
 

 

Uddrag af  

 

GOD ADVOKATSKIK  
DOMSSAMLING 
til Juridisk Forening 

KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD 
 

 
 
  

1 
 



Udgivet januar 2015 til brug for Juridisk Forenings kursus:  
Interessekonflikter ved identifikation: Hvornår rammes advokaten af kontorfællers eller partneres opdrag? 
 
Del af 3. udgave – revideret til lejligheden. 
JAKOB S. ARREVAD 
- og under medvirken af advokatfuldmægtig Anne-Sophie Svane 
HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 
©2015  
 
Domssamlingen er i sin helhed Udgivet elektronisk, herunder på 
http://www.horten.dk/Viden/Bog/God-advokatskik-Domssamling 
 
 
Samlingen er til fri afbenyttelse og kan frit kopieres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
God Advokatskik fastlægges af Advokatnævnet under kontrol af domstolene  
– og gældende ret er den ret, der anvendes af domstolene, men det forhindrer 
ikke,at retstilstanden kan diskuteres.  

2 
 

http://www.horten.dk/Viden/Bog/God-advokatskik-Domssamling


14.6 Advokater arbejdende i fællesskab (AER 12.4) 
 

AER 12.4  
”Når advokater udøver advokatvirksomhed i et fællesskab, i et advokatselskab, jf. Rpl. 
§ 124, eller i kontorfællesskab gælder reglerne i 12.2 og 12.3 for fællesskabet, 
advokatselskabet og kontorfællesskabet og i det indbyrdes forhold mellem dets 
deltagere, herunder ansatte advokater.  
Tilsvarende gælder reglerne i 12.2 og 12.3 for andre samarbejder, samvirker og 
fællesskaber mellem advokater eller advokatvirksomheder, såfremt de i forhold til 
tredjemand fremtræder som et fællesskab eller en advokatvirksomhed.”  

 
Reglen har et klart udgangspunkt i informationshensynet (arbejder man sammen, kan der udveksles 
oplysninger eller skaffes oplysninger), men også i appearancehensynet (når man vælger at fremstå 
som en enhed – så skal man bedømmes som en enhed). Man kan ikke kun søge frugterne af en fælles 
markedsføring, man må også optræde, som markedsføringen lægger op til. 1  
 
Med dommen U.1998.1105/2H blev det fastslået, at der også består en generel risiko for 
diskretionsbrud ved kontorfællesskaber, selv om hverken Advokatnævnet eller domstolene fandt, at 
dette konkret var sket. Situationen var ikke behandlet i de tidligere regler, men er nu udtrykkeligt 
medtaget i AER.  
 

U.1998.1105/2H - Advokatnævnets kendelse af 30. januar 1997. 
Klager K havde udtaget stævning imod tre læger med påstand om straf og godtgørelse 
for tort, som følge af lægernes brud på tavshedspligten i forbindelse med K's 
hospitalsindlæggelse.  
Advokat A, der repræsenterede de tre læger, havde kontorfællesskab med advokat B. 
Advokat B havde tidligere repræsenteret K som forsvarer i en sag vedrørende påstået 
vold, som K skulle have begået forud for hospitalsindlæggelsen. 
Advokat A blev først ved modtagelse af brev fra K's advokat i det civile søgsmål 
opmærksom på, at advokat B tidligere havde repræsenteret K. 
Om kontorfællesskabet blev det oplyst, at det var meget begrænset, idet advokaterne 
havde fælles piccoline, fælles telefonanlæg,telefax og i et vist omfang møbleret 
fælleskontor. Advokaterne havde hver sit edb-system, journalsystem, bogholderisystem 
og separate arkiver. Der var dog fælles indgang til arkiverne. 
Advokatnævnet lagde til grund, at der var en forbindelse mellem straffesagen og den 
civile sag, og at advokat B under disse omstændigheder ikke ville have kunnet 
repræsentere K i den civile sag, idet der herved ville opstå en risiko for interessekonflikt 
og diskretionsbrud. Ved Advokatnævnets afgørelse af, om dette skulle få betydning for 
advokat A lagde Advokatnævnet vægt på, at kontorfællesskabet bevirkede, at 
advokaterne A og B udadtil optrådte som samarbejdende. Derved kunne der hos 
nuværende eller tidligere klienter opstå en frygt for, at der som følge heraf kunne ske 
diskretionsbrud. Uanset at der ikke i den konkrete sag var grundlag for at antage, at 

1 I DA.bemærk.2011 anføres: ”Reglen har den konsekvens, at en advokatvirksomhed mv. ikke ved at opstille "Chinese walls" eller it-
spærringer eller at foretage andre begrænsninger i muligheden for at udveksle oplysninger mellem advokater i en virksomhed kan bringe 
sig ud af det forhold, at reglerne om interessekonflikter "smitter" i den forstand, at de omstændigheder, som afskærer en bestemt advokat 
fra at påtage sig en repræsentation, ligeledes afskærer alle advokater i virksomheden mv. herfra. Dette gælder, uanset om advokaten er 
partner eller ansat.” Se kritik Mads Bryde Andersen: ”Interessekonflikter i Advokatvirksomhet” Nordisk Juristmøde Oslo 2014 tese 5 

3 
 

                                           



diskretionsbrud var sket, kunne det ikke afvises, at der ved sådanne kontorfællesskaber 
er en risiko herfor.  
På den baggrund fandt Advokatnævnet, at forholdet, der ramte advokat B, også skulle 
finde anvendelse på advokat A. Advokat A burde derfor have frasagt sig at repræsentere 
de sagsøgte læger. Advokat A blev tildelt en irettesættelse for at have handlet i strid 
med god advokatskik. 
Landsretten og Højesteret kom frem til samme resultat som Advokatnævnet og af 
samme grunde, men Højesteret fandt dog ikke anledning til at pålægge advokat A nogen 
disciplinær straf. Irettesættelse bortfaldt, idet spørgsmålet var principielt og uafklaret. 
(Dissens med hensyn til begrundelsen). 

 
Afgørelsen danner grundlag for de nugældende regler om kontorfællesskaber, kædesamarbejder o. 
lign, og er (over)fortolket (?) som grundlag for hele tankeganen om, at appearance er et centralt led i 
advokatretten omkring interessekonflikter. Efter min opfattelse er det bærende i afgørelsen 
informationshensynet, som også gør sig gældende ved andre samarbejder. Med de teknologiske 
muligheder, der er i dag, er informationshensynet også en faktor for sammenslutninger, kæder o. lign. 
 
