DE ADVOKATETISKE REGLER
(Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

1 Advokatens stilling i samfundet
Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling.
Advokatens opgave er at fremme retfærdighed og modvirke uret.
Advokaten skal aktivt varetage og forsvare sin klients rettigheder og friheder samt
være klientens rådgiver.
Advokaten skal ved sin repræsentation af klienten iagttage fortrolighed samt bevare
sin uafhængighed og integritet, herunder i forhold til staten.
Advokaten har juridiske og etiske forpligtelser over for klienten.
Advokaten skal også under udførelsen af sine pligter for klienten udvise den
nødvendige respekt over for personer og myndigheder, som advokaten har kontakt
med på klientens vegne.
2 Retsplejelovens regler om god advokatskik
2.1
Advokaten skal i medfør af rpl. § 126, stk. 1, udvise en adfærd, der stemmer med god
advokatskik. En advokat må i medfør af rpl. § 126, stk. 4, heller ikke uden for sin
advokatvirksomhed, i forretningsforhold eller i andre forhold af økonomisk art,
udvise en adfærd, der er uværdig for en advokat.
2.2
Advokatrådet fører tilsyn med, at advokater overholder reglerne om god advokatskik.
Advokatnævnet, der behandler klager over advokater, fastlægger det nærmere
indhold af retsplejelovens standard for god advokatskik og tildeler disciplinære
sanktioner i henhold til rpl. kapitel 15 b.

3 De Advokatetiske Reglers status og formål
3.1 Reglernes status

De advokatetiske regler gælder for alle advokater, uanset om de udøver
advokatvirksomhed eller er ansat i virksomheder eller organisationer, der ikke kan
udøve advokatvirksomhed, jf. rpl. § 124. Reglerne udtrykker de krav, som under
hensyn til advokaters særlige stilling i samfundet og på baggrund af Advokatnævnets
og domstolenes praksis efter Advokatrådets opfattelse stilles til advokaters
professionelle standard og etik under deres udøvelse af virksomhed under brug af
advokattitlen.

3.2 Reglernes formål
Disse regler skal tjene til vejledning for advokaterne, deres klienter og offentligheden
med hensyn til de pligter af advokatetisk art, der påhviler advokater, når de udøver
virksomhed under brug af advokattitlen. Reglernes formål er tillige at udgøre et
bidrag til Advokatnævnets fastlæggelse af retsplejelovens standard for god
advokatskik.
4 Reglernes anvendelsesområde
4.1
Disse regler finder anvendelse ved advokaters udøvelse af virksomhed under brug af
advokattitlen i Danmark og ved danske advokaters udøvelse af sådan virksomhed i
udlandet.
4.2
For advokaters grænseoverskridende virksomhed inden for EU gælder tillige den af
CCBE vedtagne Code of Conduct for lawyers in the European Union.

5 Tavshedspligt
5.1
Fortrolighed er en betingelse for advokatens virke og en grundlæggende pligt og ret,
som skal respekteres ikke kun i det enkelte individs, men også i retssamfundets
interesse.
Det er derfor afgørende, at en advokat kan modtage oplysninger om forhold, som
klienten ikke ville betro andre, og at advokaten kan gøres bekendt med oplysningerne
i fortrolighed.

Advokaten skal behandle alle oplysninger, han som led i sit virke bliver bekendt med,
fortroligt.
5.2
Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.
5.3
Advokaten skal sikre, at advokatens autoriserede fuldmægtige, partnere, jf. rpl. § 124
c, stk. 1, nr. 2, personale og andre, som i øvrigt beskæftiges i advokatvirksomheden,
gøres bekendt med, at de pågældende har samme tavshedspligt som advokaten,
uanset om de er advokater eller ikke.
5.4
Når advokater udøver advokatvirksomhed i et fællesskab, i et advokatselskab, jf. rpl.
§ 124, eller i kontorfællesskab, gælder reglerne i 5.1-5.3 for fællesskabet,
advokatselskabet og kontorfællesskabet og i det indbyrdes forhold mellem dets
deltagere, herunder ansatte advokater.
Tilsvarende gælder reglerne i 5.1-5.3 for andre samarbejder, samvirker og
fællesskaber mellem advokater eller advokatvirksomheder, såfremt de i forhold til
tredjemand fremtræder som et fællesskab eller en advokatvirksomhed.

