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Sikker mail og digital postkasse

Det behøver ikke at være kryptisk,
selvom det er krypteret.
Kryptering og sikker mail er blevet centrale emner i dagens
digitale Danmark. Lad Unik Advosys hjælpe dig med at håndtere
øget sikkerhed på mailkommunikationen – let og enkelt.
Kontakt Unik Advosys på 7642 1100, hvis du vil høre mere om vores
Advokat løsning og hvordan den let håndterer sikker mail samt digital post.
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Bestyrelsen i Dansk Kræftforsknings Fond arbejder gratis,
og midlerne fordeles af et ulønnet udvalg af anerkendte
kræftforskere. Derfor kan fonden donere hver en krone til
landets mest lovende forskningsprojekter.
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LEDER

VELKOMMEN TIL FOLKEDOMSTOLEN 2014
F O TO: MOR TEN HOLTUM

OVERSKRIFTEN KAN MÅSKE give anledning til en række
forskellige associationer, men det er nu noget ganske
bestemt, jeg her har i tankerne: I år kan vi for tredje
år i træk byde velkommen til Folkedomstolen på Bornholm. Det gør vi i tæt samarbejde med repræsentanter
for Domstolsstyrelsen og Dommerforeningen, der igen
i år er med hele vejen fra planlægningen – der starter i
vintermånederne – til den sommerdag, hvor dommere,
advokater, Folketingets Retsudvalg og interesserede besøgende fylder teltet på Havnen i Allinge.
Det første år på Folkemødet havde vi fokus på en sag,
der udviklede sig fra en sommerflirt til en voldtægt. Sidste
år stod den unge, voldsdømte serber til en udvisning. Og
i år stiller vi skarpt på et hjemmerøveri, hvor et vidne
kommer til at spille en stor rolle.
Vidnebeviset er et af de områder, der er forsket mest
i inden for bevisretten. Og med god grund. Forskningen
viser nemlig, at vi mennesker ikke altid er så gode vidner,
som vi selv tror. Uanset hvor sikre vi er på, hvad vi har
set, så er vores oplevelse af virkeligheden farvet af både
personlig erfaring, fordomme og en række andre faktorer.
Et af de bedste eksempler er fra en film, hvor en
gruppe ventende togpassagerer uvidende deltog i et
eksperiment. De ventede på én perron, mens der på en
anden udspillede sig en situation mellem to skuespillere:
En ung fyr trækker en stålkam op af lommen, mens han
passerer en nydelig ældre herre. Han griber fat i den unge
mand, og det udvikler sig til håndgemæng.
Det kommer der nogle overraskende vidneudsagn ud
af. Mange i gruppen får blandt andet overbevist hinanden
om, at den unge trak en kniv op af lommen. Ja, nogle af
vidnerne kan oveni købet beskrive, hvor drabelig kniven
så ud.
Den teknologiske udvikling har naturligvis også haft
betydning for bevisførelsen i straffesager, hvor vidnebeviset sjældent er det eneste bevis, men ofte suppleres af tekniske beviser, for eksempel i form af
DNA-beviset. Alligevel spiller vidnebeviset fortsat en stor rolle, så derfor vil vi gerne invitere
til en test af, hvor godt et vidne, du er. De fleste af os tror, at vi er fremragende vidner. Men
er vi nu også det? Jeg vil derfor opfordre til at tjekke vores program for Folkemødet, hvor du
blandt andet vil finde et spændende arrangement, hvor du kan teste dine evner som vidne.
Der er rigtig mange andre aktiviteter i Advokatsamfundets telt på Havnen i Allinge fra
morgen til aften. Vi har masser af debatter om retssikkerheden i samfundet, og de bornholmske
advokater stiller også i år op i Advokatvagten, hvor gode råd er gratis. Jeg glæder mig til at
byde velkommen i teltet til Folketingets Retsudvalg, der nu for tredje gang stiller talstærkt
op som jury for en dag og ikke mindst til de besøgende, der gerne vil være tæt på en retssag,
som giver rum til eftertanke. På gensyn på Bornholm!

A F S Ø R E N J E N S T R U P,
FORMAND FOR ADVOKATR ÅDET

ADVOKATEN 04/14 5

KORT NY T

UNDERSØGELSE AF DEN DIGITALE KOMMUNIKATION
Danmarks Domstole indførte i oktober 2013 et sæt retningslinjer
for brug af e-mail i retterne for at skabe øget ensartethed på tværs
af retterne, uanset om man er i kontakt med retten i Hjørring
eller retten på Frederiksberg.
Domstolsstyrelsen vil nu undersøge, i hvilket omfang målene er
blevet indfriet og sender i samarbejde med Advokatsamfundet og
Danske Advokater et spørgeskema ud til tilfældigt udvalgte advokater og advokatfirmaer, sådan at erfaringerne kan inddrages i
det videre arbejde med at forbedre arbejdsprocesser og tekniske
løsninger.

Halvering af antallet af verserende
klagesager i Advokatnævnet
Gennem en målrettet indsats og hård prioritering af ressourcerne er det
lykkedes Advokatnævnets sekretariat at halvere antallet af verserende
klagesager siden foråret 2012, hvor antallet af sager var på sit højeste.
- Vi har nu under 900 verserende klagesager, hvoraf en betydelig
del er i partshøringsfasen og derfor ikke kan afgøres nu. Endvidere
nedbringer vi måned for måned antallet af verserende sager yderligere,
siger Advokatnævnets sekretariatschef Nicolai Pii.
Advokatnævnets sekretariat har i samarbejde med Advokatnævnet

fastsat en målsætning om, at antallet af verserende klagesager i løbet
af første halvår 2014 nedbringes med yderligere 300 sager, således at
det samlede antal sager vil være på højst 600. Når dette mål er nået,
vil antallet af verserende sager i sekretariatet igen være acceptabelt,
og oprydningen efter den ophobning af sager, der fandt sted i 20102011, vil være afsluttet. Med højst 600 verserende sager skulle det alt
andet lige være muligt fremadrettet at nedbringe den gennemsnitlige
sagsbehandlingstid til nævnets målsætning på seks måneder.

ANSVARSFORSIKRING OG GARANTI – ER DU DÆKKET?
Alle advokater og advokatselskaber skal være dækket af en ansvarsforsikring og en garanti, som opfylder nogle særlige krav, der er beskrevet
i Advokatsamfundets vedtægt. Det er uden betydning, om advokaten
arbejder i en advokatvirksomhed, en anden virksomhed, en organisation eller noget helt andet. Det, der for advokater udløser forpligtelsen
til at have en forsikring og en garanti, er selve advokatbeskikkelsen.
Det er advokaten selv, der er ansvarlig for, at han eller hun er dækket
ind. Det er alvorligt for en advokat ikke at have forsikring og garanti, og
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det kan resultere i, at man mister retten til at drive advokatvirksomhed.
Advokatrådet skal derfor opfordre alle advokater til på ethvert tidspunkt
at have sikkerhed for, at de har forsikring og garanti. Der kan særligt i
forbindelse med jobskifte være anledning til at undersøge, om man er
behørigt dækket. Erfaringsmæssigt kan skiftet fra advokatvirksomhed
til anden virksomhed resulterer i, at man ikke længere er dækket af
forsikring og garanti.
Kontakt gerne sekretariatet for nærmere råd og vejledning.

FOLKE
DOM
STOLEN
★★★★★

Retten bliver sat på Havnen i Allinge.
En mand påstår, at han har været udsat
for et hjemmerøveri.

★★★★★

Folketingets partier hvirvles ind i en
speget sag. Er det et hjemmerøveri?
Skal en ung fyr straffes? Og hvor længe?

KARSTEN LAURITZEN [V]

PETER SKAARUP [DF]

PERNILLE SKIPPER [EL]

TRINE BRAMSEN [S]

JEPPE MIKKELSEN [R]

TOM BEHNKE [K]

KOM OG DELTAG I DISKUSSIONEN OM VIDNER, BEVIS OG STRAF SAMMEN MED FOLKETINGETS RETSORDFØRERE.
BLIV EN DEL AF FOLKETS DOMSTOL, DER AFGØR, OM RETTEN SKAL TRO VIDNERNE OG DØMME EN UNG FYR
FOR HJEMMERØVERI. DET ER PÅSTAND MOD PÅSTAND OG SPØRGSMÅLET ER, HVEM DER LYVER.

FREDAG 13. JUNI 2014 KL 12.00
ADVOKATRÅDETS TELT PÅ HAVNEN I ALLINGE, KÆMPESTRANDEN
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TEMA: VIDNEBEVISET
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JEG SÅ
DET SKE
Vidnets oplevelse af virkeligheden kan blive fatal for andre mennesker.
Men hvor sikkert er vidnebeviset? Vi mennesker fylder hukommelsens
huller ud og digter ubevidst videre på det, vi har set. Og når hjernen først
har dannet sig et billede af bænken, manden eller cyklen, ændrer vi det
ikke igen. Professoren, psykologen, dommeren, forsvareren og anklageren
fortæller om deres forskning og overvejelser, når det gælder vidnebeviset.

TEMAET ER SKREVET AF HANNE HAUERSLEV
FOTO: CAMILLA SCHIØLER OG SHUTTERSTOCK
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TEMA: VIDNEBEVISET

FØLELSER,
FORDOMME OG
ERFARINGER
PÅVIRKER
VIDNEBEVISET
Ja, det var far, der gjorde det! Et vidneudsagn kan være fatalt. Men er det nu altid
rigtigt? Vidnebeviset bliver påvirket af følelser, fordomme og erfaringer. Og så er
det helt afgørende, hvordan politiet stiller spørgsmål til vidnet. Professor emerita
Eva Smith fortæller om sin forskning og historien om pigen, der pegede på far,
fordi hun vidste, at han ikke ville blive vred.

K

vinder er elendige bilister.
Kinesere ligner hinanden.
Der er f lere kriminelle
blandt indvandrere.
Mennesker trækker
på deres holdninger og
erfaringer, når de vidner i
retten. Det er ikke af ond vilje, men hukommelsen er skrøbelig. Det skal der tages højde
for i en retssag, mener professor emerita Eva
Smith, der har forsket i og beskæftiget sig
med emnet i 30 år.
Hun deler vidneudsagnet op i tre dele.
Første del er iagttagelsen – altså spørgsmålet, om vidnet ser virkeligheden, som den er.
- Mennesker bygger iagttagelser på egne
opfattelser af virkeligheden, og det farver
opfattelsen af, hvad der er sket. Det sker helt
ubevidst. Så hvis vidnet har en opfattelse
af, at kvinder er dårlige bilister, så risikerer
man, at vidnet fortolker et biluheld i dette
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lys, selvom uheldet måske var den anden
parts skyld, siger Eva Smith.
I en stor norsk undersøgelse så man på
passagerernes vidneudsagn. Ud af de 13.000
uheld, der indgik i undersøgelsen, fjernede
man de uheld, hvor passageren var skadet.
Blandt de resterende passagerer var der kun
15, der vidnede mod føreren af den bil, han
selv befandt sig i.
- Det er en naturlige reaktion, at du er
solidarisk over for føreren. Men det betyder, at din iagttagelse bliver, at det er de
andre billister, der kører helt fjollet, siger
Eva Smith.
FORSKYDNING AF VIRKELIGHEDEN
Den anden del af vidneudsagnet bygger på
hukommelsesprocessen. Der kan gå lang
tid, før vidnet kommer i retten, og det giver
mulighed for, at der kan komme nye tanker
på banen.

- Det sker heller ikke bevidst, men jo mere
du tænker over en sag og bearbejder oplevelserne, des større mulighed er der for en
forskydning af virkeligheden.
Det skete for eksempel for en mor, der
kom gående på en villavej med sit barn i
hånden. Barnet river sig løs og løber ud på
vejen. Barnet bliver påkørt, og da moderen
skal afgive forklaring i forbindelse med ulykken, forklarer hun, at bilisten ikke kørte
særlig hurtigt. Fem måneder senere, hvor
hun skal afgive vidneforklaring i retten,
havde hun været igennem et svært forløb
med pigen, som var blevet alvorligt skadet.
- I mellemtiden havde hun talt med venner om ulykken, hun følte skyld og selvfølgelig sorg. Hendes vidneforklaring havde
nu ændret sig til, at bilen kom farende, at
den kom alt for hurtigt. Og grunden var
altså, at virkeligheden havde forandret sig
for kvinden på de få måneder.

Den tredje del af vidneudsagnet er den forskydning, der kan ske, når vidnet skal sætte
ord på iagttagelsen. Forskningen viser, at det
er vanskeligere, end man tror.
Et forskningsprojekt gav en række personer til opgave at forholde sig til en plakat
fra et venteværelse, hvor de havde siddet. En
gruppe fik forevist en plakat, da de forlod
venteværelset, og blev spurgt, om det var
den samme, de havde set i venteværelset.
89 procent svarede korrekt ja til spørgsmålet. En anden gruppe blev bedt om først at
forklare, hvordan plakaten så ud. Herefter
fik de den præsenteret, og skulle vurdere,
om det var den, de havde set i venteværelset, og her kunne kun 25 procent genkende
plakaten.
- Det er jo en skræmmende undersøgelse
for jurister, for vi er afhængige af vidner. Undersøgelsen viser, hvor skrøbelig hukommelsen er, og hvor nemt det er at ødelægge den.
RISIKOEN FOR JUSTITSMORD ER STØRST
Ifølge Eva Smith skal der meget lidt til, før et
spørgsmål bliver ledende. Det er der forsket
en del i. Blandt andet har forskere vist en
gruppe mennesker en film af et haveselskab,
og stillet gruppen spørgsmål om detaljer
i filmen.
- Det viste sig, at det havde stor betydning, hvilke ordvalg der blev anvendt i
spørgsmålene. For eksempel påvirkede
spørgsmålet “om filmen var kort” svarene
anderledes, end hvis der blev spurgt “om
filmen var lang”, siger Eva Smith og konkluderer, at det derfor er vigtigt at sammenholde vidneudsagn med objektive fakta som
overvågningskameraer, tidspunkter eller
tekniske vurderinger.
Den påvirkning er børn mere følsomme
overfor end voksne, og håndteringen af barnet som vidne i især sager om overgreb er
ifølge Eva Smith ‘frygtelig svær’.
- På den ene side tror jeg, at der er mange
sager om overgreb, der ikke bliver opklaret,
fordi børnene ikke fortæller, hvad der sker,
enten fordi de skammer sig eller af hensyn
til krænkeren, som ofte er en person, de står
nær. På den anden side er det på det område,
risikoen for justitsmord er størst, siger hun.
- Det er klart, at du som forælder skal

forholde dig til din lille datter, hvis hun
- Så viser det sig, at det er moderens samlekommer hjem og siger, at pædagogen har
ver, der er den skyldige. Men han har truet
rørt hende på benene. Men det er nemt
pigen med at slå moderen ihjel, hvis hun
som forælder at komme til at stille ledende
fortæller det. Og som pigen senere forklaspørgsmål og dermed sætte en proces i gang.
rede: Jeg sagde, det var dig, far, for jeg vidste,
Måske har den mandlige pædagog tørret is
at du ikke ville blive vred på mig.
- Hvad skal barnet stille op? Hun ved, at
af låret på pigen en varm sommerdag, hvor
hendes far er voksen, og hun har tillid til,
hun har bare ben.
at han kan klare situationen. Det er blot et
I en konkret sag havde en ung, mandlig
pædagog tumlet rundt med nogle drenge.
eksempel på, at børn lever i et andet univers,
Han havde haft shorts på. Drengene går så
og naturligvis ikke forstår rækkevidden af
hjem og fortæller, at de har set hans kønset vidneudsagn. Derfor er det altid vigtigt at
organer, og det var faktisk sket – men på
undersøge, om der ligger noget andet bag,
siger Eva Smith, der også ser videoafhøringrund af shortsene. Ikke fordi der var sket
et overgreb.
ger som problemfyldte for vidnebeviset.
- Men historien kan nemt blive trukket i
- Videoafhøringer er nødvendige, når det
den retning, hvis den bliver håndteret fordrejer sig om børn, for at sikre, at forklarinkert af den betjent, der har en forudfattet
gen afgives i trygge og rolige omgivelser,
opfattelse. Derfor mener jeg, at man burde
men jeg kan blive lidt bekymret over anvenoverveje, om forsvareren ikke skulle have
delsen af videoafhøringer, når det drejer sig
adgang til afhøring af de større børn, når vi
om voksne vidner. Jeg tror, det gør en stor
ved, at afhørerens forventninger kan påvirke
forskel, om du sidder foran en dommer eller
vidnets forklaring.
foran et kamera og afgiver vidneforklaring.
Det største problem med vidneafhøring
Når du sidder i retten, føler du et stort anaf børn er ifølge Eva Smith, at de ofte har
svar for at sige sandheden. Samtidig kan
en helt anden dagsorden end
den juridiske. En straffesag fiHvad skal barnet stille op? Hun
gurerer ikke i deres verden, der
imod er det vigtigt at beskytte
ved, at hendes far er voksen, og
familien. Det var for eksempel
tilfældet i en norsk sag.
hun har tillid til, at han kan klare
JEG SAGDE, AT DET VAR DIG, FAR!
situationen. Det er blot et eksemEn otteårig pige var på weekend
hos sin far. Forældrene var skilt.
pel på, at børn lever i et andet
Da pigen kom hjem til sin mor
skulle hun i bad, og hun blødte
univers, og naturligvis ikke forstår
fra kønsorganerne. Tydeligvis
havde der fundet et overgreb
rækkevidden af et vidneudsagn.
sted. Politiet kom ind i sagen
og spurgte pigen, som ikke ville
svare. Til sidste spurgte de hende, om det var
dommeren nemmere vurdere, om et vidne
hendes far, og hun svarede, ja, det var far.
lyver – jeg tror simpelthen, at det kræver, at
Herefter blev hendes far konfronteret med
du sidder over for vedkommende. I det hele
pigens forklaring, og han benægtede, at han
taget mener jeg, at det har en stor værdi, at
alle parter sidder sammen ansigt til ansigt.
nogensinde kunne forgribe sig på hende. De
Alle kan stille spørgsmål og tage emner op,
havde netop haft en dejlig weekend med
masser af gode oplevelser. Hvordan det var
som er vigtige for sagen. Det er fint med
sket, var et mysterium for ham. På trods af
teknik – men du kan aldrig skabe det samme
det sad han varetægtsfængslet i tre uger.
via et kamera.
Under varetægtsfængslingen skete det igen.
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TEMA: VIDNEBEVISET

VIDNEBEVISET
HAR FÅET
MINDRE BETYDNING
DNA-analyse, videoovervågning og det mobile net. Ny teknik har i løbet af især de
seneste ti år givet vidnebeviset en meget mindre central rolle. I dag er det oftest i
sager om seksuelle krænkelser, at vidnet bliver afgørende, mener anklageren, der
giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidnebeviset.