I Adv.kom.2011 anføres om denne regel: 
 

"Ifølge 12.4, stk. 2 gælder reglerne om interessekonflikter også for forskellige former 
for advokatsamarbejder, "såfremt de i forhold til tredjemand fremtræder som et 
fællesskab….". Denne såkaldte "appearance"-regel, der bygger på dommen 
U.1998.1105/2H og på kendelsen i U.2005.1403VLK, har ifølge praksis udviklet sig til 
også at finde anvendelse i andre sammenhænge. Advokatrådet forudsiger, at 
Advokatnævnet vil overveje, i hvilket omfang der er behov for at anvende 
appearancesynspunktet i forhold til erhvervsklienter, når andre forhold i den konkrete 
sammenhæng ikke taler i retning af en (risiko for) interessekonflikt. 2" 

 
Den omtalte kendelse, U.2005.1403V, er fra før de nye regler trådte i kraft – og angår et kuratorvalg: 

 
Advokat A, som var kurator i et konkursbo, havde kontorfællesskab med modpartens 
advokat i en erstatningssag. Trods kontorfællesskabet befandt advokaterne sig på to 
forskellige adresser. Erstatningssagen vedrørte et af konkursboets aktiver.  
Retten lagde vægt på, at advokatfællesskabet over for tredjemand fremstod som et 
fællesskab, bl.a. fordi advokatens brevpapir henviste til en fælles hjemmeside, som 
omfattede alle medarbejdere. Retten fandt på denne baggrund, at advokat A var inhabil, 
idet der forelå en interessekonflikt.3 

 
Det kan for rækkevidden inddrages, at kurator ikke blev afsat.4 Rækkevidden af dommen fra 1998 
kan også vurderes i sammenhæng med kendelsen i U.1999.1837H: 
 

Sagen angik habiliteten for advokat A, der blev antaget som anklager. Han havde 
tidligere været partner i advokatfirmaet L sammen med advokat B, der tidligere havde 

2 Da.bemærk.2011 anfører: ”At reglerne finder anvendelse på kontorfællesskaber – hvilket må anses som et udslag af rene appearance-
betragtninger – er en følge af Højesterets dom i U 1998.1105/2 H. ” Der spores både i Advokatrådet og hos Danske advokater en vis uvilje. 
Advokatrådets forudsigelse synes ikke at være opfyldt endnu.  
3 jf. også U.1995.88Ø og Kim Sommer Jensen i U.1997B.205 og U.2002.233Ø 
4 Afgørelsen kan evt. vurderes sammen med 2011.2267H og TfK.2014.924Ø. Det er et alvorligt emne, men det skal vurderes pragmatisk?  
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været forsvarer for tiltalte i en kortere periode, men advokat B havde frasagt sig hvervet. 
Advokat A var nu i kontorfællesskab med advokat C, der på en udenlandsk klients 
vegne havde indgivet konkursbegæring mod et selskab, hvor tiltalte var medejer. 
Højesteret vurderede spørgsmålet både i forhold til retsplejelovens § 97 og god 
advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, "som dette begreb er fastlagt ved bl.a. dommen i 
U.1998.1105H om advokater, der virker i kontorfællesskab" 
Højesteret lagde vægt på, at advokat A's partnerskabet i L var ophørt inden advokat A 
blev anmodet om at være anklager i sagen, hvorfor han ikke ville handle i strid med god 
advokatskik ved at virke som anklager. Heller ikke forvaltningslovens regler kunne føre 
til inhabilitet. Højesteret anfører om smittesynspunktet: ”Højesteret tiltræder, at der ikke 
er grundlag for at antage, at advokat S som anklager skulle være eller kunne blive 
påvirket af uvedkommende hensyn, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 2, jf. retsplejelovens 
§ 97. Det bemærkes herved særligt, at den omstændighed, at advokat A måtte være 
afskåret fra at virke som anklager i straffesagen mod T, ikke kan bevirke, at enhver 
advokat, som har kontorfællesskab med advokat A - som f.eks. advokat S - er afskåret 
på grund af inhabilitet fra at virke som anklager i straffesagen mod T.” 

 
Afgørelsen giver i hvert fald anledning til to kommentarer; 1) hvis appearencehensynet skulle være 
det bærende i U.1998.1105H, så burde det have ført til inhabilitet, medens informationshensynet ikke 
konkret fører til det resultat, og 2) hvis der er ”smitte”, så er det ikke et synspunkt, der da slog 
igennem. 5 
 
14.6.1 Kædesamarbejde  
 
I 2010 har et kædesamarbejde fået et forhold bedømt, hvor ”bølgerne gik højt”. Afgørelse, 
Advokatnævnets afgørelse af 30. november 2010 (16 medlemmer) i sag 2009-02-1102, omtales 
lidt mere udførligt og med kommentarer, da den rejser en række vigtige spørgsmål. 
 
Klager havde udlejet til en lejer, der opsiger. Klager vil have hjælp til opgørelse, mangler mv. i den 
forbindelse, og han engagerer advokat X, der er med i Kædesamarbejdet Z. Advokat X påtog sig 
sagen uden fra starten at orientere om, at der kunne opstå en interessekonflikt, såfremt lejer valgte en 
advokat fra samme advokatkæde, og den ene (eller begge) advokat herefter måtte træde tilbage fra 
sagen. 
 
Det er egentlig det tidspunkt (tidspunktet, hvor sagen modtages), som klagen retter sig mod, og 
problemstillingen er indholdet af de regler og undersøgelser, der er påkrævet på det tidspunkt - også 
i et kædesamarbejde. Det vil bl.a. sige regler i AER 12.4. Var der ved modtagelse af sagen en 
interessekonflikt eller en risiko herfor? Var det en tilsidesættelse af god advokatskik at påtage sig 
sagen? For advokat X er der intet umiddelbart problem, men problemet opstår i relation til 
Advokatfirma Æ, hvor modparten, lejer, er klient, da dette advokatfirma også er med i 
Kædesamarbejdet Z. Der skal efter AER 12.4 ske en identifikation af de i kæden samarbejdende 
advokater/advokatfirmaer. Der er ikke i afgørelsen angivet nogen tvivl om, at de to advokatfirmaer 
er en del af samme kæde. 

 

5 VL kendelse af 4. december 2014 – S-2373-14/S-2476-14 – kære af Retten i Hjørrings kendelse af 19. november 2014 – En anklager 
havde tidligere været advokat for en konkursramt fond, der var forurettet i den pågældende straffesag, og foretaget vurderinger i relation 
til sagens spørgsmål om kursmanipulation, men det kunne have været på et andet grundlag en straffesagens. Landsretten fandt under de 
foreliggende omstændigheder, at anklageren var inhabil i medfør af retsplejelovens § 97, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1 nr. 5, jf. princippet 
i nr. 1. 
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Det fremgår videre af kendelsen, at advokat X, da forholdet klarlægges et halvt år inde i konflikten, 
oplyser klager om, at lejer i en årrække har været klient hos det andet advokatfirma i kæden, og at 
forretningssamarbejdet mellem lejer og Advokatfirmaet Æ var betydelig større end samarbejdet 
mellem Klager og advokat X. 

 
Det er herefter et spørgsmål om bedømmelse efter reglen i AER 12.2 nr. 8, om der foreligger et fast 
klientforhold. Det er svært at vurdere ud fra de oplysninger, der er i kendelsen, da der alene er 
gengivet det ovennævnte om, at forretningssamarbejdet mellem lejer og Advokatfirma Æ var 
"betydelig større" end mellem klager og advokat X. "Betydelig større" lyder som en salærmæssig 
måling (men kan også være antal af sager), da advokat X samtidig oplyser, at kædens interne regler 
betyder, at den der har mindst samhandel må "trække sig" - men det "faste klientforhold" er ikke 
nødvendigvis det mest salærgivende. 

 
Hvis det antages, at der er et fast klientforhold mellem lejer og Advokatfirmaet Æ, skulle Advokat X 
måske ikke have påtaget sig sagen. Han har allerede ved modtagelse af sagen tilsidesat god 
advokatskik, men det afhænger af en samlet bedømmelse – det er en "kan regel". Ved bedømmelsen 
af, om der er en interessekonflikt på det indledende stadie, vil karakteren af det "faste klientforhold" 
selvfølgelig spille ind. Er der tale om et langvarigt, omfangsrigt samarbejde taler det for en 
tilsidesættelse – er det tale om et korterevarende samarbejde om de få sager, som lejer har, taler det 
imod – men det fremgår ikke af kendelsen, hvilket samarbejde, der har været. 