6 Navn m.m.
6.1
Advokatvirksomheders navn skal være egnet til entydigt og konkret at identificere
den pågældende advokatvirksomhed, og det skal fremgå af navnet eller en tilføjelse
dertil, at virksomheden er en advokatvirksomhed.

6.2
Advokatvirksomheders navn og andre forretningskendetegn,
derunder logo, må ikke være egnet til at give indtryk af, at advokatvirksomheden
udøves af andre end dem, der efter rpl. § 124, jf. § 124 c, kan være medejere af en
advokatvirksomhed.

7 Fuldmægtige – advokatens ansvar

Det påhviler advokater, der beskæftiger autoriserede advokatfuldmægtige, at sikre, at
fuldmægtigen får en forsvarlig praktisk uddannelse med henblik på erhvervelse af
advokatbeskikkelse, herunder indsigt i og forståelse for de advokatetiske reglers
betydning.
Principalen er ansvarlig for, at autoriserede advokatfuldmægtige handler i
overensstemmelse med disse regler. Principalen må således ikke pålægge sin
fuldmægtig at udvise en adfærd, der ville være i strid med disse regler, såfremt den
udvistes af advokaten selv.

8 Modtagelse af sager
8.1
En advokat må alene påtage sig en sag for en klient efter direkte anmodning fra
klienten, fra en anden advokat på klientens vegne eller efter anmodning fra en
offentlig myndighed eller andet kompetent organ.
8.2
En advokat må ikke påtage sig en sag, til hvis udførelse advokaten savner fornøden
kompetence, medmindre advokaten efter aftale med klienten sikrer sig samarbejde
med en dertil kvalificeret kollega.
8.3
En advokat må ikke påtage sig en sag, hvis den ikke kan behandles tilstrækkelig
hurtigt.

9 Opgavens udførelse
9.1
En advokat skal som klientens uafhængige rådgiver varetage klientens interesser
grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til
klientens tarv kræver.
9.2
Advokaten skal i passende omfang holde klienten underrettet om sagens forløb.

10 Opbevaring af sagsakter

Efter afslutning af en sag skal sagens akter, herunder elektroniske data, opbevares i
en passende periode, som kan fastsættes generelt efter sagstype med fornøden hensyn
til konkrete forhold.
11 Udtræden
En advokat må ikke ophøre med at udføre en sag på en sådan måde og under sådanne
omstændigheder, at klienten hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden
juridisk bistand.

12 Interessekonflikter
12.1
Ved modtagelsen af enhver ny sag skal advokaten i rimeligt omfang sikre sig mod, at
der kan opstå tvivl om advokatens iagttagelse af bestemmelserne om
interessekonflikter.
12.2
En advokat må ikke bistå en klient i situationer, hvor en interessekonflikt er opstået,
eller hvor der foreligger nærliggende risiko for, at en sådan konflikt opstår.
Sådanne situationer foreligger, når:
1)
en advokat bistår klienter i samme sag, hvis klienterne har modstridende interesser af
ikke uvæsentlig karakter.
2)
en advokat bistår en part efter tidligere at have bistået modparten i samme sag.
3)
en advokat på samme tid bistår klienter i flere sager, der har forbindelse med
hinanden, hvis der er risiko for, at fortrolige oplysninger, som advokaten har
modtaget i en af sagerne, kan have betydning i en anden af sagerne.
4)
en advokat har en nær familiemæssig eller ikke ubetydelig økonomisk,
erhvervsmæssig eller anden forbindelse til en part, som i sagen har modstridende
interesser med klienten.

