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Spørgsmål nr. 201 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren bekræfte, at reglerne om advokaters uafhængig-
hed blandt andet har til formål at sikre, at advokater kun har kli-

entens interesser for øje, og dermed undgå sammenblanding af 

interesser? Vil ministeren i forlængelse heraf redegøre for, om 

en lempelse af reglerne om advokaters uafhængighed kan føre 

til, at advokatbranchen kan se en lignende situation, som vi lige 

nu ser i Danske Bank, hvor sammenblanding af interesser mel-

lem Danske Bank og Home fører til, at sårbare kunder stilles 

dårligere?” 

 

Svar: 

 

1. Regulering af advokatområdet har til formål at sikre et velfungerende 

retssamfund, herunder at landets borgere og virksomheder har adgang til 

uafhængige advokater, der ikke varetager andre hensyn end hensynet til kli-

entens interesser. 

 

Det lovfæstede hensyn til uafhængighed betyder, at den enkelte advokat skal 

være uafhængig af statsmagten og af enhver uvedkommende privat interesse, 

der kan være i konflikt med klientens interesser. Det er helt afgørende for 

borgere og virksomheders tillid til advokatstanden og til retssystemet som så-

dan, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved den enkelte advokats uaf-

hængighed. 

 

På den baggrund er advokaters rolle i samfundet baseret på grundlæggende 

retssikkerhedsmæssige principper, og advokater skal overholde en omfat-

tende regulering, som gælder uanset om advokater virker som partsrepræsen-

tanter i retssager eller i andre sammenhænge. 

  

Reguleringen af advokaters arbejde for deres klienter gælder således i for-

hold til hele deres virksomhed. På dette punkt adskiller advokatbranchen sig 

væsentligt fra andre rådgivningsbrancher, herunder f.eks. revisorbranchen, 

som ikke er undergivet regulering i samme omfang. 

 

2. Efter Justitsministeriets opfattelse bør landets borgere og virksomheder 

til enhver tid have adgang til uafhængige advokater, der ikke varetager andre 

hensyn end hensynet til klientens interesser. Dette gælder også i sammen-

hænge, hvor der ikke (endnu) foreligger en retssag eller umiddelbart forven-

tes en retssag. 
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Indfrielsen af dette mål sikres bl.a. ved, at advokater i enhver arbejdsmæssig 

sammenhæng skal leve op til reglerne om god advokatskik, herunder at ad-

vokater skal udføre deres hverv grundigt og samvittighedsfuldt og sikre, at 

sagerne fremmes med fornøden hurtighed, ligesom salæret skal være rimeligt. 

Målet indfries endvidere bl.a. ved, at retsplejeloven fastsætter klare og ufra-

vigelige regler om advokatfirmaers ejerskab, ledelse og formål.  

 

Efter Justitsministeriets opfattelse vil en lempelse af disse regler kunne føre 

til en svækkelse af advokaters uafhængighed og en deraf følgende risiko for 

sammenblanding af interesser.  

 