 
I bedømmelsen indgår herudover de sædvanlige kriterier: våbendrager-, informations- og appearance 
hensynet.  

 
Karakteren af samarbejdet i kæden kan her måske spille ind. Det er udgangspunktet, at den fælles 
fremtræden gør, at det vil se ud, som om advokaterne ikke er uafhængige, og klienten kan med rette 
frygte, at der, når der skal vælges våben, vil blive taget hensyn til den "faste klient", og at 
informationer kan (måske kun teoretisk) gå fra den ene advokat til den anden. Samarbejdets karakter 
fremgår ikke af kendelsen, men af en kommentar i Advokaten6 fremgår det, at kædemedlemmerne 
"er meget opmærksomme på, at samarbejdet sigter mod vidensdeling, forretningsudvikling, fælles 
besparelser og effektiv markedsføring. Samarbejdet er ikke indførelsen af et fælles selskab, og 
tavshedspligten holdes i hævd", hvilket klart taler for en identifikation mellem advokatfirmaerne. 

 
Oplysningen om "effektiv markedsføring" er i relation til appearance klart et virgtigt moment, der 
giver indtrykket af et fællesskab og ikke uafhængige kontorer. Oplysningen om "vidensdeling" kan 
lede til en frygt for, at viden netop også deles vedrørende klientforhold, og artiklens argumentet om 
"tavshedspligt" er heller ikke holdbart. Der er netop taget højde herfor i AER 12.4. I artiklen, der 
argumenterer for, at kontorerne er selvstændige, bringes yderligere databeskyttelsesregler og 
konkurrenceregler i spil, men uden nærmere angivelse af, hvorledes disse regler skulle føre til en 
anden bedømmelse af kædesamarbejder. 
 
Kædesamarbejdet – der som anført ikke er beskrevet særskilt i kendelsen – bliver af alle voterende 
fundet "at fremtræde som et fællesskab", og Advokatnævnet lagde angiveligt til grund "at de 
almindelige principper om interessekonflikter derfor gælder for advokaterne i samarbejdet." 

 

6 Casper Grønnegaard Ret & Råd, "På afgrundens rand" - Advokaten 03/11 side 42 f.  
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Afgørelsen blev imidlertid herefter temmelig nuanceret med stemmerne 7-1-7-1 og formandens 
stemme som den angiveligt udslagsgivende. For at kunne følge afgørelsernes argumentation skal der 
oplyses lidt yderligere om forløbet.  
 
Efter henvendelsen i september 2008 føres der korrespondance mellem advokat X og lejer, og der 
gennemføres en besigtigelse med deltagelse af advokat X. Først 19. marts 2009 kommer 
Advokatfirma Æ på banen for lejer, og advokat X oplyser 23. marts 2009 klager om, at modparten er 
repræsenteret af en advokat fra samme kæde. Klager beder advokat X fortsætte, og der skrives igen 
af advokaten til lejer den 31. marts. Advokat X drøfter spørgsmålet om interessekonflikt med lejers 
advokat og 30. april 2009 meddeler advokat X klager, at han udtræder. 
 
7 medlemmer, herunder formanden, udtaler: 

 
"Da udlejer (klager) anmodede om indklagedes bistand, var lejer ikke repræsenteret af 
advokat, og indklagede korresponderede i perioden frem til marts 2009 direkte med 
lejer. Vi finder, at indklagede ikke burde have forudset, at lejer efterfølgende henvendte 
sig til advokat. Vi finder derfor, at indklagede havde ret til at påtage sig sagen og føre 
den frem til 19. marts 2009, hvor han modtog et brev fra lejers advokat, der tillige var 
med i Kædesamarbejdet Z. Indklagede burde på dette tidspunkt være udtrådt af sagen. 
Da dette først skete den 30. april 2009 finder vi, at indklagede har tilsidesat god 
advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126, stk. 1. 
Da indklagede udtrådte af sagen forholdsvis kort tid efter, at interessekonflikten var 
opdaget, og da indklagede straks havde orienteret klienten om forholdet, finder vi, at 
indklagede alene bør tildeles en irettesættelse, jf. Retsplejelovens § 147 c, stk. 1." 
 

Det må altid kunne forudses, at en modpart henvender sig til advokat, så det kan efter min opfattelse 
ikke være afgørende for det retmæssige i, at advokat X påtager sig sagen.  

 
Når disse voterende når frem til, at advokat X skulle udtræde efter 19. marts 2009 bygger det på, at 
interessekonflikten opstår der – kæden er advokat for begge parter. Advokat X er udtrådt for sent – 
men dog ikke meget for sent, deraf sanktionen. Disse voterende tillægger ikke den manglende 
undersøgelse af, om lejer allerede i september var "fast klient" hos kæden, og der af den grund var en 
interessekonflikt, nogen betydning. Hvis de indledende bemærkninger om det forudsigelige i 
modparters advokatanvendelse er en modifikation af reglerne om undersøgelse af interessekonflikt 
eller risiko herfor, er det ikke særlig klart udtrykt. 

 
1 medlem udtaler: 

 
"Jeg kan tilslutte mig det, der netop er anført om, at indklagede ikke burde have 
forudset, at lejer efterfølgende henvendte sig til advokat, og at indklagede derfor havde 
ret til at påtage sig sagen. 
Da indklagede den 19. marts 2009 modtog et brev fra lejers advokat, der tillige var med 
i Kædesamarbejdet Z, drøftede indklagede de på dette tidspunkt opståede 
interesseproblemer med klager. Klager ønskede, at indklagede skulle fortsætte som 
advokat for ham. Indklagede besluttede imidlertid efterfølgende at trække sig som 
advokat for klager, hvilket skete den 30. april 2009. 
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Det kan ikke bebrejdes indklagede, at Advokatfirmaet Æ indtrådte i sagen som advokat 
for lejer, selvom man var bekendt med, at indklagede i samme sag var advokat for 
modparten, lejer. 
Da indklagede udtrådte forholdsvis kort tid efter interessekonflikten opstod, og da 
indklagede straks havde orienteret sin klient om forholdet, finder jeg, at indklagede 
under disse omstændigheder ikke har tilsidesat god advokatskik, hvorfor jeg stemmer 
for at frifinde indklagede." 
 

Indledningen om det påregnelige i, at en modpart henvender sig til advokat kunne være udeladt, men 
det er rigtigt, at det er Advokatfirmaet Æ, der er skurken og etablerer interessekonflikten. Da det må 
formodes, at Advokatfirma Æ har fået oplysninger fra lejer, er der en interessekonflikt selv hvis 
Advokatfirmaet Æ udtrådte, og den konflikt kan man ikke samtykke sig ud af. Nu udtrådte 
Advokatfirmaet Æ ikke, jf. advokat X's begrundelse da han udtræder, så der er en åbenbar 
interessekonflikt, hvor samme kontor (samme kæde) repræsenterer begge parter i en konflikt. Der 
skal begge advokater udtræde. Denne voterende lægger da også til grund, at der skulle udtrædes, da 
der er en interessekonflikt. Den konkrete begrundelse for at frifinde er en lidt "venligere" bedømmelse 
af Advokat X's udtræden. Denne voterende bedømmer heller ikke undersøgelsespligten. 