H

istorisk set er vidnebeviset altid blevet understøttet af objektive,
tekniske beviser. Med
tiden har teknikken udviklet sig i en grad, som
betyder, at det bevis aldrig har været stærkere end i dag. Det mener vicestatsadvokat
Anders Riisager, Statsadvokaten København,
der har været anklager i mere end tyve år.
- Du kan ikke gå en tur en sen aftentime
på Nørrebrogade uden at blive fanget af et
eller andet kamera fra en bank. Bare du køber en pakke tyggegummi i en kiosk, vil du
være filmet. Har du en mobil på dig, kan vi
kortlægge din færden fuldstændig. Så hvor
et vidnes troværdighed og opfattelse af en
situation før havde stor og afgørende betydning, har den slet ikke samme vægt i dag
som for 50 år siden, hvor vidnebeviset i sig
selv var helt centralt og afgørende.
På et punkt har vidnebeviset dog ofte
stadig stor betydning.
- Det gælder især i sager om seksuel
krænkelse – for eksempel i de grovere voldtægtssager, hvor manden har erkendt at
være sammen med kvinden, og derfor er
sædrester ikke i sig selv et bevis. Sagen vil
handle om, hvorvidt det har været frivilligt eller ej, og derfor spiller vidnebeviset
en rolle sammen med de objektive beviser
som eksempelvis tegn på vold, anmeldelse
af episoden, kontakt til pårørende.
- Når sådan en sag kommer ind, er den
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svær at bedømme på grundlag af politirapSom anklager har Anders Riisager derfor
porterne. Jeg skal have vidner ind i retten
også hele tiden øje for vidnets troværdighed.
og afgive forklaring, siger Anders Riisager,
- Noget af det, jeg ser på, er konsistensen
hvis arbejde med vidner først og fremmest
i afhøringerne. Er der sagt det samme hele
vejen igennem alle afhøringerne, og bliver
går ud på at stikke en finger i jorden for
at vurdere, hvordan han bedst muligt får
det gentaget i retten – eller husker vidnet
vidnet til at fortælle sandheden.
pludselig en jakke som blå i stedet for grøn.
- Det betyder, at vi
under afhøringen må
Du kan ikke gå en tur en sen aftenvurdere, hvem der tåler
en mere hård og konfrontime på Nørrebrogade uden at blive
tatorisk stil, og hvem der
er så stærkt følelsesmæsfanget af et eller andet kamera fra en
sigt belastet, at det kræver
en helt anden tilgang. Det
bank. Bare du køber en pakke tyggeer klart, at der er stor forskel på, om du afhører en
gummi i en kiosk, vil du være filmet.
14-årig pige, der er blevet
voldtaget, eller et bandemedlem, der har overværet et slagsmål
Det er vigtigt at være opmærksom på, at
klokken fire om morgenen.
der kan gå lang tid – måneder – før en sag
kommer i retten, og at det kan betyde noget
helt afgørende for vidnets hukommelse, siPÅKLÆDNING OG ATTITUDE
- Mens forsvarerens rolle er at forsvare klien
ger Anders Riisager, der også ser på vidnets
fremtoning i det hele taget.
tens interesse, er anklagerens arbejde ideal
betonet i den forstand, at retsplejeloven
- Måske bliver hele vurderingen af troforudsætter, at vi er objektive i sagen. Hvis
værdigheden bedømt på de fem minutter,
blot retten finder frem til den materielle
du sidder i vidneskranken. Det er klart,
sandhed, har vi gjort vores arbejde godt,
at påklædning og attitude alt sammen er
netop fordi vi arbejder i objektivitetens tjenoget, som har betydning for den samlede
neste. Det stiller også krav til afgørelsen af,
vurdering – men når det er sagt, så skal man
hvilke vidner der skal indkaldes, for vi skal
ikke undervurdere dommerens erfaring
hele vejen rundt om, hvad der for eksempel
med at se igennem de ting.
er sket under slåskampen.



ANDERS RIISAGER
Vicestatsadvokat
ved Statsadvokaten
i København siden
2001.
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THOMAS RØRDAM
Højesteretsdommer.
Tidligere forsvars
advokat.
Forfatter til flere juri
diske værker, blandt
andet ‘Forsvareren’.
Underviser advokater
og dommere på efter
uddannelseskurser.
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TEMA: VIDNEBEVISET

LØGNETEORIER ER EN
FARLIG TANKEGANG
Nervøse trækninger, urolige ben eller fødder der peger hen mod døren. Der er
mange teorier om, hvordan en løgn kan afsløres. Men det er en farlig tankegang
og en kilde til justitsmord, mener Thomas Rørdam, der har beskæftiget sig med

D

vidnebeviset i mere end 20 år.

et er en menneskelig erfaring, at løgnere bedre
kan styre deres tunge end
deres blik; og utilpashed
over en letfærdig omgang
med sandheden afsløres
ofte af uro i stolesædet og benenes nervøse
bevægelser på gulvet; smukke dameben kan
i retssalen røbe en sort sjæl.
Sådan skrev landsdommer Hans-Otto
Vollmond, som var medforfatter til andenudgaven af ‘Proceduren’, som, siden den
først udkom for snart 40 år siden, har været
et centralt værk for praktikere i retssystemet.
Det synspunkt tager Thomas Rørdam
stærkt afstand fra. Han er i dag højesteretsdommer, men har en baggrund som
forsvarsadvokat, har undervist på Københavns Universitet og har skrevet bogen ‘Forsvareren’. I dag underviser han blandt andre
advokater og dommere om vidnebeviset.
- Nogle mennesker tror, at de er udstyret
med evner til at gennemskue løgnagtige vidner. Men der er en stor fare forbundet med
en tankegang, der bygger på, at en løgn kan
afsløres ved, at vidnet sidder uroligt eller
vender sine fødder mod udgangen. Jeg tror
ikke på det, og der findes i øvrigt intet sikkert videnskabeligt belæg for disse teorier,
siger Thomas Rørdam.
Der føres ikke vidner i Højesteret, men
Thomas Rørdam har i sit arbejde som forsvarer ofte oplevet, at vidner er nervøse, påvirkede af den højtidelige situation i retten
og har følt ubehag ved at vidne.
- Hvis du som dommer tror, at du efter
tyve års retssalserfaring har fået så stor indsigt i den menneskelige kundskab, at du kan
udpege det vidne, som lyver, så vil jeg sige,

at det er en kilde til justitsmord, for der vil
være en stor risiko for, at du stempler vidnet
forkert. Som dommer skal man være ydmyg
og holde sig fra at bedømme folk på deres
fremtoning.

sig en episode mellem to skuespillere – den
ene er en nydelig herre, den anden en ung
fyr. Idet den unge passerer den ældre trækker han en stålkam op af lommen. Den ældre
griber fat i den unge fyrs arm, de kommer
ned at ligge, indtil den unge får vristet sig
fri og løber væk.
- Langt over halvdelen mener, at de har
set den unge fyr overfalde den ældre herre.
Nogle har endda set en kniv og kan detaljeret beskrive den. Her spiller fordommene
en stor rolle, vores forudfattede holdninger
og samtalen i gruppen, hvor man bekræfter
hinanden. Det uhyggelige er, at når hjernen først har dannet billedet af kniven, så
er skaden sket, fordi dit erindringsbillede

AFHØRINGEN KAN AFSLØRE LØGNEN
Rørdam peger i stedet på afhøringsteknikker
til at afsløre det vidne, som bevidst lyver. En
af dem går ud på at stille mange spørgsmål
i hurtig rækkefølge, sådan at der ikke er tid
til at digte svarene undervejs, og spørge om
detaljer, som vidnet ikke har været forberedt
på at skulle stå til regnskab for.
-Teknikken giver ikke vidnet tid til at tænke sig om, og når du senere vender tilbage
til spørgsmålene, så vil vidnet
have meget svært ved at huske
Som dommer skal man være ydsvarene, hvis de er opdigtede,
siger Thomas Rørdam.
myg og holde sig fra at bedømme
Han understreger, at det naturligvis kun gælder vidner, som
folk på deres fremtoning.
bevidst lyver. Der er imidlertid
også væsentlige fejlkilder ved vidnebeviset
har ændret sig, og det er ikke muligt for
i situationer, hvor vidnet selv tror, at vidnet
hjernen at genskabe den oprindelige og korfortæller sandheden. Man kan for eksempel
rekte iagttagelse.
have opfattet situationen forkert, eventuelt
- For de professionelle aktører i retssalen
på grund af fordomme, man kan være blevet
betyder det, at de skal være kritiske. Det kan
påvirket af andre, og man kan have blandet
godt være, at den betjent som vidner i en sag,
erindringen sammen med andre indtryk.
hvor unge har kastet med sten til demonstra- Det er vigtigt, at alle aktører i retssalen
tion, er helt sikker på, at han kan genkende
er opmærksomme på de fejlkilder, der knytden, der kastede stenen. Men vi ved, at der var
ter sig til vidnebeviset. Faktisk er det tankemange mennesker samlet, de stod tæt, og at
vækkende, hvor dårlige vidner, vi kan være,
situationen var forvirret. Derfor kan det være,
at betjenten tager fejl. Som forsvarer er det din
siger Rørdam og kommer med et eksempel
opgave at gøre opmærksom på, at muligheden
fra et eksperiment, hvor en række ventende
på en togperron blev ufrivillige vidner.
for fejltagelser er betydelig, og at man derfor
På den ene perron står der en gruppe
ikke kan basere en domfældelse på dette vidne
personer. På den anden perron udspiller der
alene.
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TEMA: VIDNEBEVISET

VIDNEBEVISET ER
FYLDT MED FEJL
Vidnebeviset er verdens dårligste bevis. Det er fyldt med fejl og forkerte
observationer, mener en af Danmarks garvede strafferetsadvokater.

V

ar jakken blå, rød eller
ternet? Det kan være
svært at få et klart billede
af, hvad gerningsmanden
havde på, hvis det alene
er op til vidnerne, mener
Bjarne Frøberg, strafferetsadvokat igennem mere end tyve år og
medlem af Advokatrådets Strafferetsudvalg.
- Vidnebeviset er fyldt med fejlkilder. Ikke
fordi folk er særlig onde eller bevidst vil lyve,
vi mennesker er bare rigtig dårlige til at beskrive den hændelse, vi har set, men det er
altså den, der bliver båret videre til retten,
og som kan få fatal betydning for den, der er
anklaget, siger Bjarne Frøberg, der oplever,
at problemet er størst ved udpegninger af
gerningsmænd.
Han har netop været forsvarer i en voldssag, hvor tre forurettede udpegede hver sin
gerningsmand.
- Her havde vidnerne selv opsøgt en række
fotos og talt om, hvem gerningsmanden var,
og alene det kan skabe en påvirkning, som
gør, at der bliver usikkerhed om vidnebeviset, siger Bjarne Frøberg, der i sådan en sag
arbejder med at få forskellighederne frem.
- Under selve sagen er det sjældent detaljerne, der tæller. Om personen kom gående
fra højre eller venstre, er sådan set ligegyldigt. Jeg går efter de store forskelle og tager
mit udgangspunkt i politirapporterne, når
jeg arbejder, for i modsætning til de civile
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sager, hvor du har styr på dine egne vidner
en todørs bil, og uden at jeg giver udtryk
og ved, hvad de vil sige i retten, så må jeg
for den viden i retten, arbejder jeg under
ikke kontakte vidnerne i straffesagen, medforklaringen med at finde ud af, hvem der
mindre anklagemyndigheden er orienteret.
sad hvor. Episoden er nemlig gået så hurtigt,
Grunden er, at politiets efterforskning skal
at det kun kan være den person, der sad på
være objektiv – de skal altså arbejde med
forreste passagersæde. I sidste ende tilstod
både for og imod. Og så må jeg som advohan da også overfaldet.
kat ikke kunne berøre den meget
sårbare proces, hvor jeg – uden
Selvfølgelig kan jeg blive overat ville det – kan komme til at
påvirke et vidne.
rasket over vidnets forklaring, så
- Så jeg ved altså ikke før retssagen, præcist hvad vidnerne vil simin angrebsvinkel er at synligge, men i praksis overvejer jeg det.
Jeg ser på, hvad vidnets rolle er. Er
gøre fejlkilderne.
det en tilfældig forbipasserende,
en bekendt til forurettede eller en
bekendt til den anklagede, som vi
Hvis Bjarne Frøberg selv trækker vidner
har med at gøre. Selvfølgelig kan jeg blive
overrasket over vidnets forklaring, så min
ind i strafferetssagen, giver han dem altid
angrebsvinkel er at synliggøre fejlkilderne,
det råd, at de kun skal svare på de spørgsmål,
siger Bjarne Frøberg.
de bliver spurgt om.
- Det er der flere grunde til. Retten kenDET VAR HAM, DER SLOG!
der ikke sagen udover anklageskriftet, så de
Det gjorde han blandt andet i en af de –
skal have en chance for at forstå den, og her
mange – voldssager, hvor han er forsvarer.
er det altså anklager og forsvarer, der skal
- En bil ruller op foran en ung fyr. En
føre dem på rette spor. Hvis du som vidne
af fire passagerer springer ud og slår ham
kommer med overflødige oplysninger, så
ned. Da vidnet bliver konfronteret med de
forvirres retten måske, samtidig med at din
fire, peger han på en og siger ‘det var ham,
forklaring meget nemt bliver utroværdig.
der slog’. Men alle nægter, og den anklagede
Det ser jeg ikke sjældent, og i værste fald kan
risikerer at blive uskyldigt dømt for en forvidnet på den måde røbe sig selv og nogle
brydelse. Det viser sig så, at der er tale om
af sine egne hensigter.



BJARNE FRØBERG
Advokat, møderet for
landsret 1993, møderet
for Højesteret 2000.
Antaget af Justitsmi
nisteriet i 2004 som
beneficeret advokat, det
vil sige som offentlig
forsvarer og til at føre
sager for parter, der
har fri proces. Medlem
af bestyrelsen for
Landsforeningen af
Forsvarsadvokater.
Medlem af Advokatrå
dets Strafferetsudvalg.
Antaget som censor ved
advokateksamen.
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TEMA: VIDNEBEVISET

DINE SANSER
ÅBNER DØRE TIL
HUKOMMELSEN
Duften af nybagt brød. Fornemmelsen af blæst på en forårsdag. Glæden over at
være sammen med vennerne. Alle vore sanser åbner døre ind til erindringen, og
det har stor betydning for hukommelsen og dermed detaljer, der er afgørende i
en efterforskning. Psykolog Kristina Kepinska Jakobsen fra Politihøgskolen i Norge
forsker i, hvordan afhøringsteknikker får direkte betydning for vidnebeviset.

