret i to år, og ti 
advokatfuldmægtige har indtil vide-
re gjort brug af ordningen, hvilket er 

til stor glæde for advokat og partner 
Søren Vagner Nielsen, som fortæller, 
at den rigtige retssagsprøve er til gavn 
for både Plesner og de fuldmægtige.

“Jeg sidder i en retssagsafdeling, 
hvor det er vigtigt at have advokatfuld-
mægtige og advokater, der kan føre 
større og mindre retssager, og den bed-
ste måde at lære håndværket på er at 
tage en rigtig retssagsprøve, som er 
langt mere lærerig end en fiktiv rets-
sagsprøve, også selvom den fiktive på 
mange måder ligner en rigtig retssag 
med blandt andet dommer og censor.” 

Han peger på forberedelsen som 
den største forskel mellem de to 

retssagstyper.
“I en rigtig retssagsprøve får fuld-

mægtigen føling med håndteringen 
af retssager, fordi der er et kontinuer-
ligt forløb, fra man modtager sagen, 
til man går i retten. Det er typisk fuld-
mægtigen, der laver processkrifterne 
og taler med alle parter og vidner, og 
fuldmægtigen får dermed sagen ind 
under huden og føler sig tryg ved den, 
inden vedkommende står i retten for-
an dommeren,” siger han og sammen-
ligner med den fiktive retssagsprøve, 
hvor processkrifter, bilag og udkast til 
påstandsdokument først udleveres på 
selve dagen.

“Det er ærgerligt, fordi fuldmægti-
gen ikke stifter bekendtskab med det 
store arbejde, der ligger forud for ho-
vedforhandlingen, hvilket er en lige 
så stor del af håndværket – man skal 
kende sin sag og dens parter, og man 
skal vide, hvordan man fremlægger 
den bedst muligt i retten.”

Samtidig peger han på, at fuldmæg-
tigen får mere ud af at føre en rigtig 
retssagsprøve med klienter, der har 
noget på spil.

“For fuldmægtigen handler det ikke 
kun om at bestå eksamen, men også 
om at vinde sagen på vegne af klien-
ten. Og klienten får også noget ud af 
ordningen. Faktisk får man ikke en 
bedre advokatfuldmægtig til at føre 
retssagen end den, der skal til eksa-
men. Vedkommende vil gøre alt for 
at forberede sig bedst muligt for at be-
stå eksamen.”    

Advokatfirmaet Plesner har indgået samarbejde med en klient om at få tilsendt mindre sager, der kan fun
gere som retssagsprøver for advokatfuldmægtige. De opfordrer andre advokatfirmaer til at indgå tilsvarende 
aftaler, fordi det er en oplagt måde for fuldmægtigen at få erfaring med retssager på.

Få egnede  
retssagsprøver fra klienten
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UNG ADVOKAT

SØREN VAGNER NIELSEN
Advokat (H), partner i Plesner.  

Da Plesner indgik aftalen med forsik-
ringsselskabet, var aftalen, at sager-
ne skulle håndteres lige så kvalificeret, 
som hvis de blev ført af en partner el-
ler en advokat – og det holder stadig.

“Fuldmægtigen bliver aldrig over-
ladt til sagen alene, men sparrer med 
partneren undervejs og får læst alle 
processkrifter igennem. Derudover har 
vi ved hovedforhandlinger en ordning 
om, at fuldmægtigen en uges tid inden 
laver sin forelæggelse og procedure og 
afleverer dem i udkast til partneren, så 
de kan blive talt igennem. Samtidig del-
tager partneren typisk i klient- og vid-
nemøder, hvor vedkommende sidder 
i baggrunden og eventuelt stiller sup-
plerende spørgsmål, og deltager som 
tilhører ved hovedforhandlingen, hvis 
fuldmægtigen ønsker det.” 

Derudover er honorarets størrel-
se aftalt med forsikringsselskabet på 
forhånd, hvilket altid er et godt styk-
ke under normalprisen for tilsvaren-
de sager. Det betyder, at sagerne ikke 
giver overskud for Plesner, tværtimod.

“Vi tjener ikke penge på sagerne, det 
kan jeg trygt sige, men det skal holdes 
op imod, at det er en vigtig evne at kun-
ne føre retssager,” siger han og opfor-
drer andre advokatfirmaer til at indgå 
tilsvarende ordninger med eksisteren-
de klienter. Han opfordrer samtidig 
advokatfirmaer til at anmelde mindre 
sager som retssagsprøver, fordi erfarin-
gen er, at domstolene har forståelse for, 
at der mangler retssagsprøver og der-
for ofte godkender meget små sager, 
også selvom de kun varer en halv dag.

Som advokatfuldmægtig kan man 
forhøre sig blandt partnerne på konto-
ret eller i sit netværk, hvis man ønsker 
en rigtig retssagsprøve, råder Søren 
Vagner Nielsen.

“Da jeg var ung advokat, var der fle-
re, der annoncerede i  Advokaten eller 
Ugeskrift for Retsvæsen efter prøve-
sager til landsretten, som de ville føre 
omkostningsfrit. I dag kan man  prøve 
at gøre noget tilsvarende på LinkedIn – 
hvem ved, om det kan kaste en sag af 
sig, det er i hvert fald værd at prøve.” ♦

RETSSAGSPRØVEN I EN FIKTIV SAG
Såfremt en advokatfuldmægtig ikke kan finde en rigtig sag at aflægge retssagsprøven i, kan advokatfuldmægtigen, såfremt der højst 
resterer ét år af fuldmægtigtiden, ansøge Justitsministeriets kursusudvalg om at aflægge retssagsprøven på baggrund af en fiktiv sag. 
I øvrigt henvises til det om retssagsprøven anførte.

RETSSAGSPRØVEN
For at opnå advokatbeskikkelsen skal man ifølge retsplejelovens § 119, stk. 2, nr. 5 have bestået en praktisk prøve i retssagsbehand-
ling. Retssagsprøven kan aflægges ved byretten, landsretten og Sø- og Handelsretten og kan gennemføres på et hvilket som helst 
tidspunkt i fuldmægtigtiden. Der er ikke krav om, at fuldmægtigen forinden har tilmeldt sig eller gennemført advokatuddannelsen 
eller bestået den teoretiske advokateksamen. Det er retten, der skal tage stilling til, om en given sag er egnet til retssagsprøven.
Læs mere på Advokatsamfundet.dk/uddannelse.aspx

ORDNINGEN
Plesner indgik i 2017 samar-
bejde med et forsikringssel-

skab, der i forvejen var klient, 
om at modtage mindre sager, 

der kunne fungere som rets-
sagsprøver for advokatfuld-

mægtige. Ordningen fungerer 
på den måde, at forsikrings-
selskabet sender en sag og 

beder Plesner om at vurdere, 
om den kan tages ind under 

retssagsprøveordningen. 
Hvis ja, så giver Plesner en 

fast pris på sagen, som ligger 
under det, de normalt tager 

for lignende sager. Aftalen 
er, at sagen bliver løst lige så 

kvalificeret, som hvis den blev 
varetaget af en partner eller 
advokat. Indtil videre har ti 
advokatfuldmægtige været 

igennem ordningen.
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R E T SSIK K ERHEDS 
BAROME T R E T

Tekst  Hanne Hauers lev  ·  Foto  Morten Hol tum

Hvordan står det til med retssikkerheden i 2020?  
Advokaten har bedt to advokater vurdere hver sit retsområde.



R E T SSIK K ERHEDS 
BAROME T R E T

Tekst  Hanne Hauers lev  ·  Foto  Morten Hol tum



Giv borgeren mulighed  
for personlig kontakt

Hvordan vurderer du retssikkerheden på 
skatteområdet?
Et grundlæggende problem – og måske også et 
vilkår – er, at skattelovgivningen er blevet så kom-
pleks, og samtidig er borgernes og virksomhe-
dernes kontakt med skattemyndighederne blevet 
begrænset, da henvendelser til skattemyndighe-
derne jo i vidt omfang foregår digitalt. Det siger 
næsten sig selv, at den kombination gør skattesy-
stemet vanskeligt at forstå og fjernt og uigennem-
sigtigt for den almindelige borger og virksomhed. 

Selvfølgelig har man mulighed for telefonisk 
kontakt. Men måske ved borgeren ikke altid, hvad 
det rigtige spørgsmål er, fordi reglerne kan være 
så vanskelige at forstå. 

Situationen er også, at man igennem mange 
år har skåret voldsomt ned for kontrollen i takt 
med, at man har ønsket at digitalisere og skære 
ned på antallet af medarbejdere. Det er bare ikke 
hver gang, at digitaliseringen er lykkedes, og så 
har man sparet kontrollen og medarbejderne væk, 
før det nye system var på plads. Jeg ser en ten-
dens til, at manglende kontrol i stedet følges af 
et ønske om at skrue op for straffen for at afhol-
de borgerne fra at begå fejl. På den måde skubber 
man mere ansvar over på borgerne og virksom-
hederne. Da skattereglerne jo samtidig er kom-
plicerede, kan det slå ret så hårdt, hvis der begås 
fejl. Den balance, der på denne måde opstår mel-
lem myndighedernes og borgernes ansvar, er ef-
ter min opfattelse retssikkerhedsmæssigt skæv.

Hvilke udfordringer er de største?
Et stort retssikkerhedsmæssigt problem er den 
manglende inddrivelse af blandt andet skatte-
gæld. Det går ud over retsfølelsen hos de bor-
gere, der betaler deres skat af den enkle grund, 

at samfundet bygger på, at alle bidrager til 
fælleskassen. 

På den anden side er der borgere, der ikke be-
taler skatten, fordi de har en tvist med skattemyn-
dighederne om, hvorvidt deres skatteansættelse 
er korrekt. Når du har en sag mod skattemyndig-
hederne, kan der gå rigtig lang tid, før du får en 
afklaring. For den gruppe, der går med en mu-
lig skattegæld over hovedet, er der også et rets-
sikkerhedsmæssigt problem. 

Hvad skal der til for at ændre situationen?
For den almindelige borger kunne det måske 
være en idé at oprette en skatteborgerservice, hvor 
det er muligt at komme i direkte kontakt med 
skattemyndighederne med henblik på en (ufor-
mel) drøftelse af og vejledning om forhold, man 
måske ikke forstår. Jeg tror, det kan gøre en stor 
forskel for mange mennesker, hvis de kan få mu-
lighed for at sidde over for en medarbejder, der 
kan forstå, forklare og hjælpe til med, at skatten 
kan blive rigtig.

Kortere sagsbehandlingstider for borgere og 
virksomheder med en skattesag står også højt 
på ønskelisten over, hvad der kan løfte retssik-
kerheden på området. En skattesag kan sagtens 
løbe i årevis, fra klagen er indgivet, til sagen er 
afgjort ved domstolene. Man skal ikke under-
vurdere, hvad det betyder at leve med en uafkla-
ret skattesag, der på mange måder vil være en 
stor belastning. 

Jeg tror især, at en forøgelse af den generelle 
kontrol vil være forebyggende og være med til at 
forøge regelefterlevelsen væsentligt. En øget kon-
trol vil mindske antallet af fejl, og fejl kan blive 
fundet og løst tidligere. Det vil helt sikkert også 
mindske antallet af konfliktsager. ♦

ARTUR BUGSGANG
Advokat  i  DLA P iper,  medlem af  Advokat rådets  skat teudva lg

RETSSIKKERHEDSBAROMETRET
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Køen til retssalen  
er for lang

Hvordan vurderer du retssikkerheden på 
procesretsområdet?
Desværre er berammelsestiderne for retssager 
ofte meget lange, hvilket både får en retssikker-
hedsmæssig slagside og betydning for borgernes 
retsfølelse. Jo længere tid, der går, fra tvisten er 
opstået, til sagen skal i retten, des dårligere hus-
ker både parterne i sagen og vidnerne situatio-
nen. Derfor kan man heller ikke udelukke, at 
tiden har en betydning for, hvordan en sag fal-
der ud. Detaljer kan nemlig få betydning i de 
rene bevissager. 