 
7 medlemmer udtaler:  

 
"Vi finder, at indklagede på det tidspunkt, hvor han modtog sagen fra sin klient, burde 
have foretaget rimelige undersøgelser af, om lejer var klient hos og/eller i denne sag 
repræsenteret af Advokatfirma Æ. Ved ikke at have foretaget sådanne undersøgelser 
finder vi, at indklagede har handlet i strid med god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 
126, stk. 1. 
Vi stemmer for at pålægge indklagede en bøde på 10.000 kr., jf. Retsplejelovens § 147 
c, stk.1." 
 

Den omstændighed, at lejer eventuelt var klient hos Advokatfirma Æ, er ikke i sig selv en 
interessekonflikt, og der er ikke oplysninger om, at lejer allerede i september 2008 i den konkrete sag 
var repræsenteret af Advokatfirma Æ. Men disse 7 voterende må mene, at tilsidesættelsen er den 
manglende undersøgelse af interessekonfliktproblematikken som sådan, og det anføres også i anden 
del af begrundelsen. Det er på den baggrund forståeligt, at der ikke tages stilling til, om der allerede 
i september var en interessekonflikt. Jeg er enig i dette resultat. Der skal altid foretages en 
undersøgelse i relation en mulig interessekonflikt eller risiko for en sådan.7  
 
Så er der det sidste medlem: 

 
"1 medlem finder, at indklagede burde have orienteret klager om, at der kunne være en 
risiko for, at indklagede måtte udtræde af sagen, hvis det viste sig, at modparten var 
repræsenteret af en advokat, der indgik i Kædesamarbejdet Z. Ved at have undladt 
dette, har indklagede handlet i strid med god advokatskik, og en bøde på 10.000 kr. 
findes passende." 
 

Det er nok at indlægge for mange pligter på deltagere i et kædesamarbejde. Skulle reglen gælde, måtte 
den også gælde på alle kontorer, der ikke er medlem af en kæde, og det gør den ikke. 

7 Se om kritik heraf i relation til kædesamarbejder, Grønnegaard a.s.  
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Ved gennemgang af afgørelsen er der således to markant forskellige vurderinger; en, der fastholder 
undersøgelsespligten og en, der ikke bedømmer undersøgelsespligten, men konstaterer en 
overtrædelse, da de er to advokater fra samme kæde på hver sin side. De undgår begge behændigt at 
tage stilling til, om der allerede i september 2008 var en interessekonflikt. 

 
Resultatet er, at der er 15, der finder, at god advokatskik er tilsidesat, men med forskellig begrundelse. 
8 vil fastsætte sanktionen til en bøde på 10.000 kroner, medens 7, herunder formanden, vil fastsætte 
sanktionen til en irettesættelse. Det får Advokatnævnet til, at der er stemmelighed, og resultatet bliver 
en irettesættelse.  
 
Bølgerne var faldet lidt ved en yderligere plenumafgørelse i Advokatnævnet og efterfølgende 
prøvelse ved Østre Landsret: 
 

Østre Landsrets dom af 20. august 2014 - 3. afd. sag B-1836-13 – Advokatnævnets 
kendelse af 28. februar 2013 
To ægtefæller henvendte sig til hver sin advokat i en advokatkæde i relation til parternes 
ægteskabssag. Spørgsmålet i sagen var, om der forelå interessekonflikt, når de to 
advokaters respektive kontorer ”blot” var medlem af samme kædesamarbejde. Blandt 
andet på baggrund af en gennemgang af advokatkædens hjemmeside konkluderede 
Advokatnævnet, at kædesamarbejdet over for tredjemand fremtrådte som et fællesskab 
eller én advokatvirksomhed. Advokatnævnet lagde i den forbindelse vægt på, at kæden 
– uanset at det udtrykkeligt fremgik af hjemmesiden, at der var tale om enkeltstående 
virksomheder – fremstod som en samlet enhed med en fælles profil og med en vis grad 
af fællesskab virksomhederne imellem, også i relation til løsning af de konkrete sager. 
Advokatnævnet fandt på den baggrund, at der forelå en interessekonflikt. 
Nævnet fandt på baggrund af oplysningerne om, at virksomhederne i kædesamarbejdet 
var selvstændige med selvstændige edb-systemer, at det ikke kunne bebrejdes advokat 
A, at denne ikke var opmærksom på interessekonflikten, da vedkommende påtog sig 
sagen. Imidlertid tilsidesatte advokat A god advokatskik ved ikke at udtræde, da 
advokaten blev gjort opmærksom på, at ægtemanden tidligere havde været 
repræsenteret af en anden advokat fra samme kæde. 
Landsretten stadfæstede af de grunde, der var angivet af Advokatnævnet. 8 

 
Udgangspunktet for kædesamarbejderne er derfor fortsat, at de skal overholde reglerne om 
interessekonflikt også i relation til andre selvstændige kontorer i kæden. 
 
14.6.2 Smitte ved flytning fra et firma til et andet 
 
Det er blevet et angrebspunkt mod interessekonfliktreglerne, at partnere, advokater og andre 
medarbejdere, der flytter kontor, medbringer ”interessekonflikt smitte”, der bl.a. kan betyde, at sager 

8 Landsretten tilføjede: “Som antaget af Advokatnævnet er det generelle problem vedrørende medlemskab af [kædesamarbejdet], at det 
på grundlag af kædens markedsføring udadtil fremstår, som om virksomhederne i kæden er et fællesskab eller én advokatvirksomhed, jf. 
pkt. 12.4 i de advokatetiske regler. I almindelighed bevirker det forhold, at parternes advokater er tilknyttet forskellige 
advokatvirksomheder inden for [kædesamarbejdet], imidlertid ikke, at der reelt foreligger en interessekonflikt. Det tilføjes derfor, at 
landsretten ikke ved sin afgørelse har taget stilling til, om en retlig beskikkelse af en advokat fra én virksomhed i [kædesamarbejdet] vil 
kunne anfægtes, fordi en anden part er repræsenteret af en advokat fra en anden virksomhed i kæden”. 
Sagen – herunder den nævnte tilføjelse - er omtalt af Nicolai Pii i artiklen ”Afsmitning i kædesamarbejde”, Advokaten 8/2014 side 38. 
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må afgives. Argumenterne udstrækkes til kædesamarbejderne, uden at der dog er en egentlig klar 
sammenhæng. 9 
 
Det advokatetiske grundlag og gældende ret er beskrevet af Lars Økjær Jørgensen i en artikel i 
advokatbladet10, og dér på vegne Advokatrådet tilkendegivet følgende vedrørende advokater, der 
flytter: 

a) Tager advokat A sager med sig, giver det sig selv, at der må ske en identifikation med det nye 
kontor og en sædvanlig bedømmelse. 

b) Har advokaten ikke på det gamle kontor selv eller ved fuldmægtig behandlet de omdiskuterede 
sager, så medbringes ”smitten” ikke.11 

c) Har advokaten behandlet eller været ansvarlig for behandlingen, medbringes ”smitten”. 
 
Når det drejer sig om fuldmægtige, er billedet lidt anderledes: 

a) Tager fuldmægtigen sager med, er det som for advokater, jf. ovenfor. 
b) Har fuldmægtigen ikke haft med sagen at gøre, er der ingen ”smitte”. 
c) Har fuldmægtigen haft med sagen at gøre er det en mere konkret afgørelse, om det 

modtagende kontor opnår en sådan forbindelse med klienten hos det afgivende kontor, at 
denne klients modpart ikke kan repræsenteres. 