F

orestil dig, at du vender tilbage
til den ferieby, hvor du var for
mange år siden. Når du er der,
kan du pludselig huske detaljer om, hvor den bedste restaurant lå, og når du så tænker
på den, kan du også huske, hvad du fik at
spise, du fornemmer duften, og hvordan
det smagte.
Sådan lyder det fra psykolog Kristina
Kepinska Jakobsen, når hun skal forklare,
hvordan hukommelsen kan hjælpes på gled
med såkaldt kognitive interviews under en
politiafhøring.
Hun har igennem mange år forsket i afhøringer. I dag arbejder hun på Politihøgskolen i Norge, hvor hun er fagansvarlig for
afhøringsuddannelser på specialistniveau.
Hun er desuden tilknyttet forskellige projekter, og arbejder blandt andet med et
forskningsprojekt om politiafhøring i forbindelse med terrorangrebet på Utøya 22.
juli 2011, hvor hun forsker i afhøringen af
traumatiserede vidner.
- Vores afhøringsteknikker bygger på
forskning, og vi arbejder hele tiden på at
undersøge, hvordan politiet kan få flere
detaljer og især flere korrekte detaljer. Det
handler i høj grad om spørgeteknikken, og vi
ved, at jo flere lukkede spørgsmål, des færre
korrekte svar får politiet, forklarer hun.
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Det kan netop være detaljerne, der kan blive
Samtidig er hukommelsen påvirkelig. Det
udslagsgivende for efterforskningen.
viste sig blandt andet i sagen om mordet på
- Det kan være farven på en bil, som er
den daværende svenske udenrigsminister
set i nærheden af gerningsstedet. Men det
Anna Lindh i 2003.
skal være korrekte detaljer. At få
forkerte oplysninger kan besværDe færreste kan huske farve eller
liggøre og forsinke hele processen,
siger Kristina Kepinska Jakobsen.

billede på sedlen. Men hvis du

VI REGISTRERER SJÆLDENT DETALJER
er ude for at købe ind, tager
Men hjernen er ikke indrettet til
at huske alle de detaljer, som vi
det et splitsekund at genkende
præsenteres for.
- Hverdagshukommelsen er indden. Så vores hukommelse er
rettet, så vi helt overordnet husker,
hvad der er foregået. Derimod redesværre indrettet på en måde,
gistrerer vi sjældent detaljer som
hårfarve eller logo på tasken, for
som står i modsætning til, hvad
det er ligegyldigt for forståelsen af
situationen. Vi afkoder handlinpolitiet har brug for.
gen og primært det, der skal til,
for at vi forstår, hvad der sker – at
du for eksempel står over for et gaderøveri.
- Her blev vidnerne placeret i samme
Sammenlign det med din erindring om,
rum, hvor de ventede på at blive afhørt. De
hvordan en hundredekroneseddel ser ud.
blev også afhørt i samme rum og kunne
således høre, hvad andre vidner fortalte.
De færreste kan huske farve eller billede på
sedlen. Men hvis du er ude for at købe ind,
Et centralt vidne mente at have set, at gertager det et splitsekund at genkende den. Så
ningsmanden havde en militærjakke på, og
vores hukommelse er desværre indrettet på
den information blev tilsyneladende plantet
en måde, som står i modsætning til, hvad
hos andre vidner. Det førte til, at der blev
politiet har brug for, forklarer psykologen.
sendt en alarm ud med denne oplysning.

Overvågningskameraet viste imidlertid, at
han ikke havde haft sådan en jakke på, men
det, at vidnerne havde hørt denne oplysning
fra et centralt vidne, og at gerningsmanden
tilmed var den type, der godt kunne have
haft det, var formentlig årsagen til, at de
videregav denne oplysning. Så her sker der
altså både det, at vidnerne bygger på deres
forståelse af personen, samtidig med at de
integrerer andres oplysninger. Det de har
hørt, oplever de som noget, de har set.
JO FLERE SANSER, DES BEDRE
Især i Norge og England arbejder man intenst for at forbedre afhøringsmetoderne,
herunder at bruge kognitive teknikker for
at få vidner til at huske mere præcist.
- Det handler blandt andet om at lade
folk få lov til at fortælle frit og give en personlig version. Undervejs stiller du åbne
spørgsmål, eller spørger om de vil uddybe
for at stimulere hukommelsen. Jo flere sanser, du kan aktivere, des bedre. Hele konteksten bliver genskabt, når vidnet fortæller om
vejret på dagen, humøret, duftene. Men det
vil være individuelt, hvad der skal til hos
den enkelte, for at erindringsstierne åbner
sig. Måske sker der noget hos en person, når
han taler om den blæst, der var på dagen.
Hos en anden kan det være en duft, der får
hukommelsen på gled.
Den kognitive teknik virker helt anderledes, end hvis vidnet for eksempel får en
spørgeramme.
- Det er stadig helt kutyme, at man nogle
steder for eksempel spørger vidnet, om gerningsmanden havde særlige kendetegn som
for eksempel tatoveringer, smykker eller ar.
Problemet er, at du får vidnets hukommelse
til at fokusere på de tre ting. Men hvis du
siger: Beskriv gerningsmanden, så jeg vil
kunne genkende ham, hvis jeg skulle hente
ham på hovedbanen, uden at jeg på forhånd
ved, hvordan han ser ud – så går du i gang
med at åbne erindringen.

KRISTINA KEPINSKA JAKOBSEN
Psykolog, fagansvarlig for afhøringsud
dannelserne på Politihøgskolen i Norge.
Arbejder på et forskningsprojekt om
politiafhøring af traumatiserede vidner.
Har tidligere skrevet speciale om hukom
melsesteorier og har været ansat på
Politiets Videnscenter i Danmark.
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OMBESKIKKELSE

Kommunikationen fra fængslet til omverdenen er usmidig. Det gælder blandt andet ved ombeskikkelser, hvor der kan gå lang tid før den
oprindelige forsvarer får besked. Imens arbejder han videre med den
sag, han i realiteten ikke længere har. Advokatrådets Strafferetsudvalg
foreslår en praktisk løsning på problemet, der også rækker ind i de
advokatetiske regler om klientfiskeri.
AF HANNE HAUERSLEV
FOTO: SHUTTERSTOCK

- Når der sker forsvarerskift bliver der ikke
automatisk givet underretning til den advokat, der allerede har sagen. Det betyder,
at der i en periode opstår tvivl om, hvem
der tager hånd om klienten. Hvis du ikke er
klar over, at du ikke længere er advokat for
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klienten, så fortsætter du dit arbejde med
for eksempel at skaffe vidner, undersøge
sagen og researche. Det er spildt arbejde.
Sådan lyder det fra Jakob Arrevad, som er
advokat og medlem af Advokatrådets Strafferetsudvalg. Han oplever, at problemer som

følge af ombeskikkelse under en strafferetssag dukker op med jævne mellemrum.
Mens den sigtedes skriftlige anmodning
om advokatskifte i mange tilfælde skal igennem brevkontrol og forbi en dommer, kan
der meget nemt gå et par uger, før anmod-

ningen er hos den nye advokat. I mellemtiden har både den nye advokat og den sigtede
måske glemt at orientere den gamle advokat.
- Det er ikke alle advokater, der sørger
for at underrette den advokat, som nu ikke
længere er på sagen. Og systemet i sig selv er

DE ADVOKATETISKE REGLER OM KLIENTFISKERI
En advokat må alene påtage sig en sag for en klient efter direkte anmodning fra
klienten eller værge, fra en anden advokat på klientens vegne eller efter anmodning
fra en offentlig myndighed eller andet kompetent organ. Når der er tale om mindreårige er det forældrene, der bestemmer advokatvalg.
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OMBESKIKKELSE

for usmidigt til at håndhæve de her meget
kontante regler, der er gældende. Derfor mener jeg, at der – med den adgang vi har til
at sende mails og fax – bør kunne etableres
nye rutiner, når den sigtede ønsker en ny
forsvarer.
- Det er muligt for den indsatte at rette
henvendelse til fængselspersonalet med anmodning om forsvarerskifte, og det kan ske
ved afhøring hos politiet, og der bør kunne
etableres faste arbejdsgange, hvor der gives
besked fra fængslet til både den gamle og
den nye forsvarer, politiet og retten, hvorefter
alle kan varetage de funktioner, som de hver
især har. På den måde sikrer man samtidig,
at ønsket om advokatskifte rent faktisk udspringer fra klienten, at det bliver registreret
og gennemført smertefrit.

advokaten sikre sig, at ønsket rent faktisk
fremkommer fra klienten. I Strafferetsudvalget mener vi, at der på denne måde vil
være rene linjer hele vejen rundt, siger Jakob
Arrevad, som har indtryk af, at der i større
omfang end tidligere sker ombeskikkelser
på klientens anmodning.
- En af grundene kan være klientfiskeri i
fængslerne. Det er mit klare indtryk, at det
er et stigende problem. Måske er årsagen en
øget specialisering blandt advokater, som
søger særlige sager, siger han.

FORBUD MOD KLIENTFISKERI
Klientfiskeri er en advokats forsøg på at
hverve klienter, som allerede har en advokat, ved direkte eller indirekte at overtale
dem til at skifte advokat. Der findes ingen
statistikker på området, men
klientfiskeri er i strid med de
Det er ikke alle advokater, der søradvokatetiske regler og kan
give bøder, fastslår advokat
ger for at underrette den advokat,
Lars Økjær Jørgensen, Advokatsamfundet.
som nu ikke længere er på sagen.
- Afkrydsningssedler, kasketter med logo eller uforOg systemet i sig selv er for usmidigt
melle bonusordninger, hvor
andre indsatte får penge for
til at håndhæve de her meget konat henvise til en bestemt advokat. Kreativiteten kan være
tante regler, der er gældende.
stor, når det gælder fiskeri af
klienter i danske fængsler.
De indsatte skal have klar besked om en
Men de advokatetiske regler skal beskytte
sådan fremgangsmåde.
den indsatte mod at blive jagtet af andre
- På den måde ved advokaten, at procesadvokater, siger Lars Økjær Jørgensen.
sen er sat i gang, at retten er på vej til at
Han peger også på, at en ny advokat
ombeskikke og at en anden tager over. Vælaltid skal sikre sig, at det reelt er klienten,
ger klienten en anden fremgangsmåde, må
der ønsker at skifte. Det sikrer man sig ved
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kun at påtage sig en
JAKOB ARREVAD
opgave efter direkte
Advokat, Horten.
henvendelse fra kliBeneficeret
enten eller værgen.
forsvarer. Medlem
- Påvirkningen
af Advokatrådets
til et forsvarerskifte
Strafferetsudvalg.
kan komme mange
steder fra, for eksemLARS ØKJÆR
pel fra en ven, som
JØRGENSEN
gerne vil hjælpe,
Afdelingschef for
men som ikke er
Tilsyn, Advokat
inde i sagen og dersamfundet.
for kan komme til at
Forfatter til en
rådgive uhensigtsrække bøger og
mæssigt. Eller der
publikationer om
kan være en holdde advokatetiske
ning i familien til, at
regler, blandt
man altid bruger en
andet ’De
bestemt advokat, og
advokatetiske
at det vil være bedst
regler, 2011’, som
at vælge den samme
beskriver reglerne
i denne sag. Men
om advokatop
der er stor forskel
draget.
på sagerne, og også
derfor skal det være
den sigtede selv eller værgen, der vælger. Det
er jo ikke sikkert, at far og mor ved, om det er
en sigtelse for økonomisk kriminalitet eller
narko, siger Lars Økjær Jørgensen.
- Hvis du som advokat får en henvendelse
fra en søster eller en ven til den indsatte, og
du er i tvivl, om det er den indsatte selv eller
værgen, der ønsker, at du skal tage over som
beskikket advokat, kan du bede budbringeren
om ved næste besøg at sende en anmodning
til politiet, der sender den videre til retten,
som i sidste ende foretager ombeskikkelsen,
understreger han.
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Hver dag – Året rundt

SPANSK
ADVOKATKONTOR

- Professionelt og i henhold
�l lovgivningen
- Erfarne medarbejdere
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- Vi arbejder online i dit
Bogføringsprogram

Læs mere på www.zafolaw.com eller kontakt
abogado og cand.jur. Lars Hovmand Mikkelsen på LHM@zafolaw.com
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...den bedste kvalitet, den største synlighed

Er du kvAlitEtSBEvidSt
rEkvirEnt?
Annoncér din
tvangsauktion på
tvangsauktioner.dk

120.000 unikke brugere
50.000 daglige brugere
af Android, iPhone og iPad
Screening af salgsopstillinger
for væsentlige fejl
Advokatfaglig baggrund
med mere end 15 års erfaring
Gratis app til iPad, iPhone og Android
I samarbejde med Boligsiden.dk

dEn BEdStE guidE til BoligmArkEdEt
Tvangsauktioner A/S - Tlf. 33 70 70 70 - ta@tvangsauktioner.dk
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ADVOKAT IND I SJÆLEN

JEG VIL FORSVARE
DJÆVLEN SELV
– MEN IKKE HANS GERNINGER
Man bør skelne mellem det, der er mennesket, og det, der er gerningen,
mener Merethe Stagetorn. Gennem tiden har hun mødt mange, der har en
aversion mod at dykke ned i det parallelsamfund, som det kriminelle samfund udgør. Selv har hun aldrig sagt nej til at forsvare et menneske.

TEKST: DORTHE PLECHINGER
FOTO: CAMILLA SCHIØLER

Var fra 1978-89 indehaver af konditoriet La Glace. Siden 1983 har hun haft møderet
for Højesteret og fra 1992 været tilknyttet Københavns Universitet som censor. Stagetorn
har været formand for Foreningen af Beskikkede Advokater og er medlem af Strafferets
plejeudvalget samt en række bestyrelser.

Jeg har aldrig sagt nej til at forsvare et
menneske. Selv i de sager, hvor der er sket
helt umulige ting, som man synes må være
langt ud over, hvad der er af ondskab i verden, er der altid et menneske bag. Jeg har tit
udtrykt det i metaforen, at jeg ville forsvare
djævlen selv – og det ville jeg – men ikke
hans gerninger. Man bør skelne mellem det,
der er mennesket, og det, der er gerningen.

Stagetorn har blandt andet repræsenteret Mogens Glistrup, Peter Brixtofte, cykelrytte
ren Bo Hamburger, Tvinds skoleleder Bodil Ross Sørensen med flere. Hun repræsenterede
også museet Trapholt i sagen om den blendede guldfisk. I 1998 udgav hun bogen
‘Forsvarsadvokaten — Hverdag i retssale og fængsler’. Hun har tillige udgivet flere
juridiske lærebøger.

Jeg møder mange, der giver udtryk for, at
det må være et interessant job. Men hvis
jeg begynder at tale om det, bliver de hurtigt
fjerne i blikket. Rent faktisk har mange – og
med god grund – en vældig aversion imod at

MERETHE STAGETORN
Advokat, 71 år, er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 1965 og var advo
katfuldmægtig hos Kammeradvokaten fra 1965 til 1967. I 1977 stiftede hun advokatfir
maet Stagetorn, og siden 1980 har hun været beskikket forsvarer.
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ADVOKAT IND I SJÆLEN
dykke ned i hele det parallelsamfund, som
det kriminelle samfund udgør. Det er lidt
ubehageligt at erkende, at de mennesker,
som begår grove forbrydelser, også skal hjælpes eller støttes. Det er en af grundene til,
at jeg skrev en bog om mit arbejde i retssale
og fængsler.
I princippet kan man komme ind i Københavns Byret, tilstå og få livsvarigt fængsel,
fordi man har slået to mennesker ihjel.
Det skete for eksempel, da jeg var forsvarer
for en russisk kvinde, som havde slået to
små børn ihjel, som hun passede. I denne
meget sørgelige sag blev der udarbejdet en
mentalundersøgelse, der sagde, at hun ikke
var sindssyg. Men Retslægerådet mente, at
hun havde en psykose, og sagen endte alligevel med, at hun blev dømt til anbringelse
på en psykiatrisk afdeling. Selvom det er en
sag, som får fatale konsekvenser for både
gerningsmand og ofre, så kan den afgøres i
retten på blot en time.
Der er ofte mange og store følelser på spil
i mine sager, og på en måde er det fair nok,
at pårørende kan vende sig imod mig. Men
jeg er aldrig blevet angrebet. Der var dog dramatik og voldsomme følelser involveret, da
jeg ved Vestre Landsret i Aarhus forsvarede
en mand fra et af de mellemøstlige lande
for drab. Den dræbtes familie fulgte dagligt
sagen. Da formanden for nævningetinget
kom ind med afgørelsen – at manden blev
frifundet for drabet – blev stolene bogstaveligt talt smidt gennem lokalet. Jeg kravlede
lynhurtigt ned bag det panel, vi sad ved, der
heldigvis stod lidt på afstand af salen. Det er
i øvrigt den eneste gang, jeg har oplevet at få
peberspray i øjnene. Det er sket, at min tidligere sekretær gennem 33 år har modtaget
ubehagelige breve. Dem har hun dog lige så
stille ladet glide i papirkurven.
Der er sket en stor ændring i opfattelsen
af forsvarsadvokater, siden jeg selv blev
beneficeret i 1980. Tidligere var det ikke et
agtet hverv. Holdningen var, at det var en

slags service, som staten stillede til rådighed.
I dag oplever jeg, at respekten for forsvarsadvokaters arbejde er blevet væsentlig større.

her blev min klient endelig frifundet. Jeg
lærte meget af denne sag, men det gør jeg
nu altid, uanset hvem klienten er.

Jeg har ikke følelser mod eller med klienten. Det dur ikke, hvis jeg prøver at overbevise retten om, at min klient i virkeligheden er
et godt menneske og et forfærdeligt offer for
omstændighederne. Dommerne ville kigge
måbende og sige: Advokat Stagetorn, kunne
vi måske gå videre! Jeg var på et par ugers
kursus i Paris – fik et lille rejselegat fra Axel
H. Petersens Fond – hvor jeg blandt andet fik
lejlighed til at besøge franske retssale. Der
så jeg en helt anden type af følelsesmæssigt
engagement og teater, hvor også anklageren
udtalte, at den anklagede var et forfærdeligt
menneske. Jeg synes, vi har et godt system i
Danmark, som jeg er stolt over, hvor anklager og forsvarer lægger deres synspunkter
frem, hvorefter retten træffer afgørelsen.

Det kan være svært at forstå, at man som
forsvarsadvokat ikke må bruge de samme
våben som anklageren – og at få det forklaret til klienten. Når klienten for eksempel
siger: “Du kan da ringe til Alfred, for han
ved, jeg var med ude at bowle den aften,”
må jeg forklare ham, at man som forsvarer
skal holde sig fra at tale med vidner. Det er
også svært at forklare, at han ikke kan få
sagens dokumenter udleveret – ikke engang
egne dokumenter i sager om for eksempel
økonomisk kriminalitet. Klienten må blot
gøres bekendt med indholdet. Det siger
Retsplejeloven, og hvis man vil prøve det
for en dommer, får man i 19 ud af 20 sager
nej. Det kan virke utilfredsstillende og er
svært at forklare.