For eksempel fik en af mine kolleger i juni be-
rammet en helt enkel sag til februar 2022. Sagen 
er på ingen måde kompliceret, og det er ærgerligt, 
at vores medlem og også den tidligere arbejds-
giver skal vente et år og otte måneder på, at sa-
gen kan komme i retten. Jeg skal understrege, at 
det i denne specifikke sag ikke alene har noget 
at gøre med coronakrisen. 

En ting er, at vores medlemmer undrer sig. På 
et tidspunkt var der en, der simpelthen troede, at 
jeg havde skrevet forkert årstal til hende. Noget 
andet er, at det er meget belastende at have en 
sag hængende over hovedet igennem længere 
tid. Man skal huske på, at det påvirker de men-
nesker, som skal skubbe sagen foran sig i må-
nedsvis, og som måske har svært ved at komme 
videre med livet, før der er en afgørelse. 

Den lange berammelsestid giver også en risi-
ko for, at nogle dropper at køre sager alene af den 
grund, at de ikke orker at vente så længe. Det vil 
måske især gælde virksomheder, som hellere vil 
lukke en sag for at komme videre.

Hvilke udfordringer er de største?
Udfordringerne er selvsagt størst i de retter, som 
har de længste berammelsestider. Det er ikke 
blevet bedre under coronakrisen, hvor retter-
ne har været lukkede, men heldigvis er der nu 
iværksat tiltag, som skal hjælpe tingene i den 
rigtige retning.

Hertil kommer, at det er betænkeligt, at be-
rammelsestiden er så forskellig ved retterne rundt 
om i landet. Nogle har meget kortere berammel-
sestider end eksemplet ovenfor. Det betyder jo i 
praksis, at retssikkerheden er større i nogle om-
råder end i andre, selvom den bør være ens for 
alle. Selvfølgelig er der mulighed for, at parterne 
kan vælge at føre retssag i en anden kreds, hvis 
de er enige om det – men vi har ikke rigtig tra-
dition for denne løsning, og jeg tror, at de færre-
ste tænker på det som en løsning.

Hvad skal der til for at ændre situationen?
Selvom jeg tror, at alle gør, hvad de kan for at få så 
mange sager igennem som overhovedet muligt, 
er der et stort behov for forskellige andre tiltag. 
Det kunne være at beramme sager ved andre ret-
ter inden for en rimelig geografisk afstand. Der 
er næppe en enkel løsning på problemet, og en 
god idé kunne være at få lavet en analyse, som af-
dækker problemerne for at finde frem til de bed-
ste løsninger. Det er værd at huske på, at der er 
en stor kompleksitet på området, og at der også 
kan være eksterne aktører involveret i en rets-
sag, som kan være med til at trække en sag ud. ♦

METTE ØSTERGÅRD
Advokat  i  HK.  Medlem af  Advokat rådets  procesretsudva lg

RETSSIKKERHEDSBAROMETRET
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KONKURRENCE KONKURRENCE

Konsulentfirmaet Boston Consulting Group har for Advokatsamfundet 
og Danske Advokater undersøgt markedet for juridiske ydelser, og hvad 
det vil betyde, hvis andre kan eje advokatvirksomheder. Erfaringerne fra 
Storbritannien er højere priser og interessekonflikter. 

FRIT EJERSKAB RAMMER  
RETSSIKKERHEDEN
Tekst  I sabe l  Rosado og  Rasmus Holm Thomsen

I dette efterår kommer Konkurrencerådet med en rapport om markedet for 
juridiske ydelser. Forud for rapporten har Advokatsamfundet sammen med 

Danske Advokater bedt det internationalt anerkendte konsulentfirma Boston 
Consulting Group (BCG) se på markedet, og hvilke konsekvenser det har, hvis 
man vil give ejerskabet af advokatvirksomheder frit – et spørgsmål, som foven-
tes at blive en del af konkurrencediskussionen.

BCG-rapporten konkluderer kort sagt, at der ikke kan påvises et behov for 
øget konkurrence på markedet for juridisk rådgivning. BCG-rapporten vurde-
rer, at markedet i forvejen er præget af hård konkurrence fra mange forskelli-
ge aktører såsom revisorer, investeringsrådgivere, konsulenter mv. 

Advokatbranchen står for 34 procent af den samlede omsætning på markedet 
for juridisk rådgivning, som BCG vurderer til at være 42 mia. kr. Advokaternes 
andel i markedet er faldende. Kun tre procent af det totale marked kommer 
fra retssager, der er underlagt møderetsmonopolet. På resten af markedet, alt-
så over 95 procent, står det kunderne frit for at vælge andre juridiske rådgive-
re end advokater, hvis de ønsker det.  

Argumenterne for, at der skulle være behov for øget konkurrence, holder 
derfor ikke, mener Peter Fogh, formand for Advokatrådet. 

“Konkurrencen er i fin form. Ønsker man for eksempel at bruge en revi-
sor som kurator, kan man frit vælge det. At flertallet vælger en advokat skyldes 
ikke manglende konkurrence, men at advokater er særligt kvalificerede til op-
gaven, og måske at kunderne netop ønsker den uafhængighed, som man får 
hos advokaten,” siger han.

Stor risiko for interessekonflikter
Rapporten fra BCG undersøger også, hvad effekten vil være af en deregulering 
af ejerskabsbestemmelserne. Et af de væsentligste stridspunkter i debatten. 

Her tager rapporten udgangspunkt i erfaringer fra Storbritannien, der har 
åbnet markedet op i 2011. Vurderingen er, at de lempede krav til ejerskab har 
haft den stik modsatte effekt end den ellers tilsigtede, og som skulle komme 
forbrugerne til gode: Konkurrencen er ikke øget – antallet af nye advokatfir-
maer er derimod faldende, og priserne for advokatydelser er ikke faldet. De er 
tværtimod steget med 22 procent. 
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FRIT EJERSKAB RAMMER  
RETSSIKKERHEDEN

DET TOTALE MARKED FOR JURIDISKE YDELSER

Markedsandele og konkurrence 

Total omsætning 42 mia. kr.

Kilde: BCG-rapport baseret på beregninger fra Incentive (2018) 
Note: Som de eneste kan advokater føre alle typer af sager ved domstolene, hvis parterne ikke kan eller selv vil. 
Omsætningen på småsager er ikke afdækket og er derfor ikke angivet. 

Kilde: Incentive (2017): Totalmarkedet for juridiske ydelser – opdateret af Danske Advokater med 2018-tal fra Danmarks Statistik
Note: Alle juridiske ydelser er medregnet, inkl. f.eks. services fra inhouse-jurister. Tallene er afrundet til hele tal.

31 % 
Advokatbranchens andel underlagt 
ejerskabsbestemmelser og advokat-
etiske regler. Herunder også opgaver 
som aut. bobestyrere. Advokaters 
andel af markedet er faldende.

3 % 
Møderetsmonopol forbeholdt advokater

Advokatbranchen 14 mia. kr.

66 % 

Den resterende del af markedet 
varetages af andre juridiske 
rådgivere som f.eks. revisorer  
og konsulenthuse m.v. 

Ejendomshandel og udlejning 1 mia. kr.
Information og kommunikation 1 mia. kr.

Kultur, fritid mm. 2 mia. kr.

Produktion, handel og transport 2 mia. kr.

Finansiering og forsikring 2 mia. kr.

Offentlig administration 7 mia. kr. 
(Primært jurister ansat i det offentlige)

Erhvervsservices 14 mia. kr. 
(Herunder revisionsvirksomheder og andre typer af konsulenter) 
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Efter at Storbritannien har afskaffet reglen om, at kun advokater må eje advo-
katfirmaer, har man blandt andet set kapitalfonde og forsikringsselskaber købe 
advokatfirmaer. Det har, påpeger rapporten, skabt en række sager om interes-
sekonflikter, og det har skadet befolkningens muligheder for at få uafhængig 
bistand fra en advokat. Efterfølgende har de britiske myndigheder desuden 
indført yderligere regulering af hensyn til at kontrollere selskaberne med an-
dre end advokater, sådan at niveauet af regulering i dag er på niveau med det, 
der var før 2011. 

“Hvis man deregulerer markedet som i Storbritannien, så vil vi også i Danmark 
havne i problematiske situationer, hvor kundens advokatfirma risikerer også 
at repræsentere modparten. Den situation vil vi for alt i verden undgå. Det vil 
være stærkt problematisk for den enkeltes retssikkerhed,” siger Peter Fogh.

Advokatfirmaer skal ejes af advokater
I Advokatrådet er der ingen tvivl om, at advokatfirmaer i Danmark fortsat skal 
være ejet af advokater og ikke af hverken revisorer, forsikringsselskaber, uden-
landske kapitalfonde eller andelsforeninger, som det ses i Storbritannien. 

Konklusioner fra BCGrapporten

Konkurrencen er velfungerende. Markedskoncentration er præget 
af mange udbydere, og der er konkurrence ift. andre juridiske 
rådgivere.  

Markedet for juridiske ydelser er på 42 mia. kr. og er præget af 
mange aktører. Advokatbranchen står for 34 pct. af den samlede 
omsætning på juridisk rådgivning. 

Der er 1.800 advokatvirksomheder i Danmark, og så er der en 
række andre rådgivervirksomheder, der også agerer på markedet for 
juridisk rådgivning.

Rådgivnings- og revisionshuse yder i stor stil juridisk rådgivning. 
Andre juridiske rådgiveres andel af markedet for juridiske ydelser er 
på 66 %, og vokser hurtigere end advokaternes. 

Det er uklart, hvilke positive effekter deregulering vil have.

 

MARKEDET ER PRÆGET AF STOR KONKURRENCE, MANGE UDBYDERE OG LET TILGANG
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KONKURRENCE

I Storbritannien er de 100 største advokatvirksomheders markeds-
andel uændret efter dereguleringen, svarende til 51 % i 2010 til 53 
pct. i 2014.

Tilvæksten af nye advokatvirksomheder i Storbritannien faldt med 27 
pct. fra 1.148 nye virksomheder i 2010 til 835 nye virksomheder i 2014.

DEREGULERING VIL IKKE SIKKERT GIVE FLERE ELLER MERE EFFEKTIVE UDBYDERE

“Det er helt essentielt for retssikkerheden, at advokatfirmaer ejes af advokater 
og af ingen andre. Derved sikrer man, at advokaterne forbliver uafhængige af 
andre interesser. De skrappe regler, der er for advokatbranchen i dag, herun-
der ejerskabsbestemmelserne, skal netop sikre, at advokater kun arbejder for 
klientens interesser. Ingen andres,” understreger Peter Fogh. 

Når Konkurrencerådet fremlægger sin rapport om konkurrencen i advokat-
branchen til efteråret, frygter han, at det kan blive første skridt mod en deregu-
lering, som vil åbne for tiltag, som er set i Storbritannien. Sker det, vil kunderne 
få langt sværere ved at gennemskue, hvilke interesser der er på spil. 

“Hvis advokatmarkedet bliver dereguleret som i England, vil klienten ikke 
længere kunne være sikker på, at rådgiveren ikke også repræsenterer helt an-
dre interesser eller modparten. Det vil for eksempel være muligt for et forsik-
ringsselskab at udpege en advokat i et firma, som forsikringsselskabet ejer, til 
at repræsentere en forsikringstager, samtidig med at hele forsikringsbranchen 
har en interesse i, at der betales så små erstatninger som muligt. Det vil være 
dybt problematisk,” siger Peter Fogh. ♦

I Storbritannien har dereguleringen i 2011 ført til interessekonflikter 
og skadet retssikkerheden, da flere firmaer er stoppet med at repræ-
sentere klienter, der – mener firmaerne – kan skade deres rygte. 

Der er risiko for, at priserne for juridiske ydelser vil stige efter en 
eventuel deregulering. Det skete i Storbritannien, hvor priserne siden 
dereguleringen i 2011 er steget med 22 %.

kr.
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124 år gamle 
Arnold Busck 
lever videre

Peter Wedel Ranch Krarup fik som en af ku
ratorerne i Danmarks ældste boghandlerkæ
de, Arnold Busck, reddet 250 arbejdspladser 
og driften af 16 butikker, da virksomheden 
gik konkurs i foråret. Her fortæller han om 
salgsprocessen, der var udfordret af et coro
namarked med tvangslukkede butikker og 
hjemsendte medarbejdere.