 
Det anførte er skematisk, og der må som sædvanligt foretages en konkret vurdering af, om der sker 
et sideskifte, om der er informationer, der måske kan diffundere, samt den overordnede appearance 
vurdering. 
 
Jon Stokholm og Michael Rekling tilkendegav i deres behandling af interessekonfliktreglerne fra 
200612 en noget lempeligere opfattelse.  
 
Advokatnævnets seneste afgørelse omhandler en advokat, der havde behandlet sager hos det 
afgivende kontor mod klienter på det modtagende kontor. Efter skiftet behandlede advokaten ikke de 
pågældende sager, men var i den afdeling, hvor sagerne blev  behandlet. Afgørelsen følger den 
opfattelse, som Advokatrådet tilkendegav i Lars Økjær Jørgensens nævnte artikel. Det virker 
temmelig ligetil, at der både er et informationshensyn, der krænkes, og at appearancehensynet taler 
for, at det er nødvendigt, at det modtagne kontor udtræder. Ved Østre Landsrets dom af 12. 
december 2013 i sag 3. afd. nr. B-360-12 blev Advokatnævnets afgørelse stadfæstet.13 14 

9 Se f.eks. kommenter af Per Nielsen i Advokaten 01/2012 side 40 til de nyskrevne regler: ”Smittebærer-regler står for skud” – ”Reglerne 
om interessekonflikter er utidssvarende, når det gælder advokater i de store advokatfirmaer og i kædesamarbejderne…” 
10 Advokaten 8/2006 side 40: Lars Økjær Jørgensen: ”Firmaskift og interessekonflikt” 
11 En kendelse i overensstemmelse hermed er omtaU.2005.1405lt af Martin Korp Jensen i Advokaten 02/13 side 36f. "Firmaskift og 
interessekonflikt" 
12 Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr. 1 2006 side 58 
13 Kendelsen er omtalt af Martin Korp Jensen i Advokaten 02/13 side 36 og Advokatnævnets Årsberetning 2011 side 17. Der kan også 
henvises til en tysk afgørelse, hvor det anføres, at den bedømmelse, der blev foretaget, ikke rettede sig mod en situation, hvor den 
”smittebærende” advokat havde behandlet sagen på det ”gamle kontor” – underforstået, når den flyttende advokat har behandlet – så 
flytter ”smitten” med. Den tyske højesteret (BGH Beschluss V. 6.11.2000, AnwZ (B) 3/00): og Den tyske 
forfatningsdomstol (BVerfGE 108, 150 = BVerfG v. 3.7.2003 - 1 BvR 238/01). Se også Hans-Jürgen Hellwig: 
Nødvendigheden af kollisionsnormer og harmonisering i de nationale advokatetiske regelsæt, Advokaten 7-8/2002 side 179, hvor 
problemstillingen behandles. Der er andre retsordener, hvor resultatet ville blive et andet, jf. eksempelvis i Sverige, Claes Peyron: 
"Advokatetik, en praxisgennomgang" (2010) side 100f. 
14 I DA.bemærk.2011 anføres: ” Taget på ordlyden indebærer reglen, at et advokatskift fra en advokatvirksomhed til en anden, hvor de to 
virksomheder repræsenterer klienter med modstående interesser i samme sag eller sager med forbindelse til hinanden mv., på grund af 
forbuddet mod sideskift, jf. 12.afsnit 2, nr. 2, nødvendiggør, at begge advokatvirksomheder må udtræde af sagen, uanset om advokaten 
konkret har beskæftiget sig med de(n) pågældende sag(er). I en artikel i Advokaten nr. 8/2006 har Lars Økjær Jørgensen anført som 

10 
 

                                           



14.6.3 Forsvarere for flere, forsvarere fra samme advokatfirma, kontorfællesskab 
eller kæde mv. – smitte. 
 
Der er som udgangspunkt ikke holdepunkter for, at der for forsvarer skulle gælde særlige 
advokatetiske regler, heller ikke i relation til interessekonflikter. Der har dog hersket en opfattelse af, 
at smittereglerne ikke var gældende i samme omfang, men ud fra et advokatetisk 
interessekonfliktsynspunkt, og selvfølgelig også ud fra et efterforskningssynspunkt, er der knyttet 
betænkeligheder til repræsentationen af flere sigtede;  
1) ved samme forsvarer, (14.6.3.1) 
2) ved forsvarere fra samme advokatfirma, (14.6.3.2) 
3) ved forsvarere der har kontorfællesskab, (14.6.3.3) og 
4) ved forsvarere fra samme advokatkæde. (14.6.3.4) 
 
Problemstillingen burde være den samme i alle fire relationer, men som det vil fremgå, er der nuancer 
i bedømmelsen, og der er også grundlæggende forskelle – især imellem en forsvarer for flere og flere 
fra samme firma/kontorfællesskab og vel især ved kædesamarbejde.   
 
Problemstillingen er som udgangspunkt ikke behandlet i Advokatnævnsregi, men problemstillingen 
er dækket af afgørelser i strafferetsplejen. Dette skyldes de kompetenceovervejelser, der også gør sig 
gældende i relation til andre advokater, hvis virke for en del udspringer af udpegninger i retten som 
f.eks. kuratorer, jf. ovenfor under 1.5.4.  
 
I en Advokatrådsudtalelse af 18. juni 2009 i sag 04-014206-09-058 er spørgsmålet, om der 
foreligger inhabilitet, når to advokater fra samme kontor repræsenterer flere sigtede i samme 
sagskompleks behandlet. Udtalelsen er mindre bombastisk end ovennævnte udtalelse i relation til en 
kurators forhold, jf. 1.5.4. Advokatrådet nævner den advokatetiske ramme i Retsplejelovens § 126, 
men anfører herefter, at "en forsvarers habilitet er reguleret i Retsplejelovens § 734” og reglerne, der 
følger heraf gengives. Advokatrådet peger på rettens kompetence efter Retsplejelovens §§ 735 og 
737, men angiver ikke, at det er en "eksklusiv" kompetence. Det angives, at det er Advokatrådets 
opfattelse, at praksis om interessekonflikt efter Retsplejelovens § 126 stk. 1 vil indgå ved afgørelse 
af habilitetsspørgsmålet efter § 734. Det angives yderligere, "at inhabilitet for en advokat kan 
indebære, at andre advokater fra samme advokatvirksomhed mv. heller ikke kan varetage sagens 
behandling, herunder for andre sigtede eller tiltalte i samme sagskompleks"15 Det anføres endeligt, at 
manglende oplysning om momenter, der kan være af betydning for bedømmelse af forsvarerens 
habilitet ved beskikkelsen eller efterfølgende efter Advokatrådets opfattelse vil være en 
tilsidesættelse af god advokatskik. Der henvises til U.2004.2489V, hvor referatet er medtaget 
nedenfor, men det anføres, at retspraksis ikke er entydig, og der henvises til TfK.2006.704/3, der 
også er angivet i det følgende.  