5)
en advokat har sådanne forretningsmæssige eller andre forbindelser til eller aftaler
med klienten, at der er risiko for, at advokaten ikke kan give klienten rådgivning
uafhængigt af uvedkommende interesser.
6)
en advokat indgår aftale med klienter eller andre om, at han skal modtage salær i
form af aktier eller andre ejerandele i et selskab, hvor aktiernes eller andelenes værdi
vil blive påvirket af resultatet i sagen. Dette gælder også andre tilfælde, hvor der
indgås aftale om en sådan vederlæggelse, hvis dette vil kunne påvirke advokatens
uafhængighed og personlige integritet under udførelsen af hvervet.
7)
en advokat, som for parterne har medvirket til stiftelse eller berigtigelse af et
retsforhold, efterfølgende bistår en af parterne vedrørende samme retsforhold, hvis
bistanden har eller kan have betydning for den anden part.

Sådanne situationer kan endvidere foreligge, når:
8)
en advokat bistår en klient i en sag, hvis han uden at repræsentere modparten i den
konkrete sag har et fast klientforhold til denne.
Ved vurderingen af om et klientforhold er fast, tages der bl.a. hensyn til, om klienten
hidtil har søgt advokatens bistand regelmæssigt i forhold til klientens behov for
bistand, og om klienten forventes at fortsætte hermed.
9)
en advokat bistår konkurrerende virksomheder.
10)
en advokat medvirker for flere parter til stiftelse af eller berigtigelse af et retsforhold,
hvorom der er enighed mellem parterne.
11)
en advokat bistår en klient i en sag efter tidligere at have bistået en klient i en anden
sag, når sagerne har forbindelse med hinanden, og der er risiko for, at fortrolige
oplysninger, som advokaten har modtaget i en af sagerne, kan have betydning i en
anden af sagerne.

12.3
En advokat må ikke virke som voldgiftsdommer, mæglingsmand eller mediator for
flere parter, hvis han tidligere som partsrepræsentant har bistået nogen af parterne i
forhold, der har forbindelse med tvisten. En advokat må ikke efter at have virket som
voldgifts-, mæglingsmand eller mediator bistå nogen af parterne som
partsrepræsentant om forhold, der har forbindelse med sagen.
12.4
Når advokater udøver advokatvirksomhed i et fællesskab, i et advokatselskab, jf. rpl.
§ 124, eller i kontorfællesskab gælder reglerne i 12.2 og 12.3 for fællesskabet,
advokatselskabet og kontorfællesskabet og i det indbyrdes forhold mellem dets
deltagere, herunder ansatte advokater.
Tilsvarende gælder reglerne i 12.2 og 12.3 for andre samarbejder, samvirker og
fællesskaber mellem advokater eller advokatvirksomheder, såfremt de i forhold til
tredjemand fremtræder som et fællesskab eller en advokatvirksomhed.
12.5
Et samtykke fra de involverede parter til advokatens bistand vil i tilfælde omfattet af
12.2, pkt. 1-7, 12.3 og 12.4 som udgangspunkt ikke påvirke bedømmelsen af, om der
foreligger en interessekonflikt. I tilfælde omfattet af 12.2, pkt. 8-11vil betydningen af
et sådant samtykke bero på en konkret vurdering.
12.6
Når der i henhold til disse regler foreligger en interessekonflikt eller en nærliggende
risiko herfor, skal advokaten udtræde af den eller de konkrete sager i forhold til alle
involverede klienter. Hvis advokaten i tilfælde omfattet af 12.2, pkt. 1, 3, 9 og 10,
kun har modtaget væsentlige oplysninger fra nogle af klienterne, kan advokatens
udtræden begrænses til de øvrige klienter. Advokatens udtræden skal ske straks. Dog
skal advokaten foretage det, der er nødvendigt for, at klienten ikke lider retstab.
12.7
Såfremt advokatens udtræden af sagen i henhold til 12.6 skyldes en interessekonflikt,
som er opstået udelukkende eller i hovedsagen som følge af advokatens forhold, må
advokaten ikke opkræve honorar for den del af arbejdet med sagen, som tillige skal
udføres af den advokat, som overtager sagen. I det omfang sådant honorar er indbetalt
af klienten, skal advokaten tilbagebetale dette.
12.8
Advokatvirksomheder og andre samarbejder omfattet af 12.4 skal udarbejde skriftlige
retningslinjer for håndtering af interessekonflikter. Dette gælder ikke