Nogle klienter kan godt være vanskelige,
fordi de har en kaotisk tankegang under
forløbet. Jeg har for eksempel lige nu en
drabssag, hvor det er umuligt at finde hoved eller hale i, hvad sigtede siger. Det første,
jeg gør, er, at lade klienten fortælle – ofte i
timevis. Helst så længe, at klienten føler, at
han er kommet hele vejen rundt om sagen.
Først herefter kan jeg sammenligne med det,
som fremgår af sagsakterne, og foreholde
klienten det, og så har vi en drøftelse, som
forhåbentlig medfører, at klienten forstår
sagens gang og i givet fald accepterer en
domfældelse.

Jeg står stadig i køkkenet på La Glace et
par timer i juletravlheden. Det passer mig
fint at kunne hjælpe min datter Marianne,
der har overtaget stedet, med at tage opvasken. Det er hyggeligt at holde min egen
forbindelse til La Glace ved lige, og så er der
en glæde ved straks at kunne se resultatet af
arbejdet. I mine sager kan der gå måneder
og sågar år, før jeg ser resultatet.

Tvind-sagen har betydet meget for mig.
Det var en stor oplevelse at være forsvarer
i sagen. Her var vi en række forsvarere, der
havde hver sin klient, men vi arbejdede
som en helhed. Klienterne var intelligente
mennesker, der forstod sagens problemer
uden at fornægte dem. Tvind-sagen var interessant, fordi den samtidig var et stykke
Danmarkshistorie fra 1970’erne om særlige
skatteregler og skattefrihed. Dommen faldt
i 2006 – på en sommerdag i Ringkøbing – og

ADVOKAT IND I SJÆLEN I en ny serie fortæller senioradvokater om deres liv som
advokater, og hvordan de med tiden ikke blot har en profession, men er blevet ét
med deres arbejde. De fortæller om, hvad der fik dem til at brænde for jobbet som
advokat, de giver deres bedste erfaringer videre til de nye generationer, og de løfter
sløret for, hvordan de vil trappe ned, når tid er.
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Advokatfaget er hårdt med meget arbejde.
Jeg begyndte selv først som advokat, da mine
børn var 13 og 15 år. Jeg er ikke i tvivl om, at
mange advokater i dag er overbebyrdet med
arbejde, og at særligt kvinder ikke altid får
den nødvendige hjælp af deres mand. Du
kan bare se på, hvor mange yngre kvindelige
advokater der er i forhold til mandlige, og
hvor mange kvinder der har bestalling, når
de er 50. Det, synes jeg, er ærgerligt. Jeg ville
gerne se mange flere kvindelige advokater.
Jeg har ikke tænkt mig at trappe ned. Der
er en tryghed ved at vide, at min søn, som
jeg er i kontorfællesskab med, vil sige til
mig, hvis jeg skal holde op. Jeg har arbejdet som en hest fra midten af 1980’erne og
til omkring 2005. I dag kører jeg en mere
almindelig hverdagsuge. Det er da klart,
at tidspunktet nærmer sig, og jeg vil også
gerne være mere på vores gård og dyrke flere
gulerødder – og rejse lidt mere. Vi må se,
hvad der sker.

Problemer i EU-retten?
Dansk advokat i Bruxelles
PETER DYRBERG
Schjødt Brussels
Norway House
Rue Archimedes 17
B-1000 Brussels
E-mail: peter.dyrberg@schjodt.be
www.schjodt.com

Pierre Mathijsen and Peter Dyrberg
Mathijsen’s Guide to European Union Law,
11th edition
Available now from sweetandmaxwell.co.uk

Reducer dine IT-omkostninger
– og nyd samtidig friheden med en ægte cloud-baseret
advokatløsning fra Datamann A/S
Med en WeDo§Advokat ASP løsning fra Datamann A/S kører din løsning i ”skyen”,
men priserne er helt nede på jorden. Du vil ofte kunne halvere dine IT-omkostninger
og samtidig få en af markedets mest omfattende og stabile løsninger.
WeDo§Advokat ASP er ægte cloud-baseret og derfor tilgængelig fra en hvilken
som helst PC, Mac eller iPad - bare den har forbindelse til internettet.
Datamann A/S har leveret løsninger til den danske
advokatbranche i mere end 25 år.
Det giver tryghed, når mere end
150 advokatkontorer anvender en
fuldt integreret WeDo§Advokat
løsning – hver dag.

Kontakt os på telefon: 39 53 75 34

eller via email: wedo@datamann.dk

”Med både Advokat, Ejendom
og Office kørende i ”skyen”
kan det ikke være nemmere.
Den helt rigtige beslutning for os.”
Advokat Niels Erlandsen

OBS! Også til iPad
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CHRISTIANSBORGKLUMMEN

REGERINGEN SJOFLER RETSSIKKERHEDEN
Retssikkerhed er sådan en ting, man ikke kan være imod. Alle går ind for retssikkerhed, alle bekymrer sig om retssikkerhed og alle vil beskytte retssikkerheden.

AF SIMON EMIL AMMITZBØLL,
RETSORDFØRER,
LIBER AL ALLIANCE
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MEN HVIS man begynder at
konkretisere dette store, abstrakte og umådelig vigtige
begreb, ser virkeligheden pludselig anderledes ud. Når det bliver andet end fine ord, når det
bliver svært, når det begynder
at koste noget – så har retssikkerheden pludselig ikke mange
beskyttere tilbage.
Helle Thorning-Schmidt
og hendes regering har fået
mange hug for løftebrud og inkompetence. Det er velfortjent.
Men jeg synes, vi trænger til
at kaste lys på det skammelige
svigt af retssikkerheden, som
regeringen desværre også står
for.
Senest har regeringen ladet
hånt om den åbenlyse krænkelse af ytrings- og forsamlingsfriheden, som fandt sted under
det kinesiske statsbesøg både
sidste år og forrige år. Fredelige
demonstranter, som ønskede
at protestere mod Kinas Tibetpolitik ved at vifte med tibetanske flag, blev af politiet fjernet
og nægtet mulighed for at udtrykke deres holdning over for
de kinesiske gæster.
Sagerne er blevet prøvet ved
domstolene, men det er skræmmende, at regeringen intet har
at sige om det. Skal Danmark
virkelig være et land, hvor
man ikke kan regne med frit at
kunne udtrykke sine politiske
holdninger?

Den samme påfaldende tavshed har vi oplevet omkring de
nye begrænsninger i borgernes
ankemuligheder i civilsager og
sager om tvangsfjernelse.
Borgerne venter i dag i
urimelig lang tid på at få en
dom i en civil retssag, fordi
domstolene er overbelastede.
For at løse dette retssikkerhedsmæssige problem har regeringen så skabt et endnu større
et af slagsen: Man begrænser
ankemulighederne, så sager
om tvangsfjernelse af børn og
sager, der handler om mindre
beløb, ikke længere skal kunne
indbringes frit for landsretten.
Borgere får dermed færre muligheder for at anke en dom i
en civil retssag fra byretten til
landsretten. Dét at kunne anke
en domstolsafgørelse til en anden retsinstans er ellers en af
grundpillerne i vores retssamfund, men det er regeringen tilsyneladende helt ligeglad med.  
Og der er endnu flere eksempler.
De meget problematiske

præventive anholdelser, som
er en del af lømmelpakken –
hvor folk bliver tilbageholdt
uden at blive stillet for en dommer – lader ikke til at genere
regeringen.
Så er der SKATs nye beføjelser til at krænke den private
ejendomsret og lade skattemedarbejdere vade ind i din have,
blot der er en mistanke om sort
arbejde. Ingen dommerkendelse påkrævet. Beføjelsen har fået
massiv kritik, blandt andet af
Advokatsamfundet, men regeringen har på intet tidspunkt
rystet på hånden.
Endelig er der den mangelfulde demokratiske kontrol
med PET og problemerne med
den nye offentlighedslov.
Retssikkerhed betyder ingenting, hvis man ikke konkretiserer den. Kampen for de
borgerlige frihedsrettigheder
og for retssikkerheden har en
lang historie, men det er nyt, at
udviklingen går i den forkerte
retning – mod mindre retssikkerhed.

Kampen for de borgerlige frihedsrettigheder og for retssikkerheden har en lang
historie, men det er nyt, at udviklingen
går i den forkerte retning – mod mindre
retssikkerhed.
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KONGRES 2014
I VALENCIA DEN 18. - 19. SEPTEMBER
Den 18. kan du glæde dig til:
• Et inspirerende Fagdagsprogram
med 9 spændende emner.
• Uddeling af årets Innovationspris
med temaet diversitet.
• Årets fest i Valencia med underholdning af bl.a. Isam B (Outlandish)
Festen er gratis

Den 19. kan du deltage i:
• Generalforsamling, hvor der bl.a.
skal vælges ny formand.
Vær med til at sætte kursen for
Danske Advokater

Klik ind på kongressitet for at se hele programmet og tilmelde dig
Du kan også ringe på 33 43 70 00, eller skrive til service@danskeadvokater.dk

VALENCIA - ADVOKATBRANCHENS KURSUS- OG MØDECENTER
VESTERBROGADE 32
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AF THOMAS ELHOLM

ER NÆRHEDSPRINCIPPET
INDHOLDSLØST?
Verden bliver stadig mindre og samtidig mere globaliseret. Mennesker, varer og informationer bevæger sig i stigende omfang frit over landegrænser, og de problemer, der vedrører
miljø, kriminalitet og flygtninge, kræver løsninger, som involverer flere lande og internationale organisationer. Det medfører stadig hyppigere spørgsmål om rollefordelingen
mellem landene indbyrdes eller mellem landene og de internationale organisationer.
KOMPETENCEFORDELINGEN MELLEM EU og medlemslandene har
både politisk og juridisk været genstand for opmærksomhed i mange
år. Det gælder ikke blot i politisk, men også i juridisk sammenhæng.
Der findes utallige sager fra EU-Domstolen, hvor netop kompetencespørgsmålet er centralt.
Ser man i EU’s traktatgrundlag, er forholdet mellem EU og
medlemslandene trukket frem i indledningen af EU-Traktaten. I
artikel 5 fastlægges grundlæggende principper for EU’s beføjelser.
Det fremgår, at EU er underlagt et såkaldt nærhedsprincip. Tanken
er blandt andet, at beslutninger skal træffes så nær borgerne som
muligt. Der kan med andre ord være langt fra EU-lovgiver i Bruxelles
eller Strasbourg til den enkelte borger i de 27 medlemslande. Nærhedsprincippet lyder således:
“I medfør af nærhedsprincippet handler Unionen på de områder,
der ikke hører ind under dens enekompetence, kun hvis og i det
omfang målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig
grad kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt eller
lokalt plan, men på grund af den påtænkte handlings omfang eller
virkninger bedre kan nås på EU-plan.”
Som det fremgår af ordlyden, gælder nærhedsprincippet således
kun på de områder, hvor EU ikke har enekompetence. Det siger
næsten sig selv. Nærhedsprincippet handler jo om opgavefordeling
mellem EU og medlemslandene – hvis EU har enekompetence, er der
ingen opgaver at fordele. Områder med enekompetence er blandt
andet told, konkurrenceret og fiskeripolitik. For alle de mange andre
retsområder, der reguleres af EU, gælder altså nærhedsprincippet.
NÆRHEDSPRINCIPPET ER VAGT, MEN IKKE INDHOLDSLØST
Som det fremgår af artikel 5, er det ikke tilstrækkeligt, at en handling hensigtsmæssigt lader sig gennemføre via EU-lovgivning. Det
er et krav, at formålet med den pågældende handling bedre kan
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opnås på EU-plan. Hvis nationale løsninger er tilstrækkelige, skal
EU afholde sig fra regulering.
Nærhedsprincippets formulering og placering i indledningen
af traktatgrundlaget giver måske det indtryk, at der er tale om en
hensigtserklæring, ikke om en bindende juridisk kompetencenorm.
Princippet stiller imidlertid en række krav til EU-lovgiver, herunder
til Kommissionen, som er relativt konkrete. Når lovforslag skal
fremsættes, skal Kommissionen således foretage indgående undersøgelser, og lovforslaget skal sendes i høring hos de nationale parlamenter med henblik på at vurdere nærhedsprincippets overholdelse.
Kommissionen har endvidere pligt til at begrunde nye lovforslag,
herunder med en detaljeret analyse, der gør det muligt at vurdere
overholdelsen af nærhedsprincippet. Analysen bør indeholde oplysninger, der gør det muligt at vurdere de finansielle virkninger
og, når der er tale om et direktiv, følgerne for den lovgivning,
THOMAS ELHOLM
som landene skal iværksætte. Det
Professor i strafferet ved
fremgår også, at begrundelsen
Syddansk Universitet. Han
for at fastslå, at et mål bedre kan
forsker og underviser bredt i
nås på EU-plan, skal underbygges
strafferetlige emner, herun
af kvalitative og så vidt muligt
der især forholdet mellem
kvantitative indikatorer.
dansk strafferet og EU-ret.
Selvom nærhedsprincippet
Han er formand for Dansk
derfor måske fremtræder som en
Selskab for international
hensigtserklæring, har principstrafferet og EU-ret, hoved
pet en vis betydning, fordi EU-lovredaktør for Nordisk Tidsskrift
for Kriminalvidenskab og
giver er tvunget til at undersøge
medlem af Politiklagerådet.
og begrunde nye EU-lovforslag i
Han har i en årrække været
henhold til princippet. Desuden
medlem af Advokatrådets
er der eksempler på, at principStrafferetsudvalg.
pet er anvendt af domstolene, for

Hvis tilstrækkelig mange parlamenter gør det, skal EU
eksempel af EU-Domstolen eller den tyske forfatningsdomstol, som i visse tilfælde har undersøgt,
tage hensyn til disse bemærkninger. Det sker relativt
om en given EU-retsakt er i overensstemmelse
med princippet.
sjældent, men en hel stribe nationale parlamenter
Når det er sagt, er det på den anden side klart,
at der – i hvert fald som princippet praktiseres i
har netop fundet forslaget om den europæiske anklaøjeblikket – er tale om en skønsregel, hvis nærmere indhold på ingen måde er særlig klart. Algemyndighed i strid med nærhedsprincippet.
lerede fordi det er vanskeligt at fastslå, hvornår
noget ‘ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes’ af
medlemslandene eller ‘bedre kan nås på EU-plan’, er princippet
dighedsvurderingen skal tages hensyn til landenes økonomiske,
ubestemt. Disse kriterier er vage, og de indeholder desuden tilsyorganisatoriske og retlige handlingsmuligheder. Der synes at være
neladende et væsentligt politisk element: Hvad der skal forstås ved
en tendens til, at der på EU-retsområder med klare grænseoverskri‘bedre’ i bred forstand vil typisk være et politisk spørgsmål. Principdende elementer (for eksempel miljø- og forbrugerbeskyttelse), hvor
pet får dermed politisk karakter og svækket juridisk betydning. Det
der gælder forskellige retlige standarder mellem medlemslandene,
lægger næppe strenge begrænsninger på EU-lovgiver.
er en fast antagelse om, at EU-lovgivning er nødvendig. Der hersker
således en opfattelse af, at fælles retlige EU-standarder i sådanne
tilfælde bidrager til at opnå EU’s målsætninger. Imidlertid gør en såPROTOKOLLEN OM NÆRHEDSPRINCIPPET
Nærhedsprincippet er uddybet i en protokol til Lissabon-Traktaten,
dan opfattelse nærmest nærhedsprincippets krav om nødvendighed
som i øvrigt også regulerer proportionalitetsprincippet. De to prinindholdsløst. Der vil nærmest altid herske forskellige standarder i
cipper har en nær sammenhæng, blandt andet stiller de begge krav
landene vedrørende forhold, som har grænseoverskridende karakter.
til effektivitet og nødvendighed. EU-lovgivning skal således være
NÆRHEDSPRINCIPPET ANVENDES FOR GENERELT
nødvendig og effektiv med henblik på at nå det pågældende mål
Det ses derfor sjældent i praksis, at et EU-forslag findes i strid med
med lovgivningen. EU træder kun i funktion, hvis det er utilstræknærhedsprincippet. Det gælder endog, selvom Kommissionens bekeligt, at medlemslandene selv regulerer det pågældende område.
Det fremgår af protokollen, at der i forbindelse med nødvengrundelse for forslaget i mange tilfælde er tynd eller meget generelt
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formuleret eller måske ligefrem mangelfuld. Det skyldes blandt
andet, at Kommissionen anvender nærhedsprincippets krav på
lovforslag som helhed (lovforslaget samlet set) og ikke på lovforslagets enkelte dele. Hvis EU vedtager en retsakt om for eksempel
bekæmpelse af menneskehandel, vil de fleste umiddelbart opfatte
det som nødvendigt med en sådan EU-regulering. Menneskehandel er et alvorligt og grænseoverskridende problem, og mange vil
derfor umiddelbart finde, at problemet ‘bedre’ lader sig bekæmpe
på EU-plan. Ser man imidlertid på et sådant lovforslags enkelte
dele, kan der udmærket være elementer, som måske ikke lader sig
‘bedre’ regulere af EU. Det gælder efter min mening for eksempel
de utallige krav til strafferammer, som EU har opstillet. EU kræver
for eksempel, at den maksimale strafferamme for menneskehandel
skal være minimum otte års fængsel. At den slags regulering af de
nationale strafferammer skulle være nødvendig eller give en effektiv
bekæmpelse af menneskehandel, findes der intet egentligt belæg
for. Men det er ikke noget, der har været rejst megen kritik af.
KONTROVERSIELT LOVFORSLAG OM EN NY, FÆLLES EUROPÆISK ANKLAGEMYNDIGHED
Det fremgår af protokollen om nærhedsprincippet, at alle EU’s
institutioner til stadighed skal sikre princippets overholdelse. Det
gælder altså ikke blot EU-lovgiver, men også EU’s øvrige organer og
institutioner, som eksempelvis Europol og Eurojust. Det betyder, at
disse institutioner alene skal træde i funktion, hvis formålet med
den påtænkte foranstaltning ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes
på nationalt niveau, men bedre kan realiseres på EU-plan. Dermed
får princippet ikke bare betydning for, om der kan fremsættes et
forslag til en fælles europæisk anklagemyndighed, men også på
udformningen af reglerne for denne myndighed. Den bør alene
træde i funktion, hvor de nationale myndigheder er utilstrækkelige.
I forbindelse med det verserende forslag om den fælles europæiske anklagemyndighed (omtalt i Advokaten 2/2014) var det den danske
regerings holdning, at retsforfølgning af svig med EU’s midler, som
anklagemyndigheden skulle tage sig af, var tilstrækkelig effektivt
varetaget i Danmark af politi og anklagemyndighed. Regeringen
mente dog alligevel – uklart af hvilken grund – at forslaget var i
overensstemmelse med nærhedsprincippet.
Ifølge protokollen om nærhedsprincippet, artikel 6, kan ethvert
nationalt parlament senest otte uger efter fremsættelsen af nye
EU-lovforslag fremkomme med bemærkninger, hvis man mener, at
forslaget ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Hvis
tilstrækkelig mange parlamenter gør det, skal EU tage hensyn til
disse bemærkninger. Det sker relativt sjældent, men en hel stribe nationale parlamenter har netop fundet forslaget om den europæiske
anklagemyndighed i strid med nærhedsprincippet. Det er muligt,
at det alene skyldes emnets kontroversielle karakter, men det kan
være, at det åbner for en mere aktiv rolle for nærhedsprincippet i
EU’s lovgivningsproces. Det vil ikke skade kvaliteten af EU-lovgivningsprocessen, hvis det fører til, at Kommissionen i fremtiden er
mere grundig med at undersøge og begrunde nødvendigheden og
effekten af sine forslag.
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Internationale
guidelines for etik
Voldgift bruges blandt andet til at løse kommercielle tvister mellem parter, som har
hjemsted i forskellige lande. Netop dette internationale element kan skabe usikkerhed med hensyn til indholdet af de etiske standarder, som de involverede advokater er undergivet. IBA har vedtaget et sæt guidelines, som kan få betydning for
fastsættelse af den etiske standard for advokater i internationale voldgiftssager.
AF STEFFEN PIHLBL AD, GENER ALSEKRETÆR, VOLDGIFTSINSTITUTTET

INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION (IBA) har 25. maj 2013 vedtaget
‘Guidelines on Party Representation in International Arbitration’.
Disse guidelines er de seneste af i alt fire sæt guidelines om voldgift,
som er vedtaget af IBA, hvoraf især ‘Guidelines on Conflict of Interest
in International Arbitration (2004)’ har mødt stor anerkendelse i
voldgiftskredse verden over.
Det fremgår af præamblen til de seneste guidelines, at disse
er inspireret af et princip om, at partsrepræsentanterne “should
act with integrity and honesty and should not engage in activities
designed to produce unnecessary delay or expense, including tactics
aimed at obstructing the arbitration proceedings.”
IBA's guidelines finder anvendelse for alle, der repræsenterer en
part i en international voldgiftssag. I praksis er det dog i langt de
fleste tilfælde advokater, der medvirker som partsrepræsentanter.
Det internationale element, der ofte findes i en voldgiftssag, kan
skabe usikkerhed med hensyn til indholdet af de etiske standarder,
som advokaterne i sagen er undergivet, idet der i de forskellige lande
kan gælde forskellige retskulturer og -traditioner, herunder etiske
standarder, som tilmed kan være indbyrdes uforenelige.
For at minimere denne usikkerhed og for at sikre en fair proces i
overensstemmelse med det fundamentale krav om, at parterne i en
voldgiftssag skal behandles lige, (som i Danmark er gengivet i både
voldgiftsloven og Voldgiftsinstituttets regler) har IBA udarbejdet de
omtalte ‘Guidelines on Party Representation in International Arbitration’. Disse guidelines har til formål at angive ‘best international
practice’ på de enkelte områder.
IBA's guidelines finder kun anvendelse, hvis parterne har aftalt
dette. Selvom parterne ikke har aftalt dette, må det antages, at disse
alligevel kan få værdi som retskilde, idet der i meget vid udstrækning
er tale om en sammenskrivning af international praksis, der som
sådan har en ikke ubetydelig værdi som retskilde.
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I det følgende knyttes nogle kommentarer til udvalgte bestemmelser
i IBA's guidelines.
KOMMUNIKATION MELLEM KUN DEN ENE PART OG VOLDGIFTSDOMMEREN
En advokat skal som udgangspunkt afholde sig fra at kommunikere
med en voldgiftsdommer, uden at den anden part får lejlighed til
at medvirke i kommunikationen (ex parte kommunikation). IBA's
guidelines indeholder imidlertid nogle undtagelser hertil. Det er
for eksempel i guideline 8 (a) anført:
“It is not improper for a Party Representative to have Ex Parte
Communications in the following circumstances:
(a) A Party Representative may communicate with a prospective
Party-Nominated Arbitrator to determine his or her expertise,
experience, ability, availability, willingness and the existence of
potential conflicts of interest.”
Bestemmelsen omhandler en advokats interview af en potentiel
voldgiftsdommer for at kunne vurdere, om parten skal pege på den
pågældende som voldgiftsdommer.
Baggrunden for forbuddet mod ex parte kommunikation er,
at sådanne samtaler nemt kan skabe
berettiget tvivl om voldgiftsdommeSTEFFEN PIHLBLAD
rens habilitet. Det fremgår imidlertid
Generalsekretær, vold
af guideline 8, at sådanne samtaler
giftsinstituttet. Deltog
ikke kan kritiseres, hvis samtalerne
i februar 2014 i 17th
er begrænset til at få afdækket den
Annual IBA International
potentielle voldgiftsdommers habiliArbitration Day, hvor
tet, kvalifikationer og tilgængelighed.
emnet var “Advocates’
Det kan for eksempel indgå i en
Duties in International
sådan samtale, hvilke bøger og/eller
Arbitration: Has the
artikler voldgiftsdommeren har udartime come for a set of
bejdet om det område, som parternes
norms?”.

tvist udspringer af, og om han eller hun har været indlægsholder
på konferencer med videre vedrørende emnet.
Desuden kan voldgiftsdommerens nærmere relationer og interesser i sagen afdækkes, således at eventuelle interessekonflikter
konstateres så tidligt som muligt i forløbet. Det er i den forbindelse
nødvendigt, at advokaten fremlægger oplysninger om identiteten
på de deltagende parter og de øvrige involverede, for eksempel modpartens advokat, de forventede vidner og sagkyndige med videre.
Oplysninger om voldgiftsrettens hjemsted, processproget, lovvalget,
ved hvilket institut sagen foregår og den forventede tidsplan for
sagens gennemførelse kan også indgå. En advokat må desuden under
et ex parte interview være berettiget til at komme med en generel
beskrivelse af sagen. Hvis samtalen derimod kommer til at dreje sig
om voldgiftsdommerens syn på sagens materielle forhold, vil samtalen komme i konflikt med forbuddet mod ex parte kommunikation,
og voldgiftsdommeren bliver inhabil. Det må også gælde, selvom der
alene er tale om voldgiftsdommerens helt foreløbige syn på sagen.
Den citerede guideline 8 (a) har ikke noget modstykke i de danske
advokatetiske regler. Det må dog forventes, at hverken Advokatrådet
eller Advokatnævnet vil anse en advokat, der medvirker i samtaler som beskrevet i guideline 8 (a), for at handle i strid med god
advokatskik.
KOMMUNIKATION MED VIDNER
Guideline 20 og 24 omhandler forholdet mellem på den ene side
advokaten og på den anden side vidnet, herunder partsudpegede
eksperter. Den anførte relation er kontroversiel, netop fordi den er
uens reguleret i de forskellige lande.
Guideline 24 er formuleret som følger:
“A Party Representative may, consistent with the principle that
the evidence given should reflect the Witness’s own account
of relevant facts, events or circumstances, or the Expert’s own
analysis or opinion, meet or interact with Witnesses and Experts
in order to discuss and prepare their prospective testimony.”
Det anførte indebærer, at advokaten under et møde sammen med
vidnet kan drøfte, hvordan vidnets budskaber bedst kan præsenteres
for at gøre det nødvendige indtryk på voldgiftsretten. Som led heri
må advokaten kunne udarbejde et udkast til manuskript, som vidnet
kan gøre brug af, samt ‘brainstorme’ over, hvilke spørgsmål der må
påregnes fra modpartens advokat, og hvordan disse mest hensigtsmæssigt kan besvares. Advokaten må naturligvis ikke medvirke til,
at vidnet afgiver bevidst forkert forklaring.
Til sammenligning følger det af pkt. 18.3 i de danske advokat
etiske regler:
“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.

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.”
De anførte bestemmelser i de advokatetiske regler finder efter
ordlyden kun anvendelse i forhold til retssager, men det antages at
bestemmelserne også må kunne finde anvendelse ved behandlingen
af voldgiftssager, jævnfør Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen,
De Advokatetiske Regler, side 220.
De advokatetiske regler indeholder – i modsætning til IBA’s regler
– ingen særlige bestemmelser om advokatens rolle i forbindelse med
udarbejdelsen af skriftlige vidneerklæringer. Det må dog antages,
at pkt. 18.3 også må kunne finde anvendelse ved udarbejdelsen af
sådanne erklæringer, som i international voldgift er et almindeligt
led i bevisførelsen, og som i de senere år også har vundet større og
større indpas i dansk retspleje.
Det fremgår herom i guideline 20, som omfatter erklæringer
udarbejdet af vidner og partsudpegede eksperter:
“A Party Representative may assist Witnesses in the preparation
of Witness Statements and Experts in the preparation of Expert
Reports.”
Den lidt uldne formulering “… may assist …” må antages ikke at
være til hinder for en udbredt praksis, hvorefter advokaten, hvad
enten der er tale om ‘Witness Statements’ eller ”Expert Reports”,
er dybt involveret i udarbejdelsen af erklæringen.
Baggrunden herfor må navnlig være at sikre, at erklæringen på
en klar, tydelig og præcis måde behandler de spørgsmål, som der
ønskes svar på, og (i forhold til Expert Reports) at dette sker med
respekt for arbejdsdelingen mellem voldgiftsretten, som skal afgøre
parternes tvist, og eksperten, som skal bidrage til at oplyse sagen.
For at leve op til kravet i guideline 24, om at “the evidence given
should reflect the Witness’s own account of relevant facts, events
or circumstances, or the Expert’s own analysis or opinion.”
UFORENELIGHED MELLEM DE ETISKE REGLER
Den uens tilgang i de citerede passager – og den tilsyneladende
mere restriktive regulering i de danske advokatetiske regler om
advokatens adgang til at kommunikere med vidner, herunder kravet om at modparten i visse tilfælde skal orienteres om kontakten
med et vidne – bør give anledning til nærmere etiske overvejelser
hos danske advokater, der medvirker som partsrepræsentanter i
internationale voldgiftssager. Dette gælder så meget desto mere, når
de advokatetiske regler angiver ikke alene at gælde ved advokaters
udøvelse af virksomhed under brug af advokattitlen i Danmark,
men også ved danske advokaters udøvelse af sådan virksomhed i
udlandet, jævnfør pkt. 4.1 i de advokatetiske regler.
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Dilemmaet er med andre ord: Skal den danske advokat, som repræsenterer en dansk virksomhed i en international voldgiftssag mod
en udenlandsk virksomhed, følge sit hjemlands (strengere) etiske
regler med den konsekvens, at det fundamentale voldgiftsretlige
princip om parternes ligebehandling tilsidesættes (og chancen for
at vinde sagen dermed reduceres), eller skal advokaten krænke sit
hjemlands etiske regler, og i stedet følge ‘best international practice’
som beskrevet i IBA’s regler med fare for, at dette får disciplinære
konsekvenser for vedkommende ved Advokatnævnet?
De advokatetiske regler, som er udarbejdet af Advokatrådet, er vejledende retningslinjer for, hvad der er god advokatskik. Det er Advokatnævnet og domstolene, der gennem en fortolkning af retsplejelovens § 126,
stk. 1, med bindende virkning fastlægger indholdet af ‘god advokatskik’.
Ved fastlæggelsen af indholdet af denne retlige standard må man gå ud
fra, at Advokatnævnet og domstolene har et særligt blik for indholdet
af de advokatetiske regler. Det må dog antages, at også andre retskilder
kan indgå ved fastsættelsen af ‘god advokatskik’. Det gælder især på
områder, som ikke er særskilt reguleret i de advokatetiske regler. Det er
for eksempel nærliggende at antage, at Advokatnævnet ved behandlingen
af sager om krænkelse af god advokatskik i forbindelse med advokaters
ageren i internationale voldgiftssager vil være åbne overfor at inddrage
IBA Guidelines.
Det anførte indebærer, at danske advokater efter omstændighederne kan være berettiget til at følge de mere lempelige etiske
standarder, som måtte fremgå af IBA’s Guidelines (eller andre etiske
regler, der kan udledes af parternes lovvalg eller voldgiftsrettens
anvisninger i øvrigt), også selvom dette indebærer risiko for overtrædelse af de advokatetiske regler.
UDELUKKELSE AF ADVOKAT FOR AT UNDGÅ INHABILITET HOS VOLDGIFTSDOMMEREN
Et advokatskifte fører nogle gange til, at en allerede udpeget voldgiftsdommer bliver inhabil. For at undgå, at det sker – ofte med
forsinkelse og øgede omkostninger til følge – er det i guideline 5
og 6 bestemt:
“5. Once the Arbitral Tribunal has been constituted, a person
should not accept representation of a Party in the arbitration
when a relationship exists between the person and an Arbitrator
that would create a conflict of interest, unless none of the Parties
objects after proper disclosure.
6. The Arbitral Tribunal may, in case of breach of Guideline 5,
take measures appropriate to safeguard the integrity of the proceedings, including the exclusion of the new Party Representative
from participating in all or part of the arbitral proceedings.”
Bestemmelserne om inhabilitet i både voldgiftsloven og Voldgiftsinstituttets regler er formuleret sådan, at voldgiftsdommerens hverv
skal ophøre, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til
berettiget tvivl om vedkommendes upartiskhed eller uafhængighed.
Det anførte indebærer i praksis, at voldgiftsdommeren – og ikke den
partsrepræsentant, der udløser inhabiliteten – trækker sig fra sagen.
Det følger af Guideline 5 og 6, at det ikke nødvendigvis er voldgiftsdommeren, der i disse tilfælde skal trække sig, men derimod
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advokaten, hvis han eller hun accepterer hvervet som partsrepræsentant (og dermed udløser inhabiliteten hos voldgiftsdommeren),
efter at voldgiftsretten er blevet nedsat.
Det er klart, at det i mange tilfælde vil være særdeles uhensigtsmæssigt, hvis en part under sagens forløb, for eksempel kort tid før
der skal afholdes mundtlig forhandling i sagen, skifter advokat med
den konsekvens, at en ellers habil voldgiftsdommer skal trække sig
som følge af den nu opståede interessekonflikt. I sådanne tilfælde
kan det forekomme berettiget, at voldgiftsretten som alternativ til
udskiftningen af voldgiftsdommeren kan udelukke den nye advokat
fra at medvirke.
En sådan løsning er ikke uproblematisk, og må forbeholdes tilfælde, hvor udskiftning af voldgiftsdommeren er meget upraktisk,
og hvor der eventuelt foreligger mistanke om, at den pågældende
part med advokatskiftet ønsker at forsinke sagen.
UKLARHED OM HVILKE ETISKE STANDARDER
Der er mange uklarheder med hensyn til, hvilke etiske standarder
partsrepræsentanter bør følge i internationale voldgiftssager. Det
internationale element er som anført indledningsvis en af grundene
hertil. En anden grund er, at voldgiftsprocessen i meget vidt omfang
hviler på, hvad parterne har aftalt. Voldgift er således ikke – som
for eksempel retssagsbehandling – massivt reguleret af retsregler,
der har til formål at skabe klarhed om partsrepræsentantens rettigheder og pligter.
Det er derfor en fordel, at der nu findes et sæt IBA guidelines,
som voldgiftsretten og parterne kan konsultere med henblik på
at anvende de ‘best practice’ standarder, der er udviklet gennem
international voldgiftspraksis, og som har til formål at sikre, at sagen
gennemføres i overensstemmelse med fundamentale principper om
ligebehandling og fairness.