For ta l t  t i l  Tine  Østergård  ·  Foto  Morten Hol tum
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Der løb et chok gennem hovedstadens lit-
teraturelskere, da den 124 år gamle bog-

handlerkæde Arnold Busck i foråret indgav 
konkursbegæring og lukkede alle sine bu-
tikker, inklusive den ikoniske boghandel på 
Købmagergade i København. Konkursen var en 
direkte følge af et fejlbehæftet it-system, som ko-
stede virksomheden dyrt, alt imens coronakrisen 
endeligt slog bunden ud af omsætningen, da 22 
ud af de i alt 29 Arnold Busck-butikker i landets 
storcentre blev tvangslukket.

Det siger sig selv, at coronakrisen var en ud-
fordring for salgsprocessen. Som kurator har 
jeg aldrig før eller siden oplevet at afhænde en 
virksomhed som going concern i et tvangsluk-
ket marked. 

I starten havde vi som kuratorer en forvent-
ning om, at varelageret skulle sælges via brand-
udsalg i butikkerne, eller at boets aktiver skulle 
sælges samlet til en større køber. Brandudsalget 
ville dog være udfordret af, at vi ikke kunne åbne 
de 22 butikker i storcentrene, og det ville for-
mentlig være for dyrt og upraktisk at flytte vare-
lageret til de syv butikker, der stadig holdt åbent. 
Derfor droppede vi idéen om udsalget – i alt fald 
til at begynde med.

Til gengæld medførte den massive pressedæk-
ning af konkursen, at flere interesserede købere 
meldte sig på banen – nogle var interesserede i 
enkelte butikker, mens andre var interesserede i 
flere aktiver som webshop, brand og flere butik-
ker, inklusive driftsmidler, varelagre og medar-
bejdere. Som kuratorer besluttede vi at fokusere 
på de større potentielle købere samt dem, der var 
interesserede i flere aktiver. Det gjorde vi, fordi 
vi var under massivt tidspres. 

Først og fremmest skulle vi inden for 14 dage 
afgøre, om de 430 medarbejdere skulle fritstilles, 
eller om konkursboet skulle indtræde i ansættel-
sesaftalerne – det følger af konkursloven. Vi hav-
de naturligvis et ønske om at bevare flest mulige 
arbejdspladser og var løbende i tæt dialog med de 
respektive fagforeninger samt Lønmodtagernes 

Garantifond, hvoraf sidstnævnte risikerede at 
skulle udbetale et større tocifret millionbeløb til 
medarbejderne, hvis det ikke lykkedes at redde 
butikker og arbejdspladser. 

Derfor valgte Lønmodtagernes Garantifond 
også flere gange at suspendere 14 dages-fristen 
med yderligere nogle dage ad gangen, så vi kun-
ne videreforhandle med de potentielle købere, og 
i alt fik vi cirka ti ekstra dage til at afslutte for-
handlingerne. Det konstruktive samarbejde med 
Lønmodtagernes Garantifond og fagforeningerne 
var en afgørende årsag til, at det i sidste ende lyk-
kedes at redde cirka 250 arbejdspladser og drif-
ten af 16 butikker. Efterfølgende lykkedes det at 
redde et par butikker mere.

Vi havde også den udfordring, at der ikke 
var betalt husleje fra den 1. maj 2020. Vi skul-
le derfor forsøge at undgå, at udlejerne ophæve-
de lejemålene eller krævede betaling af husleje 
på massekravsniveau, mens vi forhandlede om 
en overdragelse. Selskabet havde ikke umid-
delbart fri likviditet til at kunne dække sådan-
ne massekrav. 

I mange konkursboer er der en oplagt køber, 
det kan eksempelvis være en direkte konkurrent 
eller en interesseret køber, der kender virksomhe-
den i forvejen, men i tilfældet med Arnold Busck 
var der flere, der udviste købsinteresse. Vi beslut-
tede derfor at gennemføre en budproces som i 
en almindelig M&A-transaktion. 

Budprocessen var dog udfordret af, at Arnold 
Busck ikke var forberedt til en salgsproces, hvor-
for de relevante data ikke var umiddelbart til-
gængelige – blandt andet et fuldt overblik over 
de gældende lejerettigheder, ansættelsesforhold, 
lønvilkår, opsigelsesvarsler, anciennitet, butik-
kernes performance og varelageroptællinger. Alt 
dette skulle på kort tid fremskaffes, processe-
res og uploades i et digitalt datarum, hvor stør-
re potentielle købere fik adgang med henblik på 
at kunne afgive bud på konkursboets aktiver på 
et oplyst grundlag.
Det var et kæmpe arbejde at etablere data - 
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SAGEN KORT
Den 27. april 2020 indgav boghandlerkæden Arnold 
Busck konkursbegæring og lukkede alle 29 butikker. 
Det lykkedes kuratorerne Peter Wedel Ranch Krarup, 
partner, advokat (H) i Mazanti – Andersen Korsø 
Jensen, og Pernille Bigaard, partner, advokat (H) i 
Sundgaard Advokater, at frasælge store dele af konkurs-
boets aktiver, heriblandt 16 butikker samt brugsretten 
til navnet Arnold Busck og webshoppen Arnoldbusck.
dk, ligesom det lykkedes at redde 250 arbejdspladser.



rummet. Vi allierede os derfor med advokatfir-
maets M&A-afdeling, som var vant til denne type 
processer, og samtidig hyrede vi den it-ansvarlige 
og økonomichefen i Arnold Busck til at trække 
tal ud og bearbejde dem, mens den tidligere le-
delse også hjalp aktivt til med at fremfinde oplys-
ningerne. Det lykkedes at klargøre datarummet 
på en uges tid. Herefter fik de udvalgte potentiel-
le købere knap en uge til at gennemgå informa-
tionerne i datarummet og afgive deres bud. Det 
var der flere, der gjorde. Det viste sig imidler-
tid, at flere var interesserede i de samme aktiver.

Dermed havde vi som kuratorer et stort ar-
bejde med at stille buddene op imod hinanden 
for at afdække, om de kunne kombineres helt el-
ler delvis. Vi lykkedes med at samle et puslespil, 
der sikrede overdragelse af et større antal butik-
ker samt et bedre salgsprovenu samlet set, men 
puslespillet indebar, at flere budgivere skulle af-
give dele af deres bud.

Vi indledte derfor drøftelser og forhandlinger 
med flere parter parallelt for at vurdere, om pusle-
spillet kunne gå op. Det kunne det heldigvis i sidste 
ende, men det krævede lange og intense drøftelser, 
inden alle parter var tilfredse. Forhandlingerne 
var selvfølgelig udfordret af coronakrisen, som 
betød, at mange medarbejdere arbejdede hjem-
mefra, og at mange møder foregik online. 

Parallelt med salgsforhandlingerne valgte vi af 
strategiske årsager at genåbne Arnold Busck i 
Købmagergade – dels for at vurdere, om varelage-
ret kunne sælges til en højere pris ved at genåbne 
butikken i en kort periode, dels for at signalere 
over for budgiverne, at hvis buddene blev for lave, 
så kunne og ville konkursboet selv sælge varerne 
via et brandudsalg. Under forhandlingerne blev 
det nemlig muligt at åbne butikkerne i storcen-
trene, og det er ingen hemmelighed, at flere bud-
givere næppe var interesserede i et bogmarked 
med flere ugers eller måneders brandudsalg, som 
ville slå bunden ud af bogmarkedet i en længe-
re periode. Det gav imidlertid den yderligere ud-
fordring, at der i de fleste storcentre var pligt til 
at holde åbent, hvilket også skulle håndteres, så 
boet ikke blev mødt med ophævelser af lejemå-
lene, før forhandlingerne blev afsluttet.

Knap fire uger efter konkursbegæringen kun-
ne vi endelig sætte et foreløbigt punktum i sagen. 
Bog & Idé overtog 14 butikker, mens JP/Politikens 
Forlag overtog butikken i Købmagergade samt 
brugsretten til navnet Arnold Busck og web-
shoppen Arnoldbusck.dk. Resultatet var yderst 
tilfredsstillende taget i betragtning, at salgspro-
cessen startede på et tidspunkt, hvor 75 procent 
af butikkerne var tvangslukkede, og hvor stør-
stedelen af medarbejderne var hjemsendt på 
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Parallelt med salgsforhandlingerne valgte vi af strategiske 
årsager at genåbne Arnold Busck i Købmagergade – dels for at 
vurdere, om varelageret kunne sælges til en højere pris ved at 
genåbne butikken i en kort periode, dels for at signalere over 
for budgiverne, at hvis buddene blev for lave, så kunne og ville 
konkursboet selv sælge varerne via et brandudsalg.
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PETER WEDEL RANCH KRARUP
Partner, advokat (H) i Mazanti – Andersen Korsø Jensen. 
Rådgiver danske og internationale virksomheder i 
erhvervsretlige forhold. Har siden 1992 varetaget behandlingen 
af flere tusinde likvidationer, tvangsopløsninger og konkursboer 
samt bistået ved adskillige rekonstruktioner og er fast kurator 
ved Sø- & Handelsretten. Var kurator i Arnold Busck-konkursen 
sammen med Pernille Bigaard, partner, advokat (H) i 
Sundgaard Advokater.

lønkompensation. Vi opnåede tilmed et salgs-
provenu, der langt oversteg de forventninger, der 
var ved konkursdekretets afsigelse. 

Arbejdet med konkursboet er dog ikke slut. 
Vi har en stor pukkel foran os med alt det admi-
nistrative arbejde, der ikke var akut i første om-
gang, blandt andet at gennemføre den praktiske 
del af overdragelserne, overdrage medarbejdere, 
afregning af depositum, udfærdigelse af refusi-
onsopgørelser, omstødelsesundersøgelser, mm. 
Derudover afventer håndteringen af de tusindvis 
af kreditorer, herunder det store antal forbruger-
kreditorer med gavekort, tilgodebeviser og for-
udbestilte bøger. 

I de første mange uger efter konkursen mod-
tog vi dagligt hundredvis af mails, særligt fra 

kreditorer, forbrugere og medarbejdere, og det 
skal der nu følges op på.  Jeg vil anslå, at vi kan 
afslutte konkursboet inden for et års tid, hvis der 
ikke opstår uforudsete problemstillinger, herun-
der retssager.  

Det er fantastisk at have afsluttet første del af 
processen og reddet 250 arbejdspladser. Én ting 
er, at aktiverne i konkursboet er blevet solgt til 
en rigtig god pris, noget andet er, at størstedelen 
af medarbejderne fortsat har et arbejde, og det, 
synes jeg personligt, er særligt tilfredsstillende. 
Og så er det selvfølgelig fantastisk at have sikret, 
at den 124 år gamle bogkæde, som har overlevet 
både 1. og 2. verdenskrig, nu også har overlevet 
coronakrisen, i hvert fald delvis. ♦
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MARKANTE SAGER
I en artikelrække "Min sag" møder vi nogle af de advokater, der har stået i spidsen for sager, som vi alle hus ker. 
Hvad var de juridiske knaster, hvordan var det at føre sagen, og hvad har de taget med sig videre. Har du ført 
en kendt sag, og vil du gerne dele dine erfaringer fra sagen med kolleger, så skriv til toe@advokatsamfundet.dk.
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Erstatningsret bør  
genindføres i  
ny epidemilov
Med den nye epidemilov under coronakrisen forsvandt 
borgerens juridiske erstatningsret. Dette bør ændres, når loven genforhandles.

PERNILLE VERMUND
Partiformand og retsordfører for Nye Borgerlige

Coronakrisen tydeliggjorde en potentielt skade-
lig tendens: At der løbende overføres mere og 

mere magt til ministre og styrelser. Siden 1990 og 
frem til i dag er antallet af gældende love steget fra 
1.163 til 1.370. En stigning på 18 procent. I samme 
periode er antallet af gældende bekendtgørelser ste-
get med 54 procent, fra 3.731 til 5.731. Stigningen i 
bekendtgørelser er særligt iøjnefaldende.