Advokatrådets opfattelse, at reglen – når det gælder fuldmægtige – kan anvendes således, at firmaskift kun medfører pligt til udtræden, 
hvis den pågældende i sit tidligere firma konkret har beskæftiget sig med den pågældende sag. Hvis den pågældende har det, er det til 
gengæld – jf. det, som er anført ovenfor om Chinese walls mv. – uden betydning, at han ikke i sit nye firma bliver beskæftiget med sagen.  
Det fremgår af Advokatrådets særlige, indledende bemærkninger til afsnit 12, at dette område har været overvejet, uden at dette har ført 
til nogen regelændringer, men også at området følges løbende med henblik på at modvirke en uhensigtsmæssig udvikling i 
Advokatnævnets praksis. ” Det sidste kan være grunden til, at det relativt klare eksempel angivet ovenfor indbringes for retten. 
15 Det skal bemærkes, at Advokatnævnet i afgørelse af 25. september 2013 i sagsnr. 2013 – 995, hvor der var klaget af en advokat over, at 
en anden advokat trods påstået interessekonflikt lod sig beskikke, udtalte: "Advokatnævnet afviser at behandle klagepunktet vedrørende 
en eventuel interessekonflikt mellem sigtet Y og sigtet X under henvisning til, at dette spørgsmål i en straffesag henhører under rettens 
afgørelse." Det er efter min opfattelse en forkert afgørelse. Når der i afgørelserne U.2014.903H, U.2014.905H og U.2014.1343H 
henvises til retsplejelovens § 126 må problemstillingen vel også henhøre under Advokatnævnet?  
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Udgangspunktet for den prøvelse af interessekonfliktspørgsmålet, der skal ske, bliver derfor reglerne 
i retsplejelovens §§ 730, 733, 734 og 736.  
 
Det kan konstateres, at der kan være efterforskningshensyn eller hensyn til sagens fremme, der kan 
betyde, at en advokat ikke kan optræde som forsvarer, jf. Retsplejelovens § 730, stk. 3, der for valgte 
forsvarer henviser til 733 stk. 2, der omhandler beskikkede forsvarer: ”Retten kan ved kendelse nægte 
at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, hvis dennes medvirken vil medføre en 
forsinkelse af betydning for sagens fremme eller der er påviselig risiko for, at advokaten vil hindre 
eller modvirke sagens opklaring”. Her er der ikke forskel på valgte og beskikkede forsvarer, men det 
er der i andre henseender. Det er ikke en advokatetisk vurdering – det er efterforskningshensyn. 
 
Der er almindelige habilitetsregler i § 740, stk.4 for den valgte forsvarer og § 734, stk. 1 for den 
beskikkede. Reglerne kan sammenstilles således: 
 
 
Valgt forsvarer - § 740, stk. 4 Beskikket forsvarer - § 734, stk. 1 
Udelukkede fra at vælges er personer, der er 
indkaldt til at afhøres som vidner eller 
skønsmænd, eller som er begæret indkaldt i 
sådan egenskab, indtil retten har truffet 
afgørelse herom, eller hvis optræden ifølge § 60, 
stk. 1, nr. 3, ville medføre inhabilitet hos 
dommeren. 

Til offentlig forsvarer må ingen beskikkes, der 
selv er forurettet ved forbrydelsen eller står i et 
sådant forhold til den forurettede, som ville 
udelukke en dommer fra at handle i sagen, eller 
der er kaldet til at forklare som vidne, 
skønsmand i sagen eller har handlet i den som 
anklager eller rettergangsfuldmægtig for den 
forurettede16 eller som politiembedsmand eller 
som dommer eller domsmand eller i en anden 
straffesag har været forsvarer for en sigtet, med 
hvis interesse i sagen den nu sigtedes står i 
strid,17 eller hvis beskikkelse ifølge § 60, stk. 1, 
nr. 3 ville medføre inhabilitet hos dommeren. 

 
Det er set fra et advokatetisk synspunkt og i lyset af praksis omkring retsplejelovens § 126, stk. 1 
overraskende, at der tilsyneladende skulle være mulighed for at optræde som valgt forsvarer, under 
omstændigheder, der for beskikkede advokater medfører, at der kan ske udelukkelse, når det klart vil 
være i strid med § 126 og praksis om interessekonflikter.18 Den Særlig Klagerets afgørelse i 
TfK.2006.821.SK viser at det er muligt. Afgørelsen bygger klart på, at der er forskel mellem valgte 
og beskikkede forsvarer. 

16 Se eksemplet i U.2002.2377Ø og 2005.403V 
17 U.1992.65/3Ø (En advokat, der var forsvarer for en tiltalt, mod hvem et hovedvidne fragik sin belastende forklaring under 
hovedforhandlingen, kunne ikke senere være beskikket forsvarer for vidnet under en sag om falsk forklaring). I en advokatnævnssag 
U.2003.1577H blev det fundet, at god advokatskik tilsidesat ved repræsentation af en part under en retssag, da der var risiko for, at 
advokaten som forsvarer for en anden tidligere havde fået oplysninger, der kunne benyttes under sagen. TfK 2005.662V: Advokat var 
inhabil som forsvarer for sigtet direktør i skattesvigs- og dokumentfalsksag, da advokaten var advokat for selskabet og formand for 
selskabets bestyrelse. 
18 Se hertil Thomas Rørdam: "Forsvareren" (2012) side 35. Karnov angiver, at der formentlig ud fra forholdes natur må foreligge 
inhabilitet, og der henvises til bl.a.  U.1953.708H. Det er et spørgsmål, der klart fremgår af byrettens præmisser, og ligger til grund for 
Højesterets afgørelse, der bygger på, at udtalelser fra den ene tiltalte (Schouw Nielsen) til den advokat, der senere som valgt forsvarer ville 
overtage forsvaret for den anden (Hardrup) kunne være af betydning for forsvaret af Hardrup og til skade for Schouw Nielsen, hvorfor 
advokaten ikke kunne være forsvarer for Hardrup. En dissentierende dommer vurderer, at der ikke beviseligt er tilgået advokaten 
oplysninger, som Schouw Nielsen har krav på hemmeligholdelse af, men der ”findes dog ved samtalen at være skabt en sådan usikkerhed 
med hensyn til det spørgsmål, at muligheden herfor ikke ganske kan afvises”. Her er således en ren risikobetragtning, der ”ikke ganske 
kan afvises. 
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 TfK.2006.821.SK - Den Særlige Klagerets afgørelse af 28. september 2006. 

Anklagemyndigheden havde rejst tiltale mod S ApS for overtrædelse af udlændingeloven, da 
selskabet skulle have beskæftiget to personer uden arbejdstilladelse. Advokat B var 
bestyrelsesmedlem i selskabet, og at han og advokat A var interessenter i samme 
advokatinteressentskab. Advokat A påstod, at både han og advokat B kunne være forsvarer for 
selskabet, subsidiært, at han kunne. Byretten anførte: ”Tiltale er rejst mod et anpartsselskab, 
hvor advokat B er bestyrelsesmedlem. Både advokat B og advokat A er nævnt i 
advokatfortegnelsen for interessentskabet X Advokater”. 
For advokat B's vedkommende vil der for ham som valgt forsvarer for det tiltalte anpartsselskab 
kunne opstå interessekonflikt i forhold til hans medlemskab af anpartsselskabets bestyrelse. 
Efter princippet i retsplejelovens § 734 vil advokat B derfor være inhabil som forsvarer i sagen. 
Denne inhabilitet vil efter de advokatetiske reglers pkt. 3.2.3 [nu AER 12.4] tillige gælde for 
advokat A i kraft af fællesskabet i X Advokater. 
For Den Særlige Klageret anførte Anklagemyndigheden, at retsplejelovens § 734 ikke finder 
anvendelse ved valgte forsvarere, men alene finder anvendelse ved beskikkede forsvarere. 
Klageretten udtalte helt på linje hermed bl.a., at retsplejelovens § 734 ikke finder anvendelse 
ved valgte forsvarere, men alene finder anvendelse ved beskikkede forsvarere, hvorfor 
afgørelsen blev ændret således, at advokat B og advokat A kunne antages som valgte forsvarere 
for selskabet.19 