GUIDE TIL NYE IBA GUIDELINES
IBA’s guidelines indeholder en regulering af advokatetiske
spørgsmål i internationale voldgiftssager, herunder
• Præambel, definitioner og anvendelsesområde (Guideline
1-4).
• Særlige spørgsmål om advokatskifte (Guideline 5 og 6).
• Adgangen til ex parte kommunikation med voldgiftsdommeren (Guideline 7 og 8).
• Fremlæggelse af processkrifter og beviser, herunder
vidneerklæringer mv. og edition (disclosure) (Guideline
9-17).
• Forholdet til vidner og sagkyndige (Guideline 18-25).
• Sanktioner for tilsidesættelse af de enkelte guidelines
(Guideline 26 og 27).
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ADVOKATNÆVNET

Afregning for kontorhold
Hvornår kan der afregnes særskilt for sagens oprettelse, porto, kopiering, journalisering samt sekretærtid? Spørgsmålet om, hvorvidt der i forbrugersager kan
opkræves særskilt salær for omkostninger, der må betegnes som kontorhold, har
været behandlet i Advokatnævnets plenum.
AF ALBERTE KJÆRHOLM, JURIDISK KONSULENT I ADVOKATNÆVNETS SEKRETARIAT

ADVOKATNÆVNET HAR FOR NYLIG på et plenummøde haft lejlighed
til at tage stilling til tre salærklagesager i forbrugersager, hvor advokater havde opkrævet særskilt vederlag for henholdsvis sagsoprettelse eller journalisering, porto og kopiering samt sekretærbistand.
Kendelserne, som alle blev afsagt 20. december 2013, ændrer i
vidt omfang ikke på tidligere praksis på området, men præciserer
denne praksis.

og hvis advokaten på forhånd har meddelt, at disse udgifter opkræves særskilt
samt beregningsprincipperne herfor.”
Da det ikke i sagen var oplyst, hvad der havde begrundet udgifterne til kopiering eller beregningsprincipperne herfor, bortfaldt
denne del af salæret.

JOURNALISERINGSGEBYR MED VIDERE
I den første sag (sagsnr. 2012-2886) var der tale om, at et advokatfirma hos forbrugeren havde opkrævet et journaliseringsgebyr
på 312,50 krone i forbindelse med en skattesag. Det var anført i
ordrebekræftelsen, at der ville blive pålagt et journaliseringsgebyr
af den pågældende størrelse.
Advokatnævnet fandt med følgende begrundelse, at gebyret ikke
var rimeligt, hvorfor det bortfaldt:
“[…] udgifter til journalisering, sagsoprettelse og lignende er en naturlig
og nødvendig del af en advokats kontorhold, som en klient må kunne forvente,
er indeholdt i advokatens salær. Det kan således ikke, jf. retsplejelovens § 126,
stk. 2, anses for rimeligt at opkræve særskilt journaliseringsgebyr, uanset om
klienten i forvejen er underrettet om gebyret og størrelsen heraf.”

SEKRETÆRBISTAND
I den sidste sag (2012-1154), der var en forældremyndighedssag, var
spørgsmålet, om der kunne opkræves salær for sekretærens arbejde
i sagen. I sagen var der afgivet en ordrebekræftelse, hvoraf både
timesatsen for advokaten og sekretæren var angivet. Advokaten
oplyste, at sekretæren under sagen havde haft et tidsforbrug på
cirka to en halv time, og at arbejdet blandt andet havde bestået i
journalisering, telefoniske drøftelser samt indhentelse og fremsendelse af dokumenter til brug for sagen. Advokaten selv havde haft
et tidsforbrug på cirka ni timer.
Advokatnævnet anførte:
“Advokatnævnet finder, at omkostninger til kontorhold, herunder løn til
sekretærer, som udgangspunkt bør være omfattet af advokatens salær. Det
er således kun rimeligt at kræve særskilt afregning af sekretærbistand, hvis
sekretæren har udført egentlig selvstændig sagsbehandling, f.eks. i forbindelse

PORTO OG KOPIERING
I den anden sag (sagsnr. 2012-3303) havde advokaten
blandt andet opkrævet særskilt betaling for porto og
kopiering hos forbrugeren med i alt 625 kroner i en
sag om en omstødelig gavedisposition. Det fremgik af
ordrebekræftelsen, at kopiering og eventuelt porto blev
opkrævet i henhold til faktisk forbrug, dog minimum
125 kroner.
Advokatnævnet anførte:
“[…] udgifter til bl.a. kopiering og porto er omfattet af udgifter til almindeligt kontorhold, som en klient må kunne forvente,
er indeholdt i advokatens salær. Det kan således ikke anses for rimeligt at
opkræve udgifter til bl.a. kopiering og porto særskilt, medmindre sagens
karakter gør det påkrævet at afholde ekstraordinære udgifter til disse poster,

med bobehandling, tvangsauktionsopgørelser, ejendomshandler og lignende.
At der i opdrags- og prisoplysningen er oplyst om sekretærens timetakst,
ændrer ikke ved dette synspunkt.”

Det vil således for forbrugerne øge gennemsigtigheden i advokaters priser væsentligt, hvis man
kan regne med, at der i en advokats timepris er
indeholdt alle – i hvert fald ordinære – udgifter,
som er forbundet med sagsbehandlingen.
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ADVOKATSAMFUNDETS VIDENSDATABASE
I Advokatsamfundets Vidensdatabase kan man blandt andet
finde praksis fra Advokatnævnet. Der bliver løbende føjet
nye afgørelser til Vidensdatabasen, som dels indeholder
principielle sager, dels eksempler på problemstillinger, som
er ofte forekommende. Som eksempler på nyere afgørelser i
Vidensdatabasen kan nævnes:
Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013 – En advokat
har handlet i strid med god advokatskik ved ikke at oplyse
klienten om mulighederne for at anke.
Advokatnævnets kendelse af 20. december 2013 – En advokat
havde handlet i strid med god advokatskik ved i et anparts
selskab at have fremstået som rådgiver for begge anpartsha
verne, hvorefter han repræsenterede den ene anpartshaver i
en tvist mod den anden anpartshaver.
Advokatnævnets kendelse af 11. november 2013 – En advokat
kunne under de givne omstændigheder ikke opkræve salær
for et indledende møde, idet advokaten ikke kunne godtgøre,
at der var indgået en aftale om advokatbistand.
DOM FRA ØSTRE LANDSRET OM FIRMASKIFT
OG INTERESSEKONFLIKTER
I artiklen ‘Firmaskift og interessekonflikter’ i Advokaten
2/2013 var der blandt andet beskrevet en kendelse fra
Advokatnævnet af 10. november 2011, hvor en advokat blev
pålagt en bøde for at have befundet sig i en interessekonflikt
ved at have fortsat behandlingen af et sagskompleks efter
ansættelsen af en ny advokat i firmaet, som i sit tidligere job
havde været involveret i sagskomplekset som repræsentant
for modparten. Der henvises til artiklen i Advokaten 2/2013
for en mere detaljeret gennemgang af sagen.
Kendelsen blev af advokaten indbragt for retten, hvor sagen
blev henvist til Østre Landsret, som 12. december 2013
afsagde dom i sagen. Østre Landsret fandt ikke grundlag for
at tilsidesætte Advokatnævnets afgørelse om, at advokaten
havde handlet i strid med god advokatskik. Landsretten fandt
dog, at sanktionen skulle bortfalde, idet der var tale om et
hidtil uafklaret spørgsmål i praksis. Østre Landsrets dom er
ikke anket.
Læs Østre Landsrets dom i Advokatsamfundets Vidensdatabase – viden.advokatsamfundet.dk.

På baggrund af oplysningerne om sagens karakter og karakteren
af det arbejde, som sekretæren havde udført, fandt nævnet, at der
var tale om sædvanligt sekretærarbejde og ikke selvstændig sagsbehandling, hvorfor det samlede salær blev nedsat med det beløb,
som kunne henføres til sekretærens arbejde.
Det bemærkes, at ovennævnte afgørelse ikke er til hinder for, at

der opkræves særskilt vederlag for sekretærarbejde, hvis sekretæren
vel at mærke har udført egentlig selvstændig sagsbehandling.
GENNEMSIGTIGHED
Grundsynspunktet ved de ovennævnte afgørelser synes at være, at
en forbruger må kunne forvente, at omkostninger, som et moderne
kontorhold på et advokatkontor medfører, er indeholdt i advokatens
timepris. Det må anses som urimeligt, jævnfør retsplejelovens § 126,
stk. 2, hvis disse omkostninger direkte væltes over på forbrugeren.
Det vil således for forbrugerne øge
ALBERTE KJÆRHOLM
gennemsigtigheden i advokaters priser
Juridisk konsulent
væsentligt, hvis man kan regne med, at
i Advokatnævnets
der i en advokats timepris er indeholdt
sekretariat.
alle – i hvert fald ordinære – udgifter,
som er forbundet med sagsbehandlingen.
Dette vil dels forbedre forbrugerens mulighed for at kunne forudse,
hvilke udgifter der er forbundet med førelsen af sagen, dels vil det
øge muligheden for at sammenligne forskellige advokaters priser.
Ovennævnte praksis betyder, at en advokat fremover som udgangspunkt må indregne sine udgifter til kontorhold i sin timepris.
Enten helt generelt, således at alle klienter betaler en andel af de
samlede udgifter til kontorhold, eller konkret, således at timeprisen
i forskellige sagstyper varierer efter, hvilke udgifter til for eksempel
kopiering og almindelig sekretærbistand, som netop den specifikke
sag kræver.

@
De nævnte kendelser kan findes på Advokatsamfundets Vidensdatabase –
viden.advokatsamfundet.dk.

Husk mail
ved jobskifte

Hvis du skifter job, skal du huske at sende os
en mail på samfund@advokatsamfundet.dk
med oplysninger om datoen for jobskiftet samt
din nye adresse og e-mail.
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TÅ LT O P H O L D

På utålelige vilkår
De er udstødt af samfundet. De har ingen mulighed for at få job. De har 30
kroner om dagen til underhold. Det er vilkårene for en lille gruppe udviste, der
lever i et ureguleret ingenmandsland. Peter Vedel Kessing fra Dansk Institut for
Menneskerettigheder har set vilkårene for tålt ophold efter i sømmene.
AF PETER VEDEL KESSING, PH.D., SENIORFORSKER

EN LILLE GRUPPE MENNESKER HAR nu i mere end fem år levet en
skyggetilværelse i Danmark i et ureguleret ingenmandsland frataget normale rettigheder. De er udlændinge på tålt ophold. Pålagt
utålelige vilkår på ubestemt tid. De har ikke ret til at opholde sig i
Danmark, men har ikke noget land at udrejse til. Danske myndigheder har bestemt, at de skal bo og overnatte – ofte på firepersoners
værelser – i en afsidesliggende tidligere kaserne i Nordsjælland, og
at de dagligt skal melde sig til politiet. De må ikke arbejde, men
får lommepenge – ca. 30 kroner om dagen. De er udstødt af det
danske samfund og bliver langsomt mere og mere nedbrudte og
psykisk ustabile.
Det er en situation, som forekommer i strid med fundamentale
retssikkerhedsprincipper og stadig mere uholdbar. Hvilke muligheder er der for at rette op på det? Og er der noget, advokaterne
kan gøre?
HVEM ER PÅ TÅLT OPHOLD?
Den 1. januar 2014 var der 66 udlændinge på tålt ophold i Sandholmlejren. Antallet er dermed steget ca. 70 procent de sidste to år
fra 39 udlændinge 1. januar 2012.
Der er tre grupper af udlændinge, der kan komme på tålt ophold
i Sandholmlejren:
a. Udlændinge, der udgør en fare for Danmarks sikkerhed.
b. Udlændinge, der er udvist ved dom for kriminalitet begået
her i landet.
c. Udlændinge, der er udelukket fra at få asyl efter
udelukkelsesgrundene i FN's Flygtningekonvention (på
grund af for eksempel forbrydelser mod menneskeheden i
hjemlandet).
Næsten alle udlændinge på tålt ophold tilhører gruppe to, der er
udvist ved dom og har afsonet deres straf i Danmark.
Fælles for alle tre grupper udlændinge er, at de har mistet deres
opholdstilladelse og derfor ikke har ret til at opholde sig i Danmark.
Men de kan heller ikke være i deres hjemland, da de ifølge de danske udlændingemyndigheders vurdering dér vil være i en konkret
individuel risiko for en forfølgelse eller tortur. Danmark kan derfor
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heller ikke tvangsmæssigt udsende dem til deres hjemlande, da det
vil være i strid med det såkaldte refoulment forbud mod at sende
personer tilbage til et land, hvor de risikerer forfølgelse eller tortur,
jf. også § 31 i udlændingeloven.
De er derfor havnet i et ingenmandsland på tålt ophold i Danmark. De må ikke opholde sig i Danmark – men kan ikke rejse hjem.
Fordi de ikke har ret til at være her, er de underlagt en række
restriktioner. De har for eksempel ikke almindelig adgang til læge
eller sociale ydelser. De har ikke ret til at arbejde eller uddanne sig.
Og ved en skærpelse af udlændingeloven i 2008 blev det videre
fastslået, at udlændinge på tålt ophold skal pålægges opholds- og
meldepligt i Sandholmlejren. Overholder de ikke meldepligten,
kan de straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder
fængsel indtil et år.
OPHOLDS- OG MELDEPLIGT I SANDHOLMLEJREN
Baggrunden for at indføre de skærpede opholds- og melderegler var,
at to tunesiske statsborgere i februar 2008 blev anholdt mistænkt for
at planlægge drab på tegneren Kurt Westergaard. De to tunesere fik
inddraget deres opholdstilladelse og blev udvist af Danmark, som
værende en fare for statens sikkerhed. Men de danske udlændingemyndigheder vurderede efterfølgende, at de ikke kunne udsendes
tvangsmæssigt på grund af risiko for tortur og forfølgelse i Tunesien.
Derfor endte de på tålt ophold i Danmark.
Det førte i foråret 2008 til en omfattende politisk debat om, hvad
der skulle ske med de to tunesere, og herunder hvordan blandt andre
PET kunne overvåge og kontrollere de pågældende. Regeringen
nedsatte i april 2008 en arbejdsgruppe med Integrationsministeriet
som formand, som blandt andet skulle overveje “mulighederne
for en opstramning af de vilkår om meldepligt med videre, der
fastsættes, når udlændinge, der må anses for at udgøre en fare for
statens sikkerhed, ikke kan udsendes af
Danmark, men forbliver her i landet
PETER VEDEL KESSING
på tålt ophold.
Ph.d., seniorforsker, Dansk
Den 11. november 2008 under
Institut for Menneskeret
finanslovsforhandlingerne – inden
tigheder.

arbejdsgruppen i februar 2009 afgav betænkning – indgik regeringen og Dansk Folkeparti, efter at en af de to tunesere blev set i
Aarhus i nærheden af Kurt Westergaards bolig, en politisk aftale
om en øjeblikkelig opstramning af kontrolforanstaltningerne for
udlændinge på tålt ophold, hvis de er til fare for statens sikkerhed. To
dage efter – 13. november 2008 – fremsatte regeringen lovforslag om
skærpet melde- og opholdspligt, hvorved de nugældende skærpede
regler om melde- og opholdspligt blev indsat i udlændingeloven.
Efter de nye skærpede regler er udgangspunktet, at Udlændingeservice og politiet skal pålægge de omhandlede udlændinge
melde- og opholdspligt. Politiets afgørelse om meldepligt kan
påklages til Justitsministeriet, jf. § 48 i udlændingeloven, men Udlændingestyrelsens afgørelse om opholdspligt
kan derimod ikke påklages administrativt, jf.
udlændingelovens § 46a, stk. 1.
De skærpede danske regler om opholdsog meldepligt var tydeligt inspireret af de
lignende men mere restriktive britiske regler
om såkaldte ‘control orders’ for udlændinge,
som anses for at udgøre en trussel mod statens
sikkerhed. Disse regler blev indført i Storbritannien i 2005, hvorefter en udlænding kunne pålægges husarrest (opholdspligt) og meldepligt,
og en række øvrige kontrolforanstaltninger. Integrationsministeriets
arbejdsgruppe var således på studiebesøg i Storbritannien 2. til
3. oktober 2008 – godt en måned før fremsættelsen af det danske
lovforslag – for blandt andet at få “uddybet de løsningsmodeller,
som er udviklet af briterne på baggrund af flere års erfaringer med
sager vedrørende statens sikkerhed.”
I det danske lovforslag af 13. november 2008 om skærpet meldeog opholdspligt udvidedes anvendelsesområdet for de nye regler
imidlertid fra alene at vedrøre udlændinge, der udgør en fare for
Danmarks sikkerhed, til også at omfatte udlændinge, der er udvist ved dom for kriminalitet begået her i landet, og udlændinge,
der er udelukket fra at få asyl efter udelukkelsesgrundene i FN´s
Flygtningekonvention. Der redegøres ikke nærmere i lovforslaget
for begrundelsen herfor. Det anføres blot, at:
“Regeringen har samtidig besluttet, at stramningen af kontrolforanstaltningerne også [udover udlændinge der udgør en fare
for statens sikkerhed] skal omfatte de andre grupper af udlændinge [udvist ved dom og udelukket fra asyl], der opholder sig i
Danmark på tålt ophold…
Alle udlændinge på tålt ophold kan frivilligt udrejse af Danmark. Det forhold, at de pågældende udlændinge befinder sig i
Danmark på tålt ophold skyldes således alene, at de pågældende
nægter at udrejse frivilligt, og at Danmark ikke kan udsende
de pågældende tvangsmæssigt, da dette vil være i strid med
Danmarks internationale forpligtelser.”
Det fremgår således klart af lovbemærkningerne, at det (endelige)
formål med den skærpede opholds- og meldepligt var et ønske om
at motivere alle udlændinge på tålt ophold til ‘frivilligt’ at udrejse

af Danmark, fordi det vil være i strid med Danmarks flygtninge- og
menneskeretlige forpligtelser tvangsmæssigt at udsende de pågældende på grund af refoulment-forbuddet.
Hvor det oprindelige formål med det påtænkte lovforslag utvivlsomt var at pålægge enkelte terrormistænkte, herunder de to tunesere, opholds- og meldepligt i Sandholmlejren med det formål at
beskytte Danmarks sikkerhed, så ændrede formålet med lovforslaget
sig i løbet af et par dunkle novemberdage i 2008 under de afsluttende finanslovsforhandlinger sig til at pålægge alle udlændinge
på tålt ophold opholds- og meldepligt i Sandholmlejren med det
erklærede formål at få dem til at udrejse ‘frivilligt’. Herunder også
udlændinge udvist ved dom på grund af kriminalitet, herunder