Coronakrisen gav os det mest aktuelle eksempel. 
Epidemiloven har altid indeholdt beføjelser såsom 
isolation, forsamlingsforbud og tvangsbehandling. 
Det nye var, at beføjelserne nu gik til sundhedsmi-
nisteren, hvor den tidligere lå hos epidemikommis-
sioner bestående af fagfolk.

Nye Borgerlige støttede den nye epidemilov, for 
det var det ansvarlige at gøre. Tilbage står dog de prin-
cipielle betænkeligheder, der altid bør komme i spil, 
når lovgiverne delegerer en reguleringskompeten-
ce, der giver regeringen nødvendig handlekraft 
og fleksibilitet. Noget, der er brug for i krisetider. 
Til gengæld bliver det sværere for Folketinget 
at kontrollere embedsværket og regeringen.

Derfor har vi brug for gode regulerings-
principper, der tager højde for denne afvej-
ning. Ganske ubemærket gjorde mit eget 
parti et forsøg på at opstille et sådant princip.

Udgangspunktet i epidemilov-
givningen var før coronakrisen, 
at borgeren have retskrav på 
erstatning, hvis fællesskabet 
påførte borgeren et tab for at 
mindske smittespredningen. 
Denne juridiske ret var let at 
indrette sig efter. Med den nye 

epidemilov forsvandt erstatningsretten. Kun hvor 
der var tale om ekspropriative indgreb, havde bor-
geren herefter ret til erstatning. Økonomisk er-
statning gik dermed fra at være en juridisk ret til 
at være et politisk spørgsmål om kompensation og 
hjælpepakker.

Nye Borgerlige forsøgte at bevare borgerens rets-
krav på erstatning. Det var meget vidtgående, at ret-
ten til erstatning helt udgik, og vi ville gerne bevare 
en form for lovfæstet erstatningsret. 

Fordelen ved at bevare princippet handler om, 
at det i sig selv ville påvirke beslutningstagernes 
afvejninger. Når en foranstaltning kan medføre er-
statningsret, skal beslutningstageren foretage en 
grundig afvejning af nødvendigheden for at undgå 
unødige erstatningskrav.

Det giver desuden sig selv, at lovsikrede er-
statninger kan erstatte en del af de øko-

nomiske tiltag i hjælpepakkerne. Det er 
god borgerlig politik at forsøge at volde 
mindst mulig økonomisk skade i første 
omgang fremfor at fordele flere penge. 

Der skal snart forhandles en ny lov. En 
juridisk erstatningsret bør være en del af 
den kommende epidemilov. Vi må som 
lovgivere hele vejen huske at tænke lig-

nende kontrolmekanismer ind. 
Det vil være et godt princip 

altid at forsøge at kompen-
sere, når der afgives poli-
tisk kontrol. Vores tilgang 

til kontrol med embedsværk 
og ministre er altid: Mindre 

stat, mere menneske. ♦

CHRISTIANSBORG
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1. Vi arbejder for at fastholde og forbedre branchens omdømme. Det gør vi bl.a. ved at in-
formere om advokaters rolle i retssamfundet, og den værdi vi skaber for både klienter og 
samfundet – fx via advokatKODEKS.

2. Vi kæmper for advokatvirksomhederne og for en ordentlig honorering, hvad enten der er 
tale om landsretspræsidenternes vejledende takster, forsikringsselskabernes eller vilkårene 
for at yde advokatretshjælp.

3. Vi sikrer, at domstolene forstår advokaternes arbejdsvilkår.

4. Vi udbyder en lang række fagjuridiske kurser og kurser om ledelse. Der er 20 pct. rabat til 
medlemmer!

5. Vi sikrer fordelagtige priser på mange af de ting, en advokatvirksomhed har brug for - bl.a. 
en enestående advokatansvarsforsikring, en sikker it-platform til jeres bestyrelsesmateriale 
og løsninger til sikker mail.

6. Vi har fokus på brancheudvikling og giver inspiration til at udvikle jeres virksomhed - bl.a. 
via guides og værktøjer.

7. Vi holder jer orienteret om nye love og regler, nyt fra domstolene osv. og gør det lettere 
for jer at leve op til nye krav om fx persondata.

8. Vi skriver om trends og tendenser i markedet,  og vi udgiver branchespecifikke analyser og 
statistik om løn, omsætning og meget andet.

9. Vores 22 fagudvalg sikrer en kvalificeret dialog med politikere og embedsmænd, før nye 
love og regler bliver til, og vi indgår på denne måde aktivt i høringer og lovforberedende ar-
bejde.

10. Vi faciliteter branchespecifikke netværk: Jurafabrikken på de fire universiteter med jura, 
NYMA (netværk for yngre medarbejdere i advokatbranchen) og faglige netværk inden for 
GDPR, økonomi, HR og kommunikation.

GODE GRUNDE TIL AT VÆRE 
MEDLEM AF DANSKE ADVOKATER

Se alle medlemsfordele på 
www.danskeadvokater.dk/medlemsfordele

Advokaten_1_2019.indd   1 10/01/2019   15.16



DIGITALISERING

Kunstig intelligens, machine learning, deep learning. Nye teknologier, 
der synes at rumme hidtil usete muligheder for håndtering og 
behandling af data. Men data og anvendelsen heraf kan udfordre 
retssikkerheden.

Data er den nye olie
Tekst  Peter  Is t rup,  ph .d . -s t ipendiat ,  Jur id isk  Inst i tut ,  Aarhus  Univers i te t

“Data og kunstig intelligens kan bidrage 
til at finde løsninger på mange af samfun-
dets problemer, fra sundhed til landbrug og 
fra sikkerhed til produktion.” Sådan fal-
der ordene på Europa-Kommissionens 
hjemmeside. Sætningen udgør en del 
af oplægget til Kommissionens hvid-
bog om kunstig intelligens benævnt 
En europæisk tilgang til ekspertise og til-
lid fra 19. februar i år. Kunstig intel-
ligens udgør således en central del 
af Kommissionens digitale strategi. 
Kommissionens ønske er “... at tilskyn-
de virksomhederne til at arbejde med og 
udvikle disse nye teknologier og samtidig 
sikre, at borgerne kan have tillid til dem.” 

Helt forsimplet kan kunstig intel-
ligens (AI) beskrives som den gren af 
datalogien, der arbejder med at få en 
computer til egenhændigt og på bag-
grund af tilgængeligt datamateriale at 
udføre en opgave, fremkomme med 
en forudsigelse eller et resultat af en 
given analyse. En delmængde af AI 
betegnes ofte som machine learning 
eller automatisk læring. Ved automa-
tisk læring forsøger man – gennem al-
goritmer, statistik og databehandling 

– at få en computer eller et AI-system 
til at lære af dets erfaringer. Dette så-
ledes, at AI-systemet over tid træffer 
mere oplyste beslutninger baseret på 
AI-systemets selvstændige erfaringer. 
Herved skulle AI-systemet automa-
tisk og over tid blive bedre til at løse 

de opgaver, det er programmeret til. 
Anvendelsesmulighederne for AI 

er store. Teknologien fremstår ikke 
branchespecifik, hvorfor man forven-
teligt vil se AI-systemer inden for stort 
set alle livs- og retsområder. Men som 
med megen anden teknologi er AI for-
mentlig omgærdet med en vis hype i 
forhold til, hvad der faktisk er muligt, 
eksempelvis idéen om AI-systemer, 
der tænker og agerer som mennesker.

I en retlig kontekst kan AI byde på 
forskellige udfordringer. Eksempelvis 
kan det være vanskeligt at vurdere på 
hvilket grundlag, en given forudsigelse 
eller et resultat er fremkommet. Hvilke 
faktorer, der er indgået i det opnåede 
resultat. Hvorledes de enkelte fakto-
rer er vægtet i resultatet, mv.

At anvendelsen af AI-systemer kan 
medføre udfordringer er velkendt. 
Det fremgår af Kommissionens stra-
tegi, at der er lagt et betydeligt fokus 
på, at AI-systemer bliver tillidsska-
bende, og at AI-systemer med høj 
risiko skal være gennemsigtige, spor-
bare og under menneskelig kontrol. 
Forud for den nuværende strategi 
nedsatte Kommissionen en uafhæn-
gig ekspertgruppe benævnt AI HLEG 
(High-Level Expert Group on Artificial 
Intelligence). AI HLEG har siden 2018 
udført et grundigt analysearbejde, og 
AI HLEG er fremkommet med rap-
porten Etiske retningslinjer for pålidelig 

kunstig intelligens. Disse retningslinjer 
synes at udgøre en del af grundlaget 
for Kommissionens digitale strategi.

Fokus for denne artikel er ikke så 
meget AI-systemer i sig selv, men mere 
AI-systemets undersøgelsesmateriale 
i form af data. AI-systemers styrke og 
formål er netop gennem behandling 
af ofte store datasæt at finde sammen-
hænge og systemer, der ikke var kendt 
på forhånd, og som ikke er menneske-
ligt mulige. Data generelt og data i en 
AI-sammenhæng er en videnskab i sig 
selv. Men i forhold til AI-systemer har 
validiteten og kvaliteten af data en sær-
lig vigtig rolle. 

Kvaliteten af de data, der anvendes i 
forbindelse med opsætning og træning 
af et AI-system (træningsdata) såvel 
som den efterfølgende applikations-
data, synes at få mærkbare konsekven-
ser for AI-systemets anvendelighed og 
for de resultater, AI-systemet frembrin-
ger. I en juridisk kontekst er det såle-
des vanskeligt at tale om AI-systemer 
uden at fokusere på data.

Et er naturligvis de persondataret-
lige forhold, der følger af anvendelse 
af data. Det være sig forhold omkring 
indsamling, opbevaring, anvend else 
af forskellige typer data, sikring af 
samtykke, mv. Forhold, der kan være 
vanskeligt håndterbare i en retlig og 
praktisk kontekst, særligt hvis data ene 
er af historisk karakter, indsamlet til 
andre formål, har grænseoverskriden-
de karakter eller lignende.

Et andet og i forbindelse med an-
vendelsen af AI-systemer grundlæg-
gende forhold i en retlig kontekst er 

42



DIGITALISERING

Data og anven
delsen heraf er 
et område, der 
på overfladen 
kan virke tilfor
ladeligt, måske 
endda for nogle 
advokater kede
ligt, men som 
kan rumme 
kimen til proble
mer for retssik
kerheden.

validiteten og holdbarheden, om man 
vil, af de data, der anvendes. Herunder 
den konvertering og behandling af data, 
der skal foretages, før dataene er an-
vendelige i AI-systemet. Et arbejde, der 
kaldes feature engineering.

Data er ofte indsamlet  
med specifikt formål
AI-systemer er i princippet ikke bed-
re end de data, der anvendes, og den 
feature engineering, der foretages. 
Men er vi sikre på, at de data, der skal 
danne grundlag for oplæring og an-
vendelse af algoritmerne og dermed 
AI-systemerne, de facto er egnede her-
til? Er data ikke nærmest per definiti-
on farvet af kontekst? Data synes ofte 
indsamlet med et specifikt formål på 
et givent tidspunkt, og derved repræ-
senterer data også en given tid, et sted, 
et samfundssyn. Er det muligt helt at 
tage højde for de forskelle gennem fea-
ture engineering? Er der overhovedet 
opmærksomhed herpå hos den enkelte 
feature engineer, der forestår arbejdet? 
Og hvor søger vedkommende hjælp, 
når data skal korrigeres for unøjagtig-
heder og eksempelvis bias?

Som med andre af livets øvrige for-
hold synes der her at være en risiko 
for, at “nissen flytter med”. Med an-
dre ord, at fejl, unøjagtigheder eller 
eventuelle (bevidste eller ubevidste) 
fordomme eller forudfattede meninger 
eller holdninger (på engelsk bias eller 
unconsciously bias) i eller bag de ind-
samlede data vil afspejle sig i de resul-
tater, et AI-system fremkommer med. 
Ansvaret hos udviklere og i sidste ende 

hos den enkelte feature engineer for 
at sikre korrekt håndtering og “rengø-
ring” af data synes betydeligt.