enkeltmandsvirksomheder uden ansatte eller advokatselskaber, hvor kun én advokat
udøver virksomhed. Retningslinjerne skal være egnede til at undgå
interessekonflikter, til at opfange og identificere opståede konflikter på det tidligst
mulige tidspunkt og indeholde en beskrivelse af fremgangsmåden, når en konflikt er
identificeret.
Retningslinjerne skal efter anmodning fremsendes til Advokatrådet.

13 Almene oplysningspligter
13.1
Advokaten skal af egen drift oplyse klienten om følgende:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

advokatens navn, adresse (herunder juridisk adresse) samt andre
kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og eventuel e-mail-adresse, og
navnet på den virksomhed, hvorfra advokaten udøver sin virksomhed, formen på
virksomheden og CVR-nummeret,
at advokaten er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, idet EU-advokater dog
i stedet skal oplyse, at advokaten er registreret hos Advokatsamfundet,
at advokaten er en del af Advokatsamfundet,
at advokaten har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af
Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen
dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves,
navn og eventuelt adresse på forsikringsselskabet og garantistilleren.

13.2
Advokaten skal på en klar og entydig måde af egen drift oplyse sin klient om
eksisterende muligheder for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp. Skal
advokatens honorar udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et
forsikringsselskab, skal advokaten, når han påtager sig opgaven, orientere sin klient
om principperne for fastsættelse af honoraret og om de mulige konsekvenser for
klienten.
13.3
Advokaten skal af egen drift oplyse sin klient om, hvorvidt der anvendes
aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, og advokaten skal give klienten
oplysninger om almindelige forretningsbetingelser, hvis sådanne anvendes.
13.4

Advokaten skal oplyse om de i 13.1 og 13.3 nævnte forhold på en klar og entydig
måde, men advokaten kan selv bestemme, hvordan det sker, herunder om
oplysningerne skal meddeles klienten direkte eller gøres let tilgængelige for klienten
på advokatens virksomhedsadresse ad elektronisk vej eller lignende.
Oplysningerne i 13.1-13.3 skal gives eller gøres tilgængelige i forbindelse med
indgåelsen af en skriftlig aftale om ydelse af bistand. Hvis der ikke foreligger en
skriftlig aftale, skal oplysningerne gives eller gøres tilgængelige, inden bistanden
ydes.
13.5
Hvis advokaten samarbejder med andre om ydelse af bistand, skal advokaten efter
anmodning fra klienten oplyse om de foranstaltninger, som advokaten har truffet for
at undgå eventuelle interessekonflikter.
13.6
Advokaten skal efter anmodning fra klienten oplyse, at advokaten er omfattet af
Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik,
jf. rpl. § 126, samt oplyse om eksistensen af de advokatetiske regler.
13.7
Advokaten skal efter anmodning fra klienten oplyse klienten om de regler, der særligt
gælder for udøvelse af advokaterhvervet, og hvordan klienten får adgang til
reglerne, f.eks. ved at henvise til www.advokatsamfundet.dk.