De danske regler om opholds- og meldepligt gælder
ikke kun for terrormistænkte – de gælder også for
de langt flere almindelige kriminelle udlændinge,
som er blevet udvist ved dom, hvor der ikke er noget
overvågnings- eller sikkerhedshensyn.
også ikke-personfarlig kriminalitet, som har afsonet deres straf og
ikke kan udsendes, og hvor der ikke er tilsvarende overvågnings-,
sikkerheds- og kontrolhensyn som for udlændinge, der er under
konkret mistanke for at ville begå terrorhandlinger.
I STRID MED FLYGTNINGE- OG MENNESKERETTIGHEDERNE?
Det har været drøftet, om de danske regler om opholds- og meldepligt i Sandholmlejren er i strid med Danmarks flygtninge- og
menneskeretlige forpligtelser.
Først det flygtningeretlige. Det kan mere overordnet og principielt
overvejes, om Danmark i realiteten omgår refoulment-forbuddet ved
at påføre udlændinge på tålt ophold så utålelige forhold, at de til
sidst ‘frivilligt’ vælger at udrejse til deres hjemland, hvor de – ifølge
de danske udlændingemyndigheder – risikerer forfølgelse og tortur.
I realiteten er der nemlig ikke andre lande end den pågældende
udlændings eget hjemland, der efter folkeretten er forpligtet – og
i praksis er villig – til at tage imod den pågældende. Man kan i
yderste konsekvens spørge, om Danmark vil kunne ifalde et statsligt
medvirkensansvar ved bevidst – med utålelige vilkår – at ‘tvinge’ en
udlænding til at udrejse til sit hjemland til dokumenteret forfølgelse
og tortur. Efter Den Internationale Lovkommissions (ILCs) regler
om statsansvar fra 2001 kan en stat ifalde et medvirkensansvar,
hvis staten “was aware of and intended to facilitate” et konkret
menneskerettighedsbrud begået af den anden stat.
Hvad angår menneskerettighederne har det været drøftet, om
Danmark – ved på ubestemt tid at tvinge udlændinge på tålt ophold
til at overnatte og melde sig i Sandholmlejren uden normale rettigheder – forbryder sig mod deres menneskerettigheder. Særligt tre
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rettighedsområder har været drøftet: retten til (bevægelses-)frihed,
retten til ikke at blive diskrimineret og retten til ikke at blive udsat
for umenneskelig eller nedværdigende behandling.
Ved Højesterets (HR) dom af 1. juni 2012 i den såkaldte Karkavandi-sag (K) afviste HR – under henvisning til fast praksis fra EMD – at
kontrolforanstaltningerne mod K havde en sådan intensitet, at der
var tale om en frihedsberøvelse efter art. 5 i EMRK.
Men HR fandt, at det udgjorde et uproportionalt indgreb i K’s
bevægelsesfrihed efter art. 2 i Tillægsprotokol 4, at Udlændingestyrelsen i mere end tre år (fra februar 2009) havde pålagt K at bo og

At der ikke skal meget til, for at et forhold anses for nedværdigende
fremgår blandt andet af Østre Landsrets dom (U.2012.1439 Ø) om
behandlingen af tilbageholdte under klimatopmødet i december
2009. Landsretten fandt, at det var nedværdigende og i strid med
art. 3, at politiet placerede demonstranter på den kolde asfalt for
nogles vedkommende i op til fire timer.
Institut for Menneskerettigheder konkluderede i en udredning
fra 2009 om tålt ophold, at “den kumulerede effekt af begrænsningerne i civile såvel som økonomiske og sociale rettigheder og den
tidsmæssige udstrækning af opholdet i udsendelsesposition kan
dog efter IMR’s opfattelse i konkrete tilfælde medføre, at
krænkelser [af art. 3] forekommer.”
Folketingets Ombudsmand har endvidere under sit
mandat til at besøge lukkede institutioner under Tillægsprotokollen til FN’s Torturkonvention (OPCAT) gennemført
et besøg i Sandholmlejren for at vurdere, om forholdene
for udlændinge på tålt ophold med opholds- og meldepligt
kan udvikle sig til at være i strid med art. 3. Han forventes
at afgive rapport herom i løbet af foråret 2014.
Sammenfattende kan det næppe antages, at lovgivningen om opholds- og meldepligt i Sandholmlejren i
sig selv er i strid med menneskerettighederne. Men den konkrete
anvendelse af reglerne kan som beskrevet føre til, at indgrebet i
bevægelsesfriheden for den enkelte udlænding bliver uproportionalt, eller at situationen udvikler sig til at være umenneskelig eller
nedværdigende for den pågældende.

Sammenfattende må det konstateres, at menneskerettighederne kun yder begrænset be-

skyttelse for de udlændinge, der nu i en årrække har været pålagt opholds- og meldepligt i

Sandholmlejren frataget normale rettigheder.
overnatte i Sandholmlejren. HR annullerede derfor opholdspligten.
HR lagde ved proportionalitetsvurderingen vægt på, at afgørelserne
om opholds- og meldepligt udgjorde “et væsentligt indgreb i K’s
bevægelsesfrihed”, at K alene var straffet halvandet år for medvirken
til hashhandel, samt at der ud fra “oplysningerne om [K]s hidtidige
adfærd og personlige forhold” ikke var nogen konkret risiko for, at
han ville skjule sig for politiet.
Højesterets afgørelse og proportionalitetsvurdering i K-sagen er
– som det fremgår – meget konkret og individuelt begrundet, og så
vidt vides er der ikke efterfølgende udlændinge, der har fået ophævet opholds- og meldepligten i Sandholmlejren under henvisning
til, at indgrebet i bevægelsesfrihed ikke længere er proportionalt.
K gjorde også gældende, at kontrolforanstaltningerne mod ham
var begrundet i hensynet til statens sikkerhed, samt at disse foranstaltninger var diskriminerende, idet danske statsborgere, der
anses for at udgøre en fare for statens sikkerhed, ikke kan pålægges
opholds- og meldepligt i Sandholmlejren. HR afviste imidlertid at
tage stilling til dette spørgsmål, idet HR lagde til grund, at hensynet
til statens sikkerhed ikke havde indgået i begrundelsen for de trufne
afgørelser om opholds- og meldepligt.
NEDVÆRDIGENDE FORHOLD
Endelig har det været drøftet om tidsubestemt opholds- og meldepligt i Sandholmlejren er i strid med forbuddet mod umenneskelig
og nedværdigende behandling i art. 3. Ved vurderingen af om en
behandling er nedværdigende, lægger EMD vægt på, om behandlingen giver en følelse af frygt, angst eller mindreværd, som er egnet
til med et vist minimum af intensitet at ydmyge eller nedbryde
den pågældende. Det er ikke i sig selv afgørende, om det har været
myndighedernes hensigt at påføre nedværdigende behandling.
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DET NYE ‘CONTROL ORDER LIGHT’ SYSTEM
Selvom de danske regler om opholds- og meldepligt ikke i sig selv
kan antages at være menneskeretsstridige, så kan det undre, at der
i Danmark alene har været yderst begrænset politisk bevågenhed
om situationen for udlændinge på tålt ophold med opholds- og
meldepligt i Sandholmlejren. Er det ud fra mere overordnede etiske
og humane principper rimeligt og forsvarligt at pålægge en gruppe
udlændinge, der ikke kan udrejse, at bo i en afsidesliggende lejr i
firepersoners værelser på ubestemt tid, med daglig meldepligt til
politiet, og frataget normale rettigheder.
Modsat har der i Storbritannien siden indførelsen af ‘control
order’ systemet i 2005 løbende været en omfattende politisk debat om, hvorvidt systemet er et retssamfund værdigt. Det britiske
system med ‘control orders’ – som var en væsentlig inspiration
til det danske system med opholds- og meldepligt – blev efter en
meget omfattende kritik af systemet afskaffet i 2012. I stedet blev
den såkaldte Terrorism Prevention and Investigation Measures Act
2011 (TPIM) vedtaget og trådte i kraft fra 2012.
Efter det nye system kan en:
• Udlænding kun pålægges opholdspligt i egen bolig – eller såfremt
udlændingen ikke har egen bolig så “in a locality in the UK with
which the individual has a connection”.
• Opholdspligt kan maximalt pålægges i to år medmindre helt
ekstraordinære omstændigheder foreligger.

• Der skal ske automatisk domstolsprøvelse inden – eller undtagelsesvis efter – der pålægges opholdspligt.
• Der er strikt tilsyn med anvendelsen af reglerne. Indenrigsministeren skal hvert kvartal afgive en rapport om anvendelsen
af reglerne, og hvert år skal en uafhængig rapportør (oftest en
tidligere dommer) vurdere anvendelsen af reglerne og fremlægge
en rapport herom for det britiske parlament.
Det er bemærkelsesværdigt, at de danske regler, som var inspireret af de britiske ‘control orders’, og som i 2008 var mere lempelige end de meget restriktive britiske regler, nu på alle områder er
væsentlig mere restriktive end de britiske (TPIM).
De danske regler om opholds- og meldepligt gælder ikke kun
for terrormistænkte – de gælder også for de langt flere almindelige
kriminelle udlændinge, som er blevet udvist ved dom, hvor der
ikke er noget overvågnings- eller sikkerhedshensyn. Der er heller
ingen domstolsprøvelse inden – eller efter at – en udlænding bliver
pålagt opholds- og meldepligt. Tværtimod kan Udlændingestyrelsens afgørelser om opholdspligt ikke påklages, da den normale
administrative rekurs er afskåret. Det danske system er uden tidsgrænser. I det danske system sker tvunget ophold i en lejr. Der er
C
ingen automatisk uafhængig overvågning af det danske system
eller årlig debat i Folketinget.
M
Y

HVAD KAN DE BERØRTE UDLÆNDINGE GØRE?
CM
Sammenfattende må det konstateres, at menneskerettighederne
kun yder begrænset beskyttelse for de udlændinge, der nu MY
i en
årrække har været pålagt opholds- og meldepligt i Sandholmlejren
CY
frataget normale rettigheder. Og politisk er der næppe udsigt til,
CMY
at danske politikere vil følge deres britiske kolleger og genoverveje
K
og styrke retssikkerheden omkring ordningen.
Den bedste mulighed, de pågældende udlændinge har for at
slippe ud af det nuværende ingenmandsland, er formentlig at udnytte de eksisterende muligheder i udlændingeloven.
De kan for det første prøve via domstolene at få ophævet udvisningen, jf. § 50 i udlændingeloven. Det lykkedes for Karkavandi (K)
ved Københavns byrets dom i januar 2014, hvor byretten blandt
andet henviste til, at der alene var begået kriminalitet af ‘relativ
begrænset grovhed’, at K havde været i Danmark i over 20 år uden
nogen tilknytning til sit hjemland Iran, og at det ikke siden 2005
havde været muligt at udsende ham til Iran, at K havde udført
frivilligt arbejde og med sikkerhed kunne få fast arbejde.
Den anden mulighed efter udlændingeloven kunne være at
anmode udlændingemyndighederne om at genoptage asylsagen.
Det følger af § 10, stk. 3, i udlændingeloven, at en udlænding, der
er blevet udvist ved dom på grund af kriminalitet, ikke kan få asyl
efter § 7 i loven, “medmindre særlige grunde, herunder hensynet
til familiens enhed, taler derfor.” Det kunne gøres gældende, at
et langvarigt tidsubestemt pålagt ophold i Sandholmlejren uden
udsigt til udsendelse, er en ‘særlig grund’ efter § 10, stk. 3, der
kan begrunde, at den pågældende på ny meddeles asyl i Danmark,
såfremt betingelserne herfor stadig er opfyldt, jf. herved også § 32,
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Pensionsudlignende
regler
af Gitte Meldgaard Abrahamsen
Bogen omhandler pensionsrettigheders behandling ved
separation og skilsmisse og har særligt fokus på, hvornår
der ved et skifte skal ske en udligning af ægtefællernes
pensionsmæssige situation. I bogen analyseres det,
hvornår en pensionsrettighed ikke kan kategoriseres som
en rimelig pensionsrettighed, der kan udtages forlods,
men i stedet skal indgå i en ligedeling mellem ægtefællerne, og hvornår en ægtefælle kan tildeles en kompensation som følge af den pensionsmæssige situation.

Pris: 450 kr.

Antal sider: 392

Forlag: Djøf

Ansvarssuccession ved
forurenede ejendomme
af Peter Pagh
Pris: 324 kr. ekskl. moms
Antal sider: 152
Forlag: Karnov Group

FLERE TITLER

NYE BØGER

Arbejdstagerskader
af Vibe Ulfbeck (red.)
Pris: 190 kr.
Antal sider: 150
Forlag: Djøf

Fra forsørgelse til omstilling
af Svend Danielsen m.fl.
Pris: 700 kr.
Antal sider: 390
Forlag: Djøf

Forbrugeraftaleloven

Teleretten
af Søren Sandfeld Jakobsen (red.) m.fl.
Bogen giver en samlet fremstilling af de regler, der
regulerer telemarkedet i Danmark. Disse regler omfatter
en betydelig mængde love, bekendtgørelser og andre
retskilder, der desuden i betydeligt omfang har EU-retlig
baggrund, idet EU – i bestræbelsen på at skabe et indre
marked for teletjenester – gennem de sidste cirka 25 år har
sat sig tungt på telepolitikken og -reguleringen i EU. Bogen
beskriver også de underliggende EU-regler på området.

Pris: 800 kr.

Antal sider: 491

Forlag: Djøf

Insolvensprocesret
af Torben Kuld Hansen m.fl.
Pris: 748 kr. ekskl. moms
Antal sider: 468
Forlag: Karnov Group

Søfart & pengevæsen

Bogen viser praktiske løsninger på praktiske problemer og
giver indsigt i de mange muligheder, som grænsefladerne
mellem årsregnskabsloven og selskabsloven giver for
virksomheder og rådgivere i forbindelse med selskabers
stiftelse, opkøb, fusion, spaltning m.v.
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af Helle Isager
Pris: 685 kr.
Antal sider: 244
Forlag: Djøf

af Peter Blume
Pris: 285 kr.
Antal sider: 165
Forlag: Djøf

af Henrik Steffensen m.fl.

Antal sider: 723

Færdselsansvar

Persondataretten i en brydningstid

Transaktioner i
selskaber

Pris: 1.148 kr. ekskl. moms

af Sonny Kristoffersen
Pris: 495 kr.
Antal sider: 416
Forlag: Ex Tuto

Forlag: Karnov Group

af Adam Goldschmidt
Pris: 475 kr.
Antal sider: 264
Forlag: Djøf

Priserne er inkl. moms medmindre
andet er angivet.

Daglig advokat bogføring
www.stouby-bogholderiet.dk
Daglige afstemninger og opgørelse af tilsvar
Vi kender reglerne for advokatbogholderi
Alle arbejdsdage, året rundt
Online i dit bogføringssystem
Fleksibelt samarbejde
Kontakt os og hør mere – al kontakt indtil et samarbejde er indgået, er gratis og uforpligtende.
Modtag et retvisende estimat med forudsætninger
inden du beslutter dig for et samarbejde med os.

NYHED

Selskabsloven
Med kommentarer

af Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff
Få en komplet opdatering af kommentarerne i forhold til
de mange ændringer i selskabsloven siden 1. udgaven.
Lovkommentaren er enkel at finde rundt i og rummer
en guldgrube af konkret viden om selskabsloven og
selskabsretten – et uundværligt redskab for praktikere,
rådgivere og studerende,
som får et samlet overblik
paragraf for paragraf.
Bestil på
www.djoef-forlag.dk

Det skal være trygt at skifte til os!
Nu i samarbejde med winfinans.dk

Stouby Bogholderiet ApS
Telefon: 22 25 97 22 · Fax: 72 62 41 90
mail:lene@stouby-bogholderiet.dk

JurisT- og
ØkoNomForBuNdeTs
ForLag

2. udgave 2014 | 1.596 sider | iNdBuNdeT | kr. 2.000,-

Digital diktering med fuld mobilitet!
Dit dikteringsbehov kan nu dækkes af din Smartphone og det
intuitive design gør diktering nemt, hurtigt og effektivt.