Anvendelse af potentielt “bia-
sed” data synes at kunne udfordre 
AI-systemernes resultater, og der-
med – afhængig af område – kan 
AI- systemernes resultater skabe 
rets sikkerhedsmæssige problemer. 
Eksempelvis inden for kriminalitets-
forebyggelse. Et område, hvor der er 
en legitim interesse i og et ønske om 
at kunne iværksætte forskellige foran-
staltninger så tidligt som muligt, og hvor 
AI-systemer formentlig får en rolle. 

Et i dansk sammenhæng måske lidt 
eksotisk eksempel er predictive policing, 
der kendes fra flere stater i USA. Her 
forsøger myndighederne med hjælp 
fra en form for et AI-system og på bag-
grund af analyser af data at forudsige, 
hvor og hvornår forskellige typer af 
forbrydelser med størst sandsynlig-
hed indtræffer. Grænsen i forhold til 
at forudsige, hvem der statistisk er den 
mest sandsynlige lovovertræder, fore-
kommer ligefor. Inden for sundheds-
området kan AI-systemer formentlig 
også bistå med at forudsige forskellige 
sygdomme i forskellige patientgrupper. 
Umiddelbart et hensyn, der synes at 
være i alles interesse. Udfordringen er 
dog igen, om de data, der er indsamlet, 
er repræsentative, eller om dataene re-
præsenterer et givent befolkningsseg-
ment. Et køn, en alder, en etnicitet eller 
andre forhold, der bevirker, at pågæl-
dende data ikke er repræsentative eller 
måske “biased” på en måde, der resul-
terer i, at forkerte personer undersøges 
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Data synes ofte indsamlet med et specifikt formål 
på et givent tidspunkt, og derved repræsenterer 
data også en given tid, et sted, et samfundssyn.
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eller slet ikke undersøges. Kravene til 
feature engineering synes igen høje. 

Såfremt data skal danne grundla-
get for dels træning af, dels anvendelse 
af AI-systemer, er opfordringen her-
fra, at “retssikkerhedens kikkert” ikke 
sættes for det blinde øje, men at der 
fra gang til gang rettes et målrettet og 
kritisk blik på anvendt data og feature 
engineering. I modsat fald er der risi-
ko for, at allerede eksisterende udfor-
dringer med data potentielt forstørres 
gennem AI-systemer. Ikke på grund af 
AI-systemet i sig selv, men på grund af 
data og anvendelsen heraf. Dette med 
uoverskuelige retssikkerhedsmæssige 
konsekvenser for borgere, virksom-
heder og beslutningstagere til følge. 
Trods Kommissionens ønske om gen-
nemsigtige, sporbare og menneskeligt 

kontrollerbare AI-løsninger, vil det for-
mentlig i praksis være særdeles van-
skeligt for enkeltpersoner at vurdere 
et AI-systems resultat. Herunder – om 
nødvendigt – præcist at påpege, hvor-
for resultatet ikke forekommer rigtigt.

Data og anvendelsen heraf er således 
et område, der på overfladen kan virke 
tilforladeligt, måske endda for nogle ad-
vokater kedeligt, men som kan rumme 
kimen til problemer for retssikkerheden. 
Et område hvor advokater bør og kan 
spille en rolle. Advokatens vigtigste sam-
arbejdspartner inden for AI-området 
kunne blive feature engineers. For tek-
nologien er smart, og den vil blive an-
vendt. Anvendelsen skal dog gerne finde 
sted på den måde, som Kommissionen 
ønsker, nemlig til at finde løsninger og 
ikke til at skabe problemer. ♦
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Advokaten indeholdt i maj 2018 en artikel særligt om undtagelserne til 
tavshedspligten. Advokatnævnet har i 2020 på illustrativ vis i en ken
delse fastslået nogle vigtige principper om tavshedspligtens omfang.

Tavshedspligt – ny kendelse
Tekst  Lars  Økjær  Jørgensen,  fagchef  i  Advokatsamfundet

Sagsfremstillingen i Advokat-
nævnets kendelse begynder, 
hvor en person – som vi kan 
kalde Hansen – blev dømt til 

at betale en anden person et større be-
løb i en sag om forvaltning af denne 
anden persons formue. I forbindel-
se med Hansens anke til landsretten 
bad Hansen en advokat –  som vi kan 
kalde Nielsen – om at repræsentere 
ham. Advokat Nielsen accepterede, og 
Hansen sendte ham en større mæng-
de dokumenter til belysning af sagen.

Ankesagen blev forligt. Omkost-
ningsspørgsmålet blev overladt til ret-
ten, der bestemte, at hver part skulle 
bære egne omkostninger. Advokat 
Nielsen sendte herefter Hansen en 
faktura på ca. 220.000 kr. Da faktu-
raen ikke var betalt syv måneder senere, 
indgav advokat Nielsen konkursbegæ-
ring mod Hansen. Dette resulterede i 
et konkursdekret.

Nogle måneder senere indgav advo-
kat Nielsen også politianmeldelse mod 
Hansen, idet advokat Nielsen var af den 
opfattelse, at Hansen, allerede da han 
henvendte sig til advokat Nielsen, var 
klar over, at han ikke ville kunne betale 
for advokat Nielsens bistand. Med poli-
tianmeldelsen sendte Nielsen en række 

dokumenter, som han havde fået af 
Hansen i forbindelse med behandlin-
gen af sagen, herunder kontoudskrif-
ter og diverse materiale, der vedrørte 
Hansens økonomiske transaktioner.

Advokat Nielsen sendte kopi af poli-
tianmeldelsen og en del af bilagene til 
kurator i Hansens konkursbo.

Advokatrådet rejste sag ved Advo-
katnævnet, idet rådet mente, at Hansen 
havde tilsidesat sin tavshedspligt. 

I kendelsen fastslår Advokatnævnet 
indledningsvis, at “en advokat har tavs-
hedspligt i forhold til alle oplysninger, 
hans klient deler med ham som led i 
hvervets udførelse” og fortsætter som 
følger: “Det gælder som udgangspunkt 
også, selvom de pågældende oplysnin-
ger måtte være blevet offentliggjort og 
tilgængelige for andre.” Advokaten har 
slet og ret pligt til at holde alle oplys-
ninger fra klienten for sig selv. Vi ved 
fra praksis, at det også gælder oplys-
ninger, der ikke vedrører sagen, eksem-
pelvis religiøs overbevisning. 

Man kan måske umiddelbart undre 
sig over, at tavshedspligten også omfat-
ter allerede offentliggjorte oplysninger. 
Imidlertid er der som udgangspunkt 
ikke noget anerkendelsesværdigt hen-
syn at tage til advokaten i forhold til 

klientens interesser i, at advokaten hol-
der tæt, og for mange “huller” i tavs-
hedspligten vil være egnet til at gøre 
klienter usikre på tavshedspligten. 
Desuden vil advokatens videregivelse 
af oplysningen hæve dens troværdig-
hedsværdi, eksempelvis i forhold til en 
mindre troværdig avisartikel. Endelig 
vil advokatens anvendelse af oplysnin-
gen i en anden konkret sammenhæng, 
end den oprindelig var offentliggjort, 
kunne give oplysningen et nyt indhold. 

Klienten behøver altså ikke at hol-
de sig tilbage med at give advokaten 
oplysninger eller forud for videregi-
velse af oplysninger at spørge sig selv, 
om det nu også er sikkert at give ad-
vokaten en konkret oplysning. Det gi-
ver tryghed for klienten og en bedre 
belysning af sagen. Samtidig er advo-
katen ikke belastet af at skulle skelne 
mellem de oplysninger, der kommer 
fra klienten. Tavshedspligten ifølge 
de advokatetiske regler omfatter også 

“alle oplysninger”. 
Advokatnævnet fortsætter i ken-

delsen med at konstatere, at der ikke 
foreligger samtykke fra Hansen til 
advokat Nielsens videregivelse af op-
lysninger eller andre undtagelser fra 
tavshedspligten. Herefter konkluderer 
Advokatnævnet, at advokat Nielsen har 
tilsidesat god advokatskik, jf. retsple-
jelovens § 126, stk. 1. Det fremhæves i 
kendelsen, at nævnet i den forbindelse 
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Klienten behøver altså ikke at holde sig tilbage med at 
give advokaten oplysninger eller forud for videregivelse 
af oplysninger at spørge sig selv, om det nu også er  
sikkert at give advokaten en konkret oplysning.

har lagt vægt på “omfanget af de ved-
hæftede, fortrolige bilag, som i vidt 
omfang synes irrelevante for vurde-
ringen af, om [Hansen] havde udsat 
[advokat Nielsen] for bedrageri, og end-
nu mere irrelevante for orienteringen 
af kurator.” 

Straffelovens § 152 e om undta-
gelser til tavshedspligten, som gæl-
der for advokater, jf. retsplejelovens 
§ 129, giver mulighed for at videregi-
ve oplysninger, som ellers er omfat-
tet af tavshedspligten, hvis det sker 

i “berettiget varetagelse af egen tarv”. 
Udtrykket “berettiget” begrænser om-
fanget af oplysninger, der kan videre-
gives i medfør af denne bestemmelse 
til oplysninger, der er nødvendige for 
formålet, og vi ved fra nævnspraksis, 
at advokaten overlades et vist skøn i 
den hense ende, men der er en grænse. 

Advokatrådet havde under nævns-
sagen mod advokat Nielsen i overens-
stemmelse hermed anerkendt, at 
advo kater kan videregive oplysnin-
ger om klienten, der er nødvendige 

for, at advokaten gennem individuel- 
eller universalforfølgning kan søge 
sit krav på betaling af forfalden  
salærfaktura fyldestgjort. Det sam-
me gælder ifølge Advokatrådet, hvis  
advokaten foretager politianmeldel-
se af muligt bedrageri, som klien-
ten har begået mod advokaten selv. 
Det synes at fremgå af kendelsen, at 
Advokatnævnet bifalder, at oplysnin-
gerne skal være relevante for vurde-
ringen i den givne sammenhæng. ♦
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Siden 1. maj 2005 har det fremgået af 
de advokatetiske regler, at advoka-

ter skal give skriftlig opdrags- og pris-
oplysning til forbrugerklienter. Hvor 
Advokatrådet tidligere i forbindelse 
med de udgående tilsyn kunne kon-
statere, at nogle advokater alene gav 
mundtlig opdrags- og prisoplysning, 
eller slet ikke gav opdrags- og prisop-
lysning, er tendensen nu, at der gives 
skriftlig opdrags- og prisoplysning, 
men at denne ofte er utilstrækkelig. 
Også dette udgør en tilsidesættelse af 
god advokatskik. 

Da manglende eller utilstrække-
lig opdrags- og prisoplysning tilli-
ge er temaet i mange klagesager i 
Advokatnævnet, gennemgås neden-
for de grundlæggende krav til en fyl-
destgørende opdrags- og prisoplysning. 
Dette har også tidligere været emnet 
for artikler i Advokaten, og for supple-
rende artikler henvises til Advokaten 
5/2014 “Hvad skal der stå i en opdrags- 
og prisoplysning?”, Advokaten 10/2018 

“Nyt fra Advokatnævnet” og Advokaten 
3/2019 “Opdrags- og prisoplysning – 
en genopfriskning”.

Advokatnævnets praksis om op-
drags- og prisoplysning er af Advo-
katrådet i de advokatetiske regler pkt. 
15.1. sammenfattet således, at en ad-
vokat, når klienten er forbruger, af 
egen drift, på en klar og entydig måde, 

skriftligt og direkte skal oplyse klien-
ten 1) om de vigtigste elementer af 
den påregnede bistand, 2) om salær-
fastsættelsen, 3) om de med bistan-
den forbundne omkostninger og 4) 
klageadgang, hvis advokaten ikke har 
en hjemmeside.  

I det følgende gennemgås de en-
kelte elementer af opdrags- og prisop-
lysningen, idet det bemærkes, at det 
i de enkelte underafsnit ikke er mu-
ligt stringent at følge den rækkefølge 
af krav, som fremgår af de advokateti-
ske regler pkt. 15.1.