14 Opdrags- og prisoplysninger i erhvervsforhold

14.1
Når klienten handler inden for sit erhverv, skal advokaten i forbindelse med
indgåelsen af aftalen om bistand af egen drift og på klar og entydig måde oplyse
klienten om de vigtigste elementer i den påregnede bistand, medmindre dette allerede
fremgår af sammenhængen. Hvis advokaten på forhånd har fastsat et bestemt
honorar, skal advokaten i forbindelse med indgåelsen af aftalen om bistand af egen
drift og på klar og entydig måde oplyse om honorarets størrelse. Hvis der ikke
foreligger en skriftlig aftale, skal oplysningerne i 1. og 2. pkt. gives eller gøres
tilgængelige, inden bistanden ydes.
14.2

Hvis det ikke er muligt på forhånd at beregne honorarets størrelse, skal advokaten på
klientens anmodning enten angive den måde, hvorpå honoraret vil blive beregnet,
eller give et begrundet overslag. Advokaten skal desuden oplyse om de forventede
udlæg, herunder afgifter til det offentlige.
14.3
Afgiver advokaten et overslag, skal klienten så tidligt som muligt orienteres, hvis det
samlede honorar forventes at overstige det beløb, der er angivet i overslaget.
14.4
Indgås der aftale om yderligere bistand i sagen, finder 14.1-14.3 tilsvarende
anvendelse på sådan aftale.
§
15 Opdrags- og prisoplysninger i forbrugerforhold
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 og, hvis advokaten
på forhånd har fastsat et bestemt honorar, om størrelsen af det honorar, advokaten
agter at beregne sig.
15.2
Hvis det ikke er muligt på forhånd at beregne honorarets størrelse, skal advokaten i
forbindelse med indgåelsen af aftalen om bistand af egen drift og på klar og entydig
måde skriftligt og direkte til klienten enten angive den måde, hvorpå honoraret vil
blive beregnet, eller give et begrundet overslag. Advokaten skal desuden oplyse om
de forventede udlæg, herunder afgifter til det offentlige.
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.
16 Honorarforhold

16.1 Rimeligt honorar
En advokat må ikke kræve højere honorar for sit arbejde end, hvad der kan anses for
rimeligt, jf. rpl. § 126, stk. 2. Det samme gælder for acontohonorar.
Honoraret, herunder et aftalt honorar, fastsættes efter et skøn under hensyn bl.a. til
sagens betydning og værdi for klienten, sagens udfald, arten og omfanget af det
arbejde, advokaten har udført og det med sagen forbundne ansvar.
16.2 Resultatbaseret honoraraftale
En advokat må ikke indgå honoraraftaler om vederlæggelse af en andel af det
udbytte, der måtte opnås ved gennemførelse af en sag (pactum de quota litis).
16.3 Oplysning om honorar
Klienten skal have oplysning om ethvert honorar, advokaten beregner sig.
16.4 Afregningen
Afregning skal foretages uden unødigt ophold. Afregningen skal indeholde den efter
forholdene fornødne beskrivelse af det arbejde, som kræves honoreret.
Advokaten må foretage modregning, når advokaten har faktureret klienten,
medmindre der foreligger særlige forhold, der gør, at modregning vil være urimelig.
16.5 Provisioner mv.
Provision, rabatter og lignende modtaget fra tredjemand i forbindelse med
behandlingen af klientens sag skal ubetinget godskrives klienten.
16.6 Depositum
Advokaten må ikke kræve et depositum, der overstiger, hvad der ved et forsigtigt
skøn må antages at være et rimeligt honorar.
Reglerne om forrentning af betroede midler finder anvendelse på deposita.
16.7 Honorardeling med ikke-advokater
En advokat må ikke indgå aftale om deling af sit honorar med nogen, der ikke er
advokat.
En advokat må dog betale honorar, provision, eller andet vederlag til overdrageren af
en advokatvirksomhed.
16.8 Procesomkostninger

Advokaten skal arbejde for en løsning på klientens sag for de lavest mulige
omkostninger under hensyn til klientens ønsker og instrukser.
16.9 Procesovervejelser
Advokaten bør på passende tidspunkter foreslå klienten at overveje at indgå forlig
eller henvise sagen til mediation eller lignende.
16.10 Henvisningshonorarer
En advokat må hverken af kolleger eller andre kræve eller modtage honorar,
provision eller andet vederlag for at henvise eller anbefale en klient.
Tilsvarende må en advokat ikke betale honorar, provision eller andet vederlag for
henvisning af en klient.