 
I det følgende vil vægten være på den straffeprocessuelle vurdering, ganske simpelt fordi 
problemstillingen af Advokatråd og Advokatnævn er ”sendt derover”. Det er efter min opfattelse 
uigennemtænkt – men sådan er retsstillingen.20 
 
14.6.3.1 En forsvarer - flere sigtede.21 
 
Det er i Retsplejelovens § 734, stk. 2 forudsat, at flere sigtede kan have samme forsvarer, ”når de 
sigtedes interesser under sagen ikke er modstridende”. Det følgende er eksempler på sådanne 
modstridende interesser: 
 

- VLK af 25. juni 2014 – S-0750-14, VLK af 25. juni 2014 – S-0723-14 og VLK af 25. juni 
2014 – S-0601-14 angik alle tre sager, hvor to politiembedsmænd var indklaget for Den 
Uafhængige Politiklagemyndighed. I alle tre sager udtalte retten, at der, da de begge var 
polititjenestemænd og knyttet til samme tjenestested, var behov for særligt at sikre, at 
forsvaret for den enkelte tilrettelægges og fremstår som tilrettelagt udelukkende i den enkeltes 
interesse og uafhængig af forsvaret for den anden, og det skal der være en høj grad af 
sandsynlighed for. (Sagerne er indbragt for Højesteret) 

- -TfK.2014.383V - Samme advokat kunne ikke være beskikket for to tiltalte under anken af en 
voldssag, da de tiltalte var tiltalt for i forening med andre at have udøvet vold, og da de tiltalte 
ikke havde villet udtale sig under hovedforhandlingen i byretten.  

19 Af en sag fra Den Særlige Klageret gengivet af Vagn Greve, Henning Larsen: Om beskikkelse af forsvarere, TfK.2006.668 (K-75-05) 
fremgår, at Østre Landsret havde afvist den valgte forsvarer på grund af risiko for interessekonflikt med henvisning til Rpl. § 733, stk. 2. 
Spørgsmålet blev ikke behandlet ved kære, da sagen blev send til Den særlig Klageret, der afviste pga. fristoverskridelse. 
20 I Vestre Landsrets ankesag VL. S-0620-13 fik Anklagemyndigheden 30. januar 2014, hvor hovedforhandlingen var 11. marts 2014, 
tanken, at den valgte forsvarer for 2 tiltalte ikke kunne fortsætte for begge. Landsretten anførte, at ”der efter sagens omstændigheder 
ikke[var] grundlag for at antage, at advokat A ikke [kunne] repræsentere såvel A som B – og foretog sig ikke yderligere i anledning af 
Anklagemyndighedens henvendelse. 
21 Det har ikke noget med smitte mellem forsvarer at gøre, men er almindelig interessekonfliktlære vedr. den enkelte advokat, jf. også 
Skuespillet ”En tjener - To herrer” af Carlo Goldoni er fra 1745. Afgørelserne giver imidlertid godt bidrag til våbendragersynspunktet og 
de er en forudsætning for de afgørelser, der vedrører smitte mellem advokater. 
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- U.2013.2977V -  En advokat kunne ikke være forsvarer for to tiltalte i sag, hvori de var tiltalt 
bl.a. for i fællesskab at have udøvet vold mod en person.  

- U.2013.1252V – En advokat kunne ikke være forsvarer for begge sigtede i sag, hvor de sigtede 
var sigtet for i forening at have været i besiddelse af betydelige mængder amfetamin, der 
havde været gravet ned to forskellige steder. Sagen vedrørte organiseret narkotikakriminalitet 
i et bandemiljø, og anklagemyndigheden havde henvist til, at der i de kriminelle bandemiljøer 
var en tendens til, at de implicerede internt fordeler skyldsspørgsmålet.  

- Den særlig Klageret, K-40-05 - En advokat var ligesom T sigtet for to forsøg på medvirken 
til overtrædelse af straffelovens § 158 om falsk forklaring for retten. Han var beskikket som 
Ts forsvarer vedrørende en række andre forhold. Nu anmodede han om også at blive beskikket 
for de to forhold vedrørende straffelovens § 158. Byretten afslog anmodningen: »Retten 
finder, at advokat ... må antages at indtage en sådan stilling i sagen, at hans hverv som 
forsvarer for ... i samme sag er uforeneligt med ... § 734, stk. 1, og stk. 2, eller denne 
bestemmelses grundsætninger, …22 

- EMD's dom af 25. september 1992 - sag 13611/88 CASE OF CROISSANT v. GERMANY, 
der anerkender, at en forsvarer ønsket af Croissant ikke kunne beskikkes, da den ønskede 
advokat var forsvarer for en af Croissants tidligere medarbejdere i en anden straffesag, og 
interessekonflikt kunne ikke udelukkes. 

- U.1989.173Ø - Forsvarerbeskikkelse for tiltalte B blev tilbagekaldt, da advokaten i en anden 
retskreds tillige var beskikket som forsvarer for C og D, der var sigtede i samme 
sagskompleks, da der fandtes at være risiko for, at B's interesser var i strid med C's og D's 
interesser. 

- U.1971.927Ø – Der var nærliggende fare for interessekonflikt ved beskikkelse af samme 
forsvarer for tre fængslede, hvoraf to var sigtede for tyveri og en for hæleri. 

 
De synspunkterne om betydningen af bl.a. bandemiljø, vold i fællesskab og manglende udtalelse 
under sagen, der indgår i ovennævnte afgørelser, er synspunkter, der bæres videre i de i det følgende 
omtalte højesteretskendelser, og det er et spørgsmål, om der kan analogiseres – i hvert fald set fra 
advokatrettens synsvinkel. 
 
En lidt atypisk afgørelse, der angiver overgangen til spørgsmålet om smitte mellem forsvarere fra 
samme kontor er TfK.2014.327V (to tiltalte, der var ægtefæller, og som nægtede sig skyldige og ikke 
havde ville udtale sig i sag om falsk anmeldelse og forsikringsbedrageri, kunne ikke have samme 
forsvarer, men forsvarerne kunne godt være fra samme kontor). 23 
 
Problemstillingen omkring interessekonflikternes betydning i strafferetten og advokatretten kan 
måske illustreres ud fra Højesterets dom af 17. maj 2011: 
 

U.2011.2267H - Højesterets dom af 17. maj 2011 i sag 67/2011  
I en straffesag blev mor M og datter D anholdt og fremstillet i grundlovsforhør. Forud 
for grundlovsforhøret havde datteren D været afhørt og havde forklaret, at moderen M 
havde deltaget i en brandstiftelse. M havde benægtet dette. Ved grundlovsforhøret var 
begge repræsenteret af samme forsvarer. Efterfølgende blev der dog rettet op på det. 
Forsvaret i Højesteret gjorde gældende, at der forelå inhabilitet, jf. Retsplejelovens § 
734 stk. 2. Anklagemyndigheden gjorde gældende at: "Retsplejelovens § 734 stk. 2, 
stiller ikke krav om, at flere sigtede under samme sag skal være repræsenteret af 

22 Gengivet af Vagn Greve, Henning Larsen: Om beskikkelse af forsvarere, TfK.2006.668. 
23 Afgørelsen er fra 23. december 2013, hvor Højesterets nedennævnte afgørelser U.2014.903H og U.2014.905H er af 17. december 2013. 
Afgørelsen kan være begrundet i kriminalitetens art, men det er ikke et advokatetiske synspunkt. 
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forskellige forsvarer, og det beror på en konkret vurdering, om de sigtedes interesser er 
modstridende." 
 