Hvem? 
Opdrags- og prisoplysningen skal af-
gives til forbrugerklienter. For bruger-
klienter er klienter, som retter 
hen vendelse til advokaten vedrøren-
de forhold, som ikke er er-
hvervsmæssige. Advokatens pligter 
ved etablering af opdrag med erhvervs-
klienter er beskrevet i de advokateti-
ske regler pkt. 14. Som hovedregel skal 
der sendes opdrags- og prisoplysning 
til alle fysiske personer, medmindre 
personen retter henvendelse om er-
hvervsforhold. Der skal gives opdrags- 
og prisoplysning, uanset om klienten 
skal betale salær, jf. nedenfor. 
Andelsboligforeninger og ejerforenin-
ger har ofte status som forbrugerkli-
enter, jf. Sonny Kristoffersen i 

U.2011B.258 “Afgrænsning af det ci-
vilretlige forbrugerbegreb”. 

Hvornår?
Opdrags- og prisoplysningen skal sen-
des til klienten, når opdraget etable-
res. Straks efter, at klienten har rettet 
henvendelse om en opgave, og advo-
katen har et overordnet overblik over, 
hvad opdraget omfatter, skal der sen-
des skriftlig opdrags- og prisoplysning 
til klienten. Opdrags- og prisoplysnin-
gen skal fremstå som en valgmulighed 
for klienten, og den skal derfor sendes, 
inden arbejdet udføres.

Hvis der, når advokaten og klien ten 
har haft lejlighed til at drøfte sagen nær-
mere, sker ændringer i opdraget, kan 
opdrags- og prisoplysningen suppleres 
med en ny opdrags- og prisoplysning. 

Form
Opdrags- og prisoplysninger skal af-
gives skriftligt og direkte til klienten. 
Når Advokatrådet på et tilsyn udta-
ger en sag, hvor advokaten ikke kan 
dokumentere, at der er givet skriftlig 
opdrags- og prisoplysning, begrun-
der advokaten det ofte med, at opdra-
get og salæret er meddelt klienten i en 
indledende telefonsamtale. En sådan 
meddelelse er imidlertid ikke tilstræk-
kelig, og den suspenderer ikke advo-
katens forpligtelse til at afgive skriftlig 

Manglende eller utilstrækkelig opdrags og prisoplysning er en tilsidesættelse af god advokatskik og tillige 
temaet i mange klagesager i Advokatnævnet. Derfor gennemgås her de grundlæggende krav til en fyldest
gørende opdrags og prisoplysning.

En klar og entydig  
opdrags og prisoplysning
Tekst  Mart in  Korp  Jensen,  chef konsulent  i  Advokatsamfundet
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opdrags- og prisoplysning ved opdra-
gets etablering. Formkravet om skrift-
lighed er opfyldt ved brev, e-mail og 
formentlig tillige sms eller anden elek-
tronisk kommunikation. Hvad enten 
spørgsmålet om dokumentation for, at 
der er afgivet skriftlig opdrags- og pris-
oplysning, opstår i forbindelse med til-
syn eller en klage, skal advokaten være 
opmærksom på, at dokumentationen 
skal kunne fremvises, også selv om 
opdraget er afsluttet. Nogle advokater 
beder klienten om at kvittere for mod-
tagelsen af opdrags- og prisoplysnin-
gen eller at underskrive en egentlig 
aftale om bistand. Dette kan have be-
vismæssig betydning for, at klienten 
har modtaget opdrags- og prisoplys-
ningen, men det er ikke et krav.

Det, at opdrags- og prisoplysningen 
skal gives direkte til klienten, indebæ-
rer, at det er uden betydning i en klage-
sag, om advokaten på sin hjemmeside 
har oplyst nærmere om faste priser 

på visse ydelser og/eller sin timepris.

De vigtigste elementer af bistanden 
– opdragsbeskrivelsen
For visse typer opdrag stilles der ikke 
store krav til opdragsbeskrivelsen. 
Hvis opdraget vedrører bistand til op-
rettelse af et testamente eller en ægte-
pagt, er det ikke et krav, at advokaten 
redegør nærmere for, hvad testamen-
tet eller ægtepagten skal indeholde. I 
sådanne tilfælde anser Advokatrådet 
forpligtelsen til at beskrive de vigtigste 
elementer af den påregnede bistand for 
opfyldt, såfremt advokaten har med-
delt klienten, at opdraget f.eks. vedrø-
rer oprettelsen af et testamente.

Bistand i ejendomshandler kræ-
ver en mere fyldestgørende beskri-
velse af opdraget, hvilket ofte tillige 
er i advokatens interesse, hvis der se-
nere måtte opstå uoverensstemmel-
se med klienten om, hvad bistanden 
omfatter. En opdragsbeskrivelse i en 

ejendomshandel kan bestå i, at advoka-
ten i tekst, punktform eller ved afkryds-
ning af felter i en fortrykt formular om 
del ydelser oplyser om de vigtigste ele-
menter af den påregnede bistand, f.eks. 
gennemgang af købsaftale med tilhø-
rende bilag, godkendelse af handelen, 
rådgivning om købers retsstilling, så-
fremt handelen er omfattet af lov om 
forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse 
af fast ejendom kap. 1, tinglysning af 
skøde, udarbejdelse af udkast til re-
fusionsopgørelse samt telefonsamta-
ler og korrespondance. Ved bistand i 
ejerlejlighedshandler kan der eksem-
pelvis suppleres med gennemgang af 
ejerforeningens forhold og økonomi. 
Advokaten bør tillige skrive, såfremt 
ydelser, der naturligt kunne være en 
del af et opdrag, ikke er inkluderet, det 
kan f.eks. være rådgivning om finan-
siering af ejendomshandelen, rådgiv-
ning om ejendommens pris m.v. 

Som rettesnor for, om opdragsbe-
skrivelsen er tilstrækkelig og fyldestgø-
rende, kan nævnes følgende eksempel: 
En advokat har besluttet, at vedkom-
mende kan tilbyde sin bistand i en 
ejendomshandel til en fast pris. I sådan 
et tilfælde skal klienten kunne kigge 
på selve prisen, læse opdragsbeskri-
velsen og dermed kunne slå fast, hvad 
man får for det salær, der skal betales.

Formkravet om skriftlighed er opfyldt ved 
brev, email og formentlig tillige sms eller 
anden elektronisk kommunikation.
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På en klar og entydig måde
På en klar og entydig måde gælder 
både opdrags- og prisoplysningen og 
den form, hvori oplysningerne gives. 
Hvis opdrags- og prisoplysningen gi-
ves til sidst i et længere brev eller en 
e-mail, hvor klienten først skal læse 
om, hvad advokaten har gjort sig af 
overvejelser efter gennemlæsning af 
en købsaftale med bilag, dernæst en 
række forretningsbetingelser, er der en 
betydelig risiko for, at klienten slet ikke 
registrerer opdrags- og prisoplysnin-
gen. Opdrags- og prisoplysningen bør 
så vidt muligt gives i et separat doku-
ment og i det mindste indledningsvis, 
hvis der i samme meddelelse skal gives 
andre oplysninger. Forbrugerklienter 
kan, hvis de f.eks. er blevet sagsøgt eller 
impliceret i en ansættelsesretlig tvist, 
være pressede. Førstegangskøbere 
af fast ejendom mødes med en stor 
mængde information og materiale og 
mange nye begreber. Forbrugerklienter 
skal derfor serviceres med en klar og 
entydig opdrags- og prisoplysning.

Undertiden prøver advokater i 
deres opdrags- og prisoplysning at 
beskrive alle tænkelige scenarier for-
bundet med varetagelsen af klientens 
sag. Endvidere ses opdrags- og pris-
oplysninger, hvor advokaten redegør 
for muligheden for at søge fri pro-
ces, selv om opdraget ikke vedrører 

en retssag. Sådanne opdrags- og pris-
oplysninger forekommer ikke at være 
klare og entydige. 

Opdrags- og prisoplysningen skal 
være konkret i forhold til det, der skal 
udføres for klienten, og enhver æn-
dring i opdraget, hvad enten dette 
udvides eller begrænses, og enhver 
ændring i principperne for sagens af-
regning, medfører, at advokaten skal 
sende en ny opdrags- og prisoplysning. 
En advokat kan med fordel udarbejde 
tekster og paradigmer på opdragsbe-
skrivelser og prisoplysninger, men det, 
som sendes til klienten, skal være kon-
kret tilpasset det opdrag, som skal ud-
føres, og med en prisoplysning, som 
er gældende for det konkrete opdrag.

Hvis en klient i første omgang øn-
sker at få afklaret, om klienten over-
hovedet har en sag, bør opdraget og 
prisoplysningen afgrænses til dette 
indledende arbejde. Hvis klienten, ef-
ter at retsstillingen er belyst, ønsker at 
føre retssagen, og advokaten er villig 
til at føre sagen med retshjælpsdæk-
ningstilsagn og/eller fri proces, ændres 
betingelserne for opdraget, og der skal 
gives ny opdrags- og prisoplysning. I 
opdragsbeskrivelsen skal advokaten re-
degøre for de vigtigste elementer for-
bundet med at varetage retssagen, og 
prisoplysningen kan eksempelvis æn-
dres til: “Det, at der er meddelt tilsagn 

Opdrags og 
prisoplysningen 
bør så vidt muligt 
gives i et separat 
dokument og i det 
mindste indled
ningsvis, hvis der 
i samme medde
lelse skal gives 
andre oplysninger.

ADVOKATETIK

50



 

om retshjælpsdækning, betyder, at jeg, 
for det arbejde, som udføres fra nu 
af, vil henholde mig til dit retshjælps-
forsikringsselskab for salær og om-
kostninger, bortset fra selvrisikoen, 
som er xx kr. (eller beregningsprin-
cip) og beløb ud over dækningsmak-
simum, som ifølge forsikringspolicen 
er xx kr.” Så længe advokaten henhol-
der sig til forsikringsselskabet, er det 
efter Advokatrådets opfattelse tilstræk-
kelig prisoplysning, at advokaten har 
oplyst, at det er forsikringsselskabet, 
der betaler salæret. I sager, hvor dæk-
ningsmaksimum på retshjælpsforsik-
ringen er ved at være nået, og risikoen 
for klientens egenbetaling derfor er ak-
tualiseret, skal advokaten varsle dette. 
I en sådan meddelelse skal der oplyses, 
at salæret vil blive fastsat efter samme 
principper, som har været gældende i 
forhold til forsikringsselskabet, det vil 
sige landsretspræsidenternes vejleden-
de satser. I denne varsling – og prisop-
lysning – er advokaten forpligtet til at 
vedlægge satserne eller redegøre nær-
mere for salærfastsættelsen, da sagen 
nu har ændret karakter, så det er kli-
enten, der betaler salæret. Advokaten 
skal endvidere oplyse om de med bi-
standen forbundne omkostninger, 
som ikke allerede er dækket gennem 
retshjælpsforsikringen.    
Et andet eksempel på en uklar 

opdrags- og prisoplysning ses i ny og 
næ i ejendomshandler, hvor advoka-
ten tilbyder en fast pris for bistanden. 
Efter opdragsbeskrivelsen skriver ad-
vokaten: “Hvis arbejdet omfatter mere 
end ovenstående, beregnes der salær 
med udgangspunkt i medgået tid og 
til en timepris på xx, inkl. moms.” Når 
der er givet en fast pris, skal advokaten 
levere det, som er aftalt, også selv om 
arbejdet bliver mere omfattende end 
først antaget. Hvis sætningen “Hvis ar-
bejdet omfatter mere end ovenståen-
de…” skal forstås som et andet og nyt 
opdrag, f.eks. en mangelsag, medfører 
sætningen en unødig uklarhed, allere-
de fordi et sådant opdrag forudsætter 
en ny opdrags- og prisoplysning, hvor-
for der ikke er grund til at tage højde 
for dette i den opdrags- og prisoplys-
ning, som gives i ejendomshandelen.

Prisoplysningen  
(oplysning om salærfastsættelsen)
Begrebet prisoplysning omfatter både 
de situationer, hvor det er klienten, der 
skal betale advokatens salær, og hvor 
salæret betales af tredjemand, herun-
der statskassen.

Når klienten skal betale advoka-
tens salær, skal advokaten enten til-
byde en fast pris, give et begrundet 
overslag eller redegøre for de princip-
per, der vil være gældende for sagens 

afregning. Det er advokaten, der af-
gør hvilken prisoplysning, der kan gi-
ves. Konkurrencemæssige forhold kan 
for visse opdrags vedkommende bevir-
ke, at advokaten vælger at give en fast 
pris for at få opdraget. 