17 Grænser for advokatens bistand
17.1
En advokat må ikke ved udførelse af en sag gå videre, end berettigede hensyn til
varetagelse af klientens interesser tilsiger.
Advokaten må ikke foretage unødige retsskridt eller søge klientens interesser
fremmet på utilbørlig måde
17.2
En advokat må ikke modvirke tilkaldelse af en anden advokat og bør efter
omstændighederne opfordre modparten til at søge advokat.
Advokaten må ikke fortrænge en advokat fra en sag.
17.3
En advokat må ikke i en konkret sag henvende sig direkte til nogen, som i sagen er
repræsenteret af anden advokat, uden dennes samtykke. Det gælder dog ikke, hvis
henvendelsen sker til berettiget varetagelse af en klients eller egne interesser, eller
vedkommende anden advokat trods påmindelse ikke foretager, hvad han efter god
advokatskik har pligt til. Advokaten skal i alle tilfælde samtidig eller uden ugrundet
ophold underrette den anden advokat om enhver sådan henvendelse.
17.4

En advokat må ikke optage eller medvirke til optagelse af telefonsamtaler eller andre
kommunikationer på lydbånd eller lignende, uden at den anden part eller de andre
deltagere på forhånd har samtykket i optagelsen.

18 Advokatens forhold til retten m.fl.
18.1
Advokaten skal udføre sit hverv under respekt for retten og andre myndigheder.
Advokaten må ikke forhindre, at sagen behandles og afgøres efter de regler, der
gælder herom.
18.2
Advokaten skal respektere processens og forhandlingens kontradiktoriske princip.
Advokaten må ikke uden forudgående eller samtidig meddelelse til modparten rette
henvendelse om sagen til dommeren eller andre, der behandler tvister, eller forsyne
disse med bilag, notater eller dokumenter.
Advokaten skal senest samtidig forsyne modparten med kopi af det således
fremsendte.
18.3
En advokat, der repræsenterer en part i en retssag, kan kontakte et vidne forud for
vidneafhøringen for at klarlægge, hvad vidnet kan forklare og for at sætte vidnet i
stand til at forberede sig på vidneafhøringen.
En advokats dialog med et vidne skal altid ske på en måde, der er egnet til at
understøtte, at vidnet så korrekt som muligt bidrager til sagens oplysning. En advokat
skal i forbindelse med enhver henvendelse til et vidne forud for vidneafhøringen
sikre, at vidnet er bekendt med, at vidnet ikke har pligt til at udtale sig til advokaten.
Når det er påkrævet, skal advokaten orientere modpartens advokat om den kontakt,
advokaten agter at tage eller har haft med et vidne. Sådan information skal navnlig
gives, hvis vidnet har en særlig relation til modparten. Der vil normalt ikke være
behov for en orientering af modparten, hvis advokaten har ført vidnet i en
forudgående instans, hvis vidnet er ansat hos den part, advokaten repræsenterer, eller
hvis parten har en anden særlig tilknytning til vidnet. Det forhold, at et vidne føres af
modparten, påvirker ikke i sig selv advokatens adgang til at kontakte et vidne.

19 Advokatens respekt for forligsforhandlinger
Har en part forud for eller under en verserende retssag, voldgift eller anden
tvisteløsning tilbudt forlig, må modpartens advokat ikke over for den afgørende
instans fremlægge eller på anden måde oplyse om forslaget uden udtrykkeligt
samtykke fra modparten.
Advokaten må gerne fremlægge og oplyse om forligsforslag fra egen klient.
Vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011