Anklagemyndigheden tager ved det anførte stilling helt uden hensyntagen til både de involverede 
tiltalte som til de hensyn, der ligger bag de advokatetiske regler, jf. Retsplejelovens § 126. 
"Anklagemyndigheden bestrider ikke, at det i den foreliggende sag havde været hensigtsmæssigt, 
såfremt de sigtede undergrundlovsforhøret havde fået beskikket hver sin forsvarer”. 
Anklagemyndigheden reducerer kravet til forsvareren og truslen mod denne om en bøde til et 
"hensigtsmæssighedsspørgsmål". Det er nok at forfølge målet uden hensyntagen til midlet.  
 
Det hedder videre i dommen vedr. Anklagemyndighedens synspunkt: "Dette forhold kan dog ikke 
antages at have haft nogen betydning for sagens udfald". Ja se, det er jo interessekonfliktens – og 
habilitetens – udfordring; vi ved det ikke! - men skal det ikke efterprøves? Efter mit skøn har 
Anklagemyndigheden selv efter sagen afslutning intet reelt holdepunkt for det anførte – udover, at 
"vi vandt, og det skulle vi". Hvis Anklagemyndigheden greb i egen barm, ville den måske få fat i 
noget andet! 

 
Højesteret retter lidt op på det ved at ændre ordvalget en anelse: "Det havde derfor været rigtigst, 
såfremt der under grundlovsforhøret havde været beskikket en anden advokat som forsvarer for 
(moderen) end den advokat, der var beskikket som forsvarer for (datteren), jf. Retsplejelovens § 734, 
stk. 2." Også Højesteret er af den opfattelse, at den – efter min opfattelse – åbenbare interessekonflikt 
"ikke kan antages at have haft nogen betydning for sagens udfald …." 
 
Afgørelsen er interessant, da den giver "en anden side" af habilitetsspørgsmålet 24– "det er ikke så 
afgørende"! Afgørelsen tager ikke stilling til det advokatetiske, men det skal bemærkes, at Højesteret 
i forhold til Anklagemyndighedens "hensigtsmæssigt" ændrer til "rigtigst". For forsvarere skal dette 
bemærkes, da der, som anført, er en åbenbar interessekonflikt. Var sagen blevet bedømt som en 
adfærdsklage mod den i grundlovsforhøret mødende advokat, burde Advokatnævnet efter min 
opfattelse have fundet, at der forelå en interessekonflikt, og dermed en pligt til ikke at påtage sig 
sagen for den, som advokaten ikke taler med først. Da advokaten talte med den første og så 
politirapporterne, var det efter beskrivelsen åbenbart, at der var modstridende interesser. Ved at 
fortsætte for begge, var det klart, at der var en tilsidesættelse af god advokatskik. Den advokatetiske 
bedømmelse blev ikke foretaget (og beror selvklart på en konkret bedømmelse), men jeg mener klart, 
at Advokatnævnet er kompetent, selv om retten jo også burde have grebet ind – retten kunne jo også 
se interessekonflikten.25 
 
14.6.3.2 Forsvarere fra samme kontor.  
 
Problemstillingen er behandlet i to afgørelser fra Højesteret U.2014.903H og U.2014.905H, men på 
trods af de relativt klare, næsten enslydende præmisser, er spørgsmålet stadig for en del uafklaret, 
dels da der lægges op til en konkret bedømmelse, der svært lader sig indpasse i den almindelige 
advokatret, dels da efterfølgende afgørelser nok fortolker afgørelserne noget frit – og i en vis 
udstrækning pragmatisk.  
 

24 I TfK.2014.924Ø får landsretten lejlighed til at bedømme alvoren i den krænkelsessituation, der jo i bund og grund vedrøger den 
sigtede/tiltalte. Alvoren er ikke fremhærskende! Den omstændighed, at der har foreligget en interessekonflikt føre ikke til nogen tvivl om, 
at afgørelsen truffet med inhabile forsvarer er helt i orden! 
25 Der er en ubalance mellem bedømmelsen af sager om interessekonflikt afhængig af hvem, der rejser sagerne, hvor og i hvilken 
sammenhæng de behandles. Det er uheldigt, se til illustration Tfk.2014.924 - ØLD af 27. juni 2014 – S-3194-13 - Ikke ophævelse af dom 
og hjemvisning som følge af, at der havde været beskikket forsvarere fra samme kontor for to tiltalte med modstridende interesser. 
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For at få billedet af problemstillingen vil jeg gå lidt tilbage. 
 

U.2004.2489V. Vestre Landsrets dom af 11. juni 2004 i sag B 2400-02 - 
Advokatnævnets kendelse af 22. maj 2003 
Advokatnævnet tildelte bistandsadvokat B en irettesættelse, idet advokat B ikke havde 
gjort retsformanden opmærksom på en potentiel interessekonflikt som følge af, at en af 
de øvrige forsvarere i straffesagen, advokat F, var fra samme advokatkontor som B. 
Advokatnævnet anførte, at det ikke var tilstrækkeligt at oplyse, at B og F var ansat ved 
samme kontor. 
Landsretten tiltrådte afgørelsen og anførte bl.a., at advokat B burde have medvirket til 
at sikre, at der af retten blev truffet afgørelse om den potentielle interessekonflikt. Det 
var ikke tilstrækkeligt, at retsformanden før retsmødet hørte en uformel drøftelse af 
spørgsmålet mellem B og F.  
 

Afgørelsen er illustrerende i forhold til det simple – er der modstridende interesser, så kan advokater 
fra samme kontor selvfølgelig ikke møde ”mod hinanden”. Afgørelsen viser imidlertid også 
problemer ved bedømmelsen af sådanne sager. Det ligger fast, at der både set fra retssystemets side 
og ud fra advokatetiske overvejelser foreligger en interessekonflikt. Ud fra reglerne om god 
advokatskik må vurderingen være, at hvis der er en interessekonflikt, så betyder det, at begge 
advokater burde være udtrådt inden retsmødet, (men der er kun klaget over den ene, hvorfor 
spørgsmålet ikke indgår i afgørelsen). Set fra rettens side kan resultatet være, at hvis blot den ene får 
en anden advokat, så er der ikke noget problem – om dét så er rigtigt, er en anden sag. Den 
problemstilling er gennemgående i afgørelser, hvor der gøres indsigelser mod, at flere advokater fra 
samme kontor er forsvarere. 
 

TfK.2006.704/3 -Vestre Landsrets kendelse af 21. august 2006 i kære 14. afd. S-
2067-06  
To personer var sigtet for overtrædelse af straffelovens § 191. En af de sigtede bad om 
forsvarerskift til advokat A. Byretten nægtede, da den anden tiltaltes forsvarer, advokat 
B, var tilknyttet samme kontor. Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse, da der, på 
grundlag af de forklaringer, som var afgivet af de sigtede, var "en sådan 
interessekonflikt mellem de sigtede, at retsplejemæssige hensyn