Fast pris
Hvis advokaten har givet en fast pris, 
skal denne oplyses inkl. moms. Der er, 
når der gives fast pris, som udgangs-
punkt ingen grund til at nævne time-
priser eller andre afregningsprincipper, 
jf. ovenfor om, at prisoplysningen skal 
være klar og entydig. En undtagelse 
herfra må kunne gøres i ejendoms-
handler, hvor advokaten har behov for 
at beskrive salærberegningen, hvis 
ejendomshandelen ikke gennemføres.

Begrundet overslag
Et begrundet overslag skal selvsagt 
være begrundet. Det betyder, at advo-
katen skal have gjort sig overvejelser 
om, hvad opdraget kommer til at om-
fatte, og hvad salæret forventes at blive. 
Der kan naturligvis opstå ændringer i 
opdraget og arbejdets omfang, men et 
begrundet overslag må ikke være ure-
alistisk eller et forsøg på at etablere op-
drag på vilkår, som ikke er realistiske. 
Der er i nævnspraksis set eksempler 
på, at det begrundede overslag sæt-
tes lavt. Når arbejdet er påbegyndt, og 
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afregningen nærmer sig overslaget, 
varsles et nyt overslag. 

Et begrundet overslag kan bestå i 
et eksakt beløb inkl. moms eller et in-
terval. I sådanne tilfælde vil det som 
udgangspunkt være unødvendigt, at 
advokaten oplyser sin timepris. 

Hvis en advokat i sin prisoplysning 
redegør for de principper, der vil fin-
de anvendelse ved salærafregningen, 
og supplerer denne oplysning med et 
estimat over, hvor mange timer, der 
forventes anvendt, er der som udgangs-
punkt givet et begrundet overslag, jf. 
Advokaten 6/2015 “Når prisoverslag 
giver anledning til en tvist”.

Hvis det viser sig, at et begrundet 
overslag ikke kan holde, skal advokaten 
varsle klienten så tidligt som muligt, og 
inden der udføres arbejde udover det, 
som er indeholdt i overslaget. 

Oplysning om de principper, der vil 
være gældende for afregningen
Særlig i større sager, eller hvor det ved 
opdragets etablering er usikkert, hvor 
mange timer det vil tage at varetage 
klientens sag, kan en advokat sjældent 
give en fast pris eller et begrundet over-
slag. I sådanne sager kan advokaten 
redegøre nærmere for de principper, 
som vil være gældende for salærfast-
sættelsen og dermed afregningen. Som 
anført ovenfor er det advokaten, der 

bestemmer, hvilken prisoplysning der 
kan gives. 

Den medgåede tid og advokatens 
timepris inkl. moms er centrale ele-
menter ved sagens afregning, men 
med henvisning til Højesterets dom 
i UfR1978.448H er det fast antaget, 
herunder i Advokatnævnets praksis, 
at følgende parametre kan indgå ved 
sagens afregning:

•  Arten og omfanget af  
advokatens arbejde 

•  Sagens betydning  
og værdi for klienten

•  Det med sagen  
forbundne ansvar

• Det opnåede resultat 

•  Om advokaten har ydet 
ekspertrådgivning 

•  Eventuelt hastearbejde/
arbejde uden for normal 
arbejdstid.

Hvis en advokat ikke i sin prisoplys-
ning forbeholder sig at anvende oven-
stående, men f.eks. alene anfører, at 
sagen afregnes efter medgået tid og i 
den forbindelse oplyser sin timepris 
inkl. moms, har advokaten som ud-
gangspunkt afskåret sig fra at anvende 

parametrene i opadgående retning. 
Den timepris, som oplyses, skal re-

latere sig til den eller de personer, som 
aktuelt skal udføre arbejde for klien-
ten. Det er ikke tilstrækkeligt klart at 
oplyse timeprisen på partnere, ansatte 
advokater, fuldmægtige og stud.jur.’er, 
hvorefter klienten uden nærmere vej-
ledning er overladt til at gisne om, hvil-
ken timepris der vil være gældende 
for sagen.

Særlig vedrørende sekretærer og 
sagsbehandlere – ligesom det gælder 
for kontorhold i øvrigt – anses deres 
tid for inkluderet i advokatens timepris, 
medmindre sekretæren eller sagsbe-
handleren udfører selvstændig sagsbe-
handling. Selvstændig sagsbehandling 
kan typisk komme på tale i boer, ejen-
domshandler og i sager med tvangs-
auktioner. Om særskilt afregning af 
sekretærtid m.v. henvises til Advokat-
en 4/2014 “Advokatnævnet – afreg-
ning for kontorhold” og Advokaten 
3/2016 “Afregning for sekretærtid i 
erhvervsforhold”. 

Hvis et opdrag ikke giver grundlag 
for særskilt afregning af sekretærtid, og 
sekretærens timepris desuagtet oply-
ses, giver advokaten en prisoplysning, 
som ikke forekommer klar og entydig. 
En klient vil altid have fokus på den la-
veste timepris, og der bør derfor ikke 
oplyses om sekretær timepriser i sager, 
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UDDRAG AF DE ADVOKATETISKE REGLER PKT. 15

15.1  Når klienten er forbruger, skal advokaten i forbindelse med indgåelsen af aftalen om bistand af egen drift og på klar og entydig 
måde skriftligt og direkte til klienten oplyse klienten om de vigtigste elementer i den påregnede bistand, om fastsættelsen af 
honoraret jf. 15.2, og om de med bistanden forbundne omkostninger.

  Hvis advokaten ikke har en hjemmeside, jf. pkt. 15.6, skal advokaten yderligere oplyse Advokatnævnets fysiske adresse og hjem-
mesideadresse, samt om Advokatnævnets kompetence til behandling af adfærdsklager og tvister vedrørende advokatens salær. 

15.2  Hvis bistanden ydes til et fast honorar, skal dette oplyses. Hvis det ikke er muligt på forhånd at beregne honorarets stør-
relse, skal advokaten enten angive den måde, hvorpå honoraret vil blive beregnet, eller give et begrundet overslag. Beløb 
skal oplyses inklusive moms.

15.3  Afgiver advokaten et overslag, skal klienten så tidligt som muligt orienteres skriftligt, hvis det samlede honorar forventes 
at overstige det beløb, der er angivet i overslaget. Advokaten skal af egen drift orientere klienten direkte herom på en klar 
og entydig måde.

15.4  Indgås der aftale om yderligere bistand i sagen, finder 15.1-15.3 tilsvarende anvendelse på sådan en aftale.

hvor betingelserne for særskilt afreg-
ning heraf ikke er til stede.

Prisoplysning i sager, hvor klienten 
ikke skal betale salær
En advokat skal give skriftlig opdrags- 
og prisoplysning, selv om klienten ikke 
skal betale salær. Hvis klienten f.eks. 
er nærtstående familie, som advoka-
ten ikke vil afkræve salær, og opdra-
get vedrører en ejendomshandel, skal 
advokaten skriftligt og direkte beskri-
ve de vigtigste elementer af bistanden, 
meddele at bistanden er gratis og op-
lyse om eventuelle omkostninger for-
bundet med bistanden, jf. nedenfor. 

Ved etablering af opdrag, hvor sa-
læret udredes endeligt af statskassen, 
skal advokaten beskrive de vigtigste 
elementer af bistanden og meddele kli-
enten, at salæret betales af statskassen 
og eventuelt for at tydeliggøre budska-
bet: “Det betyder, at du ikke skal beta-
le mit salær.” Om prisoplysningen i 
sager, hvor klienten ikke skal betale 
salæret samt om prisoplysning i straf-
fesager henvises særligt til Advokaten 
3/2019 “Opdrags- og prisoplysning – 
en genopfriskning”.

De med bistanden forbundne 
omkostninger
Advokaten skal oplyse klienten om 
de omkostninger, som udførelsen af 

opdraget indebærer, f.eks. udlæg, rej-
seomkostninger eller afgifter til det 
offentlige. I det omfang det er muligt 
at oplyse størrelsen af omkostningen, 
f.eks. notarialafgiften ved bistand med 
oprettelse af testamenter, skal omkost-
ningen oplyses med beløb. Tilsvarende 
er det normalt i ejendomshandler mu-
ligt at oplyse tinglysningsafgiften til 
skødet med et eksakt beløb. Hvis pri-
sen for ejendommen ikke er færdig-
forhandlet, når opdraget etableres, kan 
advokaten undtagelsesvis oplyse bereg-
ningsprincipperne. At klienten får op-
lysning om tinglysningsafgift i f.eks. 
salgsopstillingen, fritager ikke advoka-
ten for skriftligt, direkte og på en klar 
og entydig måde at oplyse om de med 
bistanden forbundne omkostninger. 
Oplysningspligten vedrørende omkost-
ningerne relaterer sig til advokatens 
tjenesteydelse, og Advokatrådet anta-
ger, at der ikke kan stilles krav om, at 
der oplyses om tinglysningsafgift, hvis 
tinglysning af skødet ikke indgår i det 
aftalte opdrag.

Klagevejledningen
I medfør af forbrugerklagelovens § 
4, stk. 1, skal en erhvervsdrivende på 
sin hjemmeside oplyse om eventu-
elle alternative tvistløsningsorganer, 
hvortil forbrugeren kan indbringe en 
tvist mellem den erhvervsdrivende og 

forbrugeren. Informationen skal inde-
holde oplysning om tvistløsningsorga-
nets adresse og hjemmeside. 
Hvis en advokat har en hjemmesi-
de, skal advokaten give den generelle 
klagevejledning på sin hjemmeside. 
Hvis en advokat ikke har en hjem-
meside, skal advokaten give den ge-
nerelle klagevejledning i opdrags- og 
prisoplysningen. 

Andre informationer i opdrags og 
prisoplysningen
Som anført ovenfor bør en opdrags- 
og prisoplysning som udgangspunkt 
meddeles i en separat e-mail eller med-
delelse for at opfylde kravet om at være 
klar og entydig. 

Hvis klienten er en fysisk person, 
følger det af hvidvasklovens § 16, stk. 
1, at den erhvervsdrivende ved forret-
ningsforholdets etablering skal orien-
tere kunden om de regler, der gælder 
for behandling af personoplysninger, 
med henblik på forebyggelse af hvid-
vask og finansiering af terrorisme. Da 
forbrugerklienter ofte er fysiske perso-
ner, og da § 16-underretningen skal gi-
ves ved opdragets etablering og direkte 
til kunden (klienten), kan det være hen-
sigtsmæssigt, at advokaten i ejendoms-
handler indsætter § 16-underretningen 
i opdrags- og prisoplysningen. ♦
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Digital sagsbehandling går live

Når sagsbehandling og skriftveksling foregår digitalt, er det  
ikke alene til fordel for klager, men det betyder også, at indklagede 
hurtigere kan forholde sig til, hvad klagen går ud på.

Digital sagsbehandling stod højt på 
ønskelisten, da Advokatnævnet i 

2018 gennemførte en brugerunder-
søgelse. Dette sættes nu i drift sam-
men med en digital klagesagsportal. 
Fra september 2020 vil man således 
kunne indgive en klage digitalt via næv-
nets hjemmeside, og kommunikatio-
nen i klagesagerne med parterne vil 
herefter foregå digitalt. Det præcise 
tidspunkt for idriftsættelsen vil blive 
annonceret på nævnets hjemmeside 
og i Advokatsamfundets nyhedsbrev. 

“I praksis betyder det, at en sag i vi-
dere udstrækning bliver “født” med de 
relevante oplysninger, så sekretariatet 
forhåbentlig skal bruge mindre tid på 
præciseringer af klagen. I forbindel-
se med udviklingen af portalen har vi 
arbejdet med, at opbygningen er in-
tuitiv, sådan at brugeren bliver guidet 
igennem,” siger sekretariatschef Mette 
Green van de Ven.
Selve sagsbehandlingen vil fortsat 

indeholde en indledningsvis screening 
af sagen for at undersøge, om der er 
behov for præcisering, eller om klagen 
kan afvises, eksempelvis fordi den er 
forældet, eller fordi klager ikke har den 
fornødne retlige interesse m.v. Når en 
klage er indgivet via portalen, vil en 
høring af den indklagede advokat ske 
via notifikation pr. e-mail med et link 
til “Kig i egen sag” (KIG), hvor advo-
katen kan logge sig på med sms-kode 
og se klagen og Advokatnævnets brev 
samt svare på høringen. Alle høringer 
og sagens afgørelse vil blive gjort til-
gængelig for parterne i KIG. 