Prøv det

GRATIS

i 30 dage

Den nye dikteringsapplikation fungerer helt uafhængigt af PC,
docking station og anden hardware og den trådløse forbindelse
til internettet, sikrer øjeblikkelig overførsel af lydfiler.
Du har nu muligheden for i 30 dage, at teste den professionelle
dikteringsapplikation på Android, BlackBerry eller iPhone.
Er du interesseret i at høre mere?
Skriv til os på sales@maxmanus.com eller
ring på telefon 70 10 55 10
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NYT JOB

LIV DYRHAUGE-KLARGAARD fra Advokatfirmaet Knudsen & Guldbrandt A/S, Svendborg til Meyn Advokatfirma, Svendborg

JEG TAGER MIG AF DE SVÆRE SAGER
Hvad skal du arbejde med i dit nye job?
Siden min tid som fuldmægtig har jeg haft fokus på børne- og
erstatningssagerne. Jeg har en del familieret – primært forældremyndighedssager, tvangsanbringelser og sager om internationale
bortførelser. Jeg er på listen over de advokater, som Justitsministeriet
beskikker i forbindelse med bortførelser, og faktisk har jeg flere af
disse sager om året. I denne måned har jeg for eksempel haft to sager,
men typisk ligger det på tre om året. Ligesom mange af de andre
børne- og familiesager er det nogle meget følelsestunge problemer,
jeg bliver involveret i. Jeg kommer tæt på klienterne, for de tør at
fortælle mig alt det, de ikke taler med kommunens socialrådgiver
om. Der ligger ofte nogle tragiske begivenheder gemt bag de grimme
historier om for eksempel vanrøgt og overgreb.
Hvad betyder sagerne for dig?
Børnesagerne betyder rigtig meget for mig og er grunden til, at jeg
har oprettet en advokatvagt hos Mødrerådgivningen i Svendborg,
som er åben hver torsdag eftermiddag i to timer. Jeg vil gerne kunne
hjælpe familierne, før det går rigtig galt, og det lykkes også i nogle
tilfælde. Det kan gøre en stor forskel for en skilsmisseramt familie
at få en samværsaftale på plads eller måske blot en generel snak
om, hvad der er op og ned på reglerne. Arbejdet gør jeg pro bono,
og jeg oplever, at det er en stor tilfredsstillelse at kunne hjælpe.
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Hvordan håndterer de tunge sager?
Jeg er blevet bedre til ikke at tage sagerne med hjem. Jeg ved, at
kommunens psykologer og socialrådgivere har supervisere, som
de kan bruge, når de har brug for at få talt en sag igennem med en
anden fagperson. Vi advokater har ikke helt samme mulighed, men
må støtte hinanden. Derfor er det vigtigt for mig at have kolleger,
som jeg kan stole på, og som også kan rumme at tale om en sag som
for eksempel incest. Humor betyder også meget i hverdagen, for
hvis du i det mindste kan grine med kollegerne bare et par gange
dagligt, bliver det hele meget lettere.
Hvilke udfordringer er der ved at starte i det nye job?
Vi er en relativt nystartet virksomhed, og skal bygge den op fra
grunden. Lige nu er vi to advokater og to halvtidsansatte sekretærer.
Vores tanke er, at vi skal minimere udgifterne ved blandt andet selv
at stå mere for det praktiske, for når vi kan spare omkostninger,
kan vi tage færre sager for i sidste ende at få et mindre arbejdstryk
og dermed mindre stress og løfte hinanden.
Hvilke krav stiller du til arbejdspladsen?
Jeg er næsten mere sammen med mine kolleger end med familien.
Derfor er det vigtigt, at jeg har det sjovt og godt på mit arbejde. Jeg
bliver aldrig billedet på den klassiske jurist, der sidder fordybet bag
døren på sit kontor. Jeg trives bedst, når vi er gode til at samarbejde
og løfter hinanden.
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Skal du sælge konkursboaktiver?
•
•
•
•
•
•

Sælg konkursboaktiver på net-auktion
F.eks. driftsinventar, driftsmidler, biler og IT-udstyr
Målrettet og effektivt salg på 2-3 uger til bedste priser
Over 32.000 potentielle køberemner
Advokatfaglig baggrund med 8 års erfaring
Vi står for hele salgsprocessen incl. eftersyn, afhentning og oprydning

Lars Emde Poulsen, Advodan, Slagelse, tlf. 57864600, 25/3 2014.
Christian Wraa Schlüter, Advodan, Vejen, tlf. 76100088, 4/4 2014.
Christina Bangsbo Sonnenborg, Martinelli Advokatfirma, Frederiksberg,
tlf. 33477913, 11/3 2014.
Thomas Yuichi Taguchi, Lett, København, tlf. 33340000, 10/3 2014.

NYT JOB
Lars Hjuler Andersen fra Lønberg & Leth Christensen, København til
InHouse Advokatfirma, København, tlf. 70272823.

Konkurser ApS - Tlf. 33 70 70 70 - info@konkurser.dk
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Peter Kjeldsen Hansen fra Horten, Hellerup til Leo Pharma, Ballerup,
tlf. 44945888.
Kristian Hartmann fra Kammeradvokaten, København til Bruun &
Hjejle, København, tlf. 33345000.
Maria Marloth Henze fra Leo Pharma, Ballerup til Amgros I/S,
København, tlf. 88713000.
Maja Højholt-Nielsen fra Gorrissen Federspiel, København til
Kammeradvokaten, København, tlf. 33152010.
Stine Karlmose Jakobsen fra Delacour, Aarhus til Schmidt/Hammer/
Lassen Architects, Aarhus, tlf. 86201900.

Larslejsstræde 15, København, tlf. 25321213.
Advokatfirmaet Rolf Dane fra Gåsestræde 7, Svendborg til Lundevej
6, Svendborg, tlf. 62210161.
AuthenticLaw Advokatkontor fra Husumvej 86, Brønshøj til Kagsbro
16, Brønshøj, tlf. 52300390.
CamphausenWalldén Advokatfirma fra Roms Hule 8, Vejle til Lysholt
Allé 10, Vejle, tlf. 44452222.

UDLEVEREDE BESKIKKELSER

Sam Jalaei fra MAQS Law Firm, København til Kønig & Partnere,
København, tlf. 33702000.

David Bar-Shalom, Kooperationen, København, tlf. 33557730, besk.
af 20/12 2013, udl. 13/3 2014.

Majse Jarlov fra Bird & Bird, København til Rønne & Lundgren,
Hellerup, tlf. 35252535.

Sophie Becher, Ret & Råd Scheibel, Hillerød, tlf. 48260150, besk. af
1/7 2002, udl. 2/4 2014.

Martin K. Jensen fra Advokatfirmaet Lars K. Nielsen, København til
Advitax Advokatfirma, København, tlf. 33157337.

Hanne Bender, Bender Advokatfirma, København, tlf. 20752744, besk.
af 12/1 1987, udl. 31/3 2014.

Stefan Gade Lehmann fra Tryg Forsikring, Ballerup til Hofor A/S,
København, tlf. 33953395.

Christian Bjerre Bøystrup, Nexus Advokater, Vejle, tlf. 70227237, besk.
af 16/8 2013, udl. 13/3 2014.

Lars Peter Lüneborg-Nielsen fra Linklaters LLP, London til Horten,
Hellerup, tlf. 33344000.

Christian Klem Christensen, Lønberg & Leth Christensen, København,
tlf. 33113525, besk. af 12/12 2013, udl. 17/3 2014.

Mogens Moe fra Horten, Hellerup til Advokat Mogens Moe, Strandvejen
60, Hellerup, tlf. 88825671.

Suzanne Hovmand Fogh, Mastiff A/S, København, tlf. 35550550, besk.
af 10/7 1992, udl. 31/3 2014.

Sisse Friis Nilaus fra MAQS Law Firm, København til DFDS A/S,
København, tlf. 33423342.

Niels Steensen Frostholm, Humlebækgade 36 B, København, besk.
af 11/9 2006, udl. 1/4 2014.

Cristina Poblador fra Kammeradvokaten, København til Homann
Advokater, København tlf. 33150102.

Birger Vestergaard Høst, Advokatfirmaet Cator, Skødstrup, tlf.
70238600, besk. af 6/8 2003, udl. 31/3 2014.

Anders Quistgaard fra Tverskov & Partnere ApS, Odense til Quistgaard
Advokatfirma, Odense, tlf. 88445000.

Marie Louise Klenow, Lind Advokataktieselskab, København, tlf.
82309000, besk. af 14/6 1994, udl. 17/3 2014.

Kim Ørnstrup Rasmussen fra Plesner, København til MT Højgaard A/S,
Søborg, tlf. 39544000.

Rikke Kærgaard-Robinson, Advokathuset Viborg, Viborg, tlf. 86612800,
besk. af 15/1 2013, udl. 3/4 2014.

Rikke Høgsaa Roding fra Lett, Aarhus til Videncentret for Landbrug,
Aarhus, tlf. 87405000.

Mai-Brit Campos Nielsen, Handelsbanken, København, tlf. 33418200,
besk. af 21/9 2011, udl. 1/4 2014.

Jan Allan Svendsen fra Husen Advokater, København til Aumento
Advokatfirma, København, tlf. 70255770.

Jens Ole Lund Paarup, KAB, København, tlf. 33631000, besk. af 13/8
1984, udl. 31/3 2014.

John Emil Svenson fra Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere,
København til Bird & Bird, København, tlf. 72241212.

Michael Dennis Pedersen, Advokatfirmaet Torsten Pedersen & SaabyeBrøndum, Birkerød, tlf. 45814589, 1/4 2014.

Allan Vistisen fra Kammeradvokaten, København til Advokatfirmaet
Tommy V. Christiansen, København, tlf. 70110800.

Andreas Salmony, Hansen TaxLegal Advokatfirma, København, tlf.
53764005, besk. af 29/11 2007, udl. 17/3 2014.

Jacob Engell Weber fra Tryg Forsikring, Ballerup til Landboforeningen
Gefion, Sorø tlf. 57865000.

Rikke Sonne, Viasat A/S, København tlf. 77305500, besk. af 25/2 2009,
udl. 31/3 2014.

FLYTNINGER (firmaer)
Ad Jura Advokatfirma fra Kettingevej 123, Kettinge til Brogade 2A,
Sakskøbing, tlf. 25325400.
Advokat Niels Henrik Christensen fra Skindergade 32, København til
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DEPONERINGER
Flemming Andersen, Hellerup – 24/3 2014.
Jette Andersen, Hellerup – 24/3 2014.
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Louise Ingerslev Andersen, Viborg – 1/4 2014.
Charlotte Auken, København – 25/3 2014.

MØDERET FOR LANDSRET

Lars Birkegaard, Kgs. Lyngby – 20/3 2014.

Louise Broch-Lange, Ballerup – 7/4 2014.

Michael Boje-Larsen, København – 24/3 2014.

Berit Ernst, Åbyhøj – 11/2 2014.

Marianne Brammer, København – 1/4 2014.

Simon Hertzum, Ballerup – 7/4 2014.

Mai-Britt Bruun, Aarhus – 31/3 2014.

Anja Bülow Jensen, København – 7/3 2014.

Christian Klem Christensen, København – 27/3 2014.

Anne Kaptain, Frederikshavn – 13/3 2014.

Steen Christiansen, Holbæk – 31/3 2014.

Tim Leckl, Odense – 25/3 2014.

Kasper Devantier, Hellerup – 4/3 2014.

Thomas Lindschouw, Aars – 4/4 2014.

Sofie Katrine Kamph Eismark, København – 1/4 2014.

Lars Madsen, Aarhus – 10/3 2014.

Annette Wedel Fræmohs, Taastrup – 1/4 2014.

Morten Munch, København – 7/3 2014.

Holger Beck Thomsen Tryde Haarløv, København – 14/4 2014.

David Schouenborg, Randers – 20/3 2014.

Lone Haugaard, Aalborg – 28/2 2014.

Thomas Impgaard Sørensen, København – 7/3 2014.

Peter Schmidt Helbirk, Albertslund – 27/3 2014.

Jeppe Wahl-Brink, Frederiksberg – 7/3 2014.

Karsten Holm, København – 26/3 2014.

Lars Hammer Wentoft, København – 1/4 2014.

Mette Hougaard, København – 31/3 2014.

Morten Wosylus, Fredericia – 19/3 2014.

Anna Damgaard Jensen, København – 1/4 2014.
Kirsten Leth, København – 31/3 2014.
Hans Henrik de Lichtenberg, Næstved – 1/4 2014.
Christina Lund, Klampenborg – 6/3 2014.
Jesper Smedegaard Madsen, Frederiksberg – 3/3 2014.
Betina Kristiansson Nielsen, København – 6/3 2014.
Dan Henrik Nielsen, Hellerup – 1/4 2014.
Rasmus Horskjær Nielsen, Vanløse – 7/3 2014.

MØDERET FOR HØJESTERET
Sanne Christensen, København – 31/3 2014.
Claus Hastrup Knudsen, København – 1/4 2014.
Erik Matthiesen, Helsingør – 10/3 2014.
Mads Flemming Petersen, Ebeltoft – 19/3 2014.
Tine Benedikte Skyum, København – 4/4 2014.

Kjeld Olesen, Thisted – 27/1 2014.
Flemming Steen Pedersen, København – 18/3 2014.
Mads Pedersen, København – 31/3 2014.

DØDE
Dorthe Sørup, København – 10/4 2014.

Bodil Marie Søes Petersen, København – 1/4 2014.
Erik Rasmussen, Hørsholm – 1/4 2014.
Jacob Guldborg Rasmussen, København – 1/4 2014.
Lene Fallesen Ravn Rasmussen, Fredericia – 15/3 2014.
Ole W. Rasmussen, Horsens – 28/2 2014.
Kristoffer Tromholt Saxild, Hellerup – 1/4 2014.
Maria Schlicht-Pedersen, Kgs. Lyngby – 3/3 2014.

UDENLANDSKE ADVOKATER
REGISTRERET I DET DANSKE
ADVOKATSAMFUND
Rechtsanwalt Jürgen Schubach, Lindevang 20, Sønderborg, tlf.
64689030.

Pernille Sigersted-Rasmussen, Klampenborg – 3/3 2014.
Mette Svarre Spangsberg, Nuuk – 1/4 2014.
Lisbeth Elbek Tiljeset, Aalborg – 1/4 2014.
Elizabeth Wilstrup, Kalundborg – 1/4 2014.
Lotte Witt, København – 14/3 2014.
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FRAKENDELSER
Advokat Hans Juhler, Advokatnævnets kendelse af 13/2 2014,
frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre.
Advokat Bent Aage Siim, Advokatnævnets kendelse af 14/2 2014,
frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre.

advokat inden for konkurrenceret
til top 5 advokatfirma i købenHavn
Advokaternes HR søger på vegne af top 5 advokatfirma en advokat med speciale inden for konkurrenceret
til kontoret i København.

Stillingen
Den kommende medarbejder vil tilhøre gruppen for
konkurrenceret. Advokatfirmaet er blandt landets
største og arbejder inden for alle relevante erhvervsorienterede områder og ledes af en partnerkreds.
Klienterne er danske og internationale virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder.
Du kommer til en virksomhed og et team, hvor
medarbejderne er ambitiøse og brænder for det de
laver. I denne stilling får du en øget mulighed for at
styrke dine professionelle og personlige kompetencer
gennem dine kollegaer og virksomhedens uddannelsessystem. Derudover vil du blive tilbudt en attraktiv
løn og fleksible ansættelsesvilkår.

Kandidaten
Vi forestiller os, at du er 1.-3. års advokat eller 3. års
fuldmægtig. Du kan også komme med mere erfaring.
Du sidder sandsynligvis i dag i et større/mellemstort
advokatfirma, en stor erhvervsvirksomhed eller i en
relevant styrelse eller ministerium.
Du er højt begavet, praktisk orienteret med begge ben
på jorden, har en stærk formidlingsevne og gennemslagskraft, så du kan procedere i retten. Samtidig er du
en god skribent og gerne nyskabende i tanke, formulering og skrift. Derudover er det vigtigt, at du har en
god indsigt i økonomi, da stillingen kræver dette.

Kontakt
Du er velkommen til at drøfte dine muligheder med
Advokaternes HR ved rekrutteringspartner Casper
Neerlin på mobil 22270466 eller mail cn@advokaternes-hr.dk, eller partner Henrik Engelund på mobil
30319001 eller mail he@advokaternes-hr.dk.
Ansøgninger behandles løbende og sendes til
Advokaternes HR på info@advokaternes-hr.dk

Advokaternes HR
Falkoner Allé 7
2000 Frederiksberg
Telefon 3338 7182

advokaternes-Hr

dk

Se også www.advokaternes–hr.dk/rekruttering
for andre karrieremuligheder
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Inkasso &
Juridiske forhold
i Sverige
For os er inkasso ikke bare inkasso – og jura ikke kun lovgivning og §§.
For eﬀektivt at opnå resultater er det vigtigt med god kommunikation
og den rigtige fremgangsmåde i forhold til kravet.
Vi tilbyder både fast pris og NoCureNoPay uanset
om kravet er i Sverige eller Danmark.
Vi taler dansk og svensk, og er
specialiseret i at kombinere vores
kunders behov med knowhow og
lovgivning fra begge lande.
Vores InkassoExpres har f.eks.
reduceret sagsbehandlingen i Sverige med
2/3 fra registrering til dom.

SELSKABSRET

ETABLERING I SVERIGE

INKASSO I SVERIGE
No Cure no pay eller
fast pris
Retslig inkasso
InkassoExpress

ANSÆTTELSESRET

Bestyrelsesansvar

Stiftelse af selskaber

Kontrakter

Konkurser

Personalejura

Opsigelsesforhold

Likvidation af selskaber

Rådgivning

Lønforhold & sociale afgifter
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