“Når sagsbehandling og skriftveks-
ling foregår digitalt, er det ikke alene til 
fordel for klager, men det betyder også, 
at indklagede hurtigere kan forholde 
sig til, hvad klagen går ud på. Den di-
gitale sagsbehandling har desuden den 
fordel, at modparten kan gøre sig be-
kendt med nye oplysninger i sagen 
med det samme, da systemet – bortset 

fra ved selve indgivelsen af klagen – er 
baseret på samtidighed,” siger Mette 
Green van de Ven, der ser frem til, at 
den traditionelle skriftveksling ikke 
længere skal foregå via postvæsenet, 
når sagerne behandles digitalt.  

Hun peger på, at parterne selv kan 
bidrage til, at sagsbehandlingstiden 
bliver så kort som mulig, blandt an-
det ved at oplyse sagen grundigt fra 
start, ligesom det er vigtigt, at de ren-
ser dokumenter for oplysninger, der 
ikke er relevante for sagen, for eksem-
pel cpr-numre. 

Løsningen har afventet det nyligt 
indførte gebyr på 500 kr. pr. klage. 
Gebyret skal betales med betalings-
kort via selvbetjeningsløsningen, og 
det refunderes, såfremt klager får helt 
eller delvist medhold, eller hvis klagen 
afvises på grund af formelle mangler. 

Selvom der er brugt mange kræfter 
på at opbygge systemet intuitivt, er se-
kretariatet opmærksom på, at det givet 
vil kræve tilvænning. Sekretariatet vil så-
ledes bestræbe sig på at yde vejledning 
om anvendelsen og svare på spørgsmål. ♦

Fra september 2020 bliver sagsbehandlingen i Advokatnævnet  
digitaliseret, og klager kan indgives via en klagesagsportal. 
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DIGITALISERING AF KLAGER
Projektet indeholder tre led:

•  En klagesagsportal (selvbetjenings-
løsning) til indgivelse af klager

•  Digital sagsbehandling i nævnets 
sekretariat (digitalt sagsforløb)

•  En portal (KIG), som sagens parter 
kan tilgå.

For så vidt angår portalen KIG, så vil 
klager og indklagede modtage en notifi-
kation, når der er nyt. De vil kunne tilgå 
KIG med en unik sms-kode, der sendes til 
deres mobiltelefon. KIG vil indeholde et 
overblik over sagen, herunder status, og 
høringer, indlæg fra modparten og sagens 
afgørelse vil blive publiceret i KIG. 

Få nyheder om  
støttede projekter 
direkte i mailboksen 
hver måned. 

Tilmelding til nyhedsbrev 
på Dreyersfond.dk 

BLIV  
OPDATERET



BEVISBYRDEN I CIVILE SAGER

Erik Hørlyck
450 kr. / 205 sider  
Djøf Forlag

Hvem skal løfte bevisbyrden i en civil sag? I udgangspunktet er 

det den, der fremsætter krav, der har bevisbyrden – men der afvi-

ges ofte fra den almindelige bevisbyrderegel. Bogen undersøger 

betydningsfulde procesretlige problemstillinger, der er uomtalte 

i retsplejeloven, navnlig hvornår den almindelige bevisbyrderegel 

fraviges ved omvendt eller delt bevisbyrde på grundlag af præ-

sumptioner eller formodninger. Bogen vurderer desuden modbe-

vis, ligesom den analyserer bevisstyrkekravet i dansk retspraksis. 
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DANSK RETSPLEJE

Lars Lindencrone Petersen m.fl.
1.685 kr. / 848 sider  
8. udgave Karnov Group

Bogen giver en samlet lærebogs- og håndbogsmæssig gennem-

gang af hele retsplejen. Værket omfatter både civile retssager, fo-

gedsager, skiftesager og straffesager og giver læseren et samlet 

overblik over de tværgående procesretlige principper. EU-retten og 

grundrettighederne, herunder retten til adgang til domstolene og 

til retfærdig rettergang, er integreret i fremstillingen.

Lindencrone
Werlauff

Dansk 
retspleje

8. UDGAVE

2020

BØGER
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BØGER

Ex Tuto publishing
  www.extuto.com

| Aktuel Jura

Få mere viden på www.extuto.dk

Dansk persondateret
Bent Ole Gram Mortensen (red.) mfl. 
ISBN: 978-87-420-0033-5 | Udgivet: Januar 2020 
Sider: 544, indbundet | Pris: 595 kr. inkl. moms

Nyhed!

Earn-Out Disputes
Niels Schiersing
ISBN: 978-87-420-0034-2 | Udgivet: Juni 2020 
Sider: 324, indbundet | Pris: 1.245 kr. inkl. moms

Nyhed!

IT-kontraktret, 2. udgave
Henrik Udsen
ISBN: 978-87-420-0035-9 | Udgivet: Marts 2020 
Sider: 576, indbundet | Pris: 795 kr. inkl. moms

Nyhed!

DANSK STATSRET  

Jens Peter Christensen m.fl. 

650 kr. / 520 sider 

3. udgave Djøf Forlag

DIREKTØRKONTRAKTEN 

Jørgen Boe m.fl. 

965 kr. / 408 sider 

9. udgave Karnov Group

EARNOUT DISPUTES  

Niels Schiersing 

1.245 kr. / 324 sider 

Ex Tuto Publishing

ERSTATNINGS

ANSVARSLOVEN 

med kommentarer  

Jens Møller m.fl. 

1.950 / 1.116 sider 

7. udgave Djøf Forlag

FORBRUGERRETTEN I 

Markedsføringsloven anno 

2020 i en civil og  

offentligretlig kontekst  

Sonny Kristoffersen 

1.060 kr. / 460 sider 

7. udgave Karnov Group

HANDELSAGENTLOVEN 

med kommentarer  

Jørgen Lykkegård 
725 kr. / 317 sider 

3. udgave Djøf Forlag 

INSOLVENSPROCESRET 

Torben Kuld Hansen m.fl. 

1.395 kr. / 628 sider 

4. udgave Karnov Group

ITKONTRAKTRET  

Henrik Udsen 

795 kr. / 576 sider 

2. udgave Ex Tuto Publishing

KOMMUNALRET I  

GRUNDTRÆK 

Steen Rønsholdt m.fl. 

310 kr. / 135 sider 

3. udgave Karnov Group

LIGESTILLINGSLOVENE 

med kommentarer – Bind I  

Agnete L. Andersen m.fl. 

1.250 kr. / 833 sider 

8. udgave Djøf Forlag

LOV OM KLAGENÆVNET 

FOR UDBUD 

med kommentarer  

Carina Risvig Hamer 

1.500 kr. / 610 sider 

2. udgave Djøf Forlag

OFFENTLIGHEDSLOVEN 

med kommentarer  

Mohammad Ahsan 

2.000 kr. / 959 sider 

2. udgave Djøf Forlag

PERSONDATARET 

Dorte Høilund 

300 kr. / 400 sider 

3. udgave  

Hans Reitzels Forlag

PERSONDATARETTENS 

KILDER OG METODE 

Peter Blume 

300 kr. / 162 sider 

Djøf Forlag

POLITILOVEN 

med kommentarer  

Ib Henricson 

380 kr. / 306 sider 

5. udgave Djøf Forlag

SELSKABSLOVEN 

med kommentarer  

Peer Schaumburg-Müller m.fl. 

2.500 kr. / 1.800 sider 

3. udgave Djøf Forlag

SELSKABSSTRUKTURER 

Joint ventures, koncerner  

og grænseoverskridende 

omstruktureringer  

Karsten Engsig Sørensen 

800 kr. / 500 sider 

2. udgave Djøf Forlag

SØLOVEN 

med kommentarer  

Peter Appel m.fl. 

2.500 kr. / 1.292 sider 

5. udgave Djøf Forlag

VERTIKALE AFTALER OG 

KONKURRENCERET 

EU – Danmark 

Frank Wijckmans m.fl. 

1.500 kr. / 496 sider 

Hans Reitzels Forlag

VIRKSOMHEDS

OVERDRAGELSESLOVEN 

med kommentarer  

Lise Lauridsen m.fl. 

900 kr. / 362 sider 

6. udgave Djøf Forlag

VIRKSOMHEDSPANT,  

FORDRINGSPANT  

OG PANTSÆTNINGS

FORBUD 

Lars Henrik Gam Madsen 

1.500 kr. / 708 sider 

Karnov Group

ÅRSRAPPORTEN 

Kommentarer til  

årsregnskabsloven  

Henrik Steffensen m.fl. 

2.625 kr. / 1.583 sider 

8. udgave Karnov Group



PAS PÅ 
dækningsløse checks

Vi har efterhånden hørt en bestemt historie om bedrageri og muligvis hvidvask 
nogle gange, men der er desværre behov for at gentage advarslen. Danske ad-
vokater får stadig henvendelser fra typisk udenlandske klienter, der forsøger 
at snyde sig til udbetalinger.

Det foregår ved, at en advokat bliver kontaktet af en klient, der beder advoka-
ten om at indkassere et tilgodehavende hos en debitor. Advokaten påtager sig 
opgaven og sender et krævebrev til debitor, som hurtigt anerkender at skyl-
de det forfaldne beløb og indfrier fordringen med check, eksempelvis i USD. 

Kreditor anmoder herefter om at få afregnet sagen og overført pengene, in-
den checken er blevet clearet, hvilket advokaten gør. Det viser sig imidlertid, 
at checken er dækningsløs, og at advokaten er blevet udsat for en konstrueret 
konflikt mellem kreditor og debitor, der har samarbejdet om fupnummeret.

Advokaten lider et økonomisk tab, og der er tale om bedrageri og muligvis 
hvidvask. 

Et godt råd til alle advokater er derfor at skærpe opmærksomheden, når man 
bliver kontaktet af typisk udenlandske klienter, der ønsker bistand til at forføl-
ge et pengekrav, samt at sikre sig, at checken ikke er dækningsløs, inden man 
udbetaler beløbet til kreditor.

Vær også opmærksom på, at der ved uafviselig mistanke om hvidvask skal ske 
underretning til SØIK, Hvidvasksekretariatet eller Advokatsamfundet. ♦

Rævesaksen er en fast klumme, hvor advokater giver 
korte gode råd videre til kolleger om faldgruber inden for 
advokat etikken. Rævesaksen er ikke nogen ny opfindelse i 

Advokaten. Mange kan sikkert huske den fra tidligere, 
men de seneste år har den holdt pause. Nu er den 

igen et indslag i Advokaten, og har du et godt råd 
til dine kolleger, som forebygger fejl, så skriv til 
redaktionen på hha@advokatsamfundet.dk.

Fortalt af Lars Økjær Jørgensen, fagchef i Advokatsamfundet

RÆVESAKSEN
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Du kan tilmelde dig vores medlemskab ved 
at gå ind på www.advokurser.dk/opret 
eller ved at ringe til os på +45 6680 5656

Vil du undgå 
aflyste kurser? 

Tag din efteruddannelse online - så tilmelder du dig aldrig forgæves. 

Med et medlemskab får du ubegrænset adgang til mere end 
350 kursuslektioner on-demand med landets førende undervisere og 

til markedets skarpeste pris.



Ét klik til relateret indhold - samlet for dig på et sølvfad. Navigér hurtigt mellem 
relevante juridiske kilder.

Læs mere om den effektive struktur på  karnovgroup.dk/en-platform-flere-fordele

Træf bedre beslutninger, 
hurtigere.

Bag om indholdet i Karnov – del 3
Hele 2020 vil du på bagsiden af Advokaten finde et nyt afsnit i historien bag 
indholdet på Karnov Online. Denne gang ser vi på den effektive struktur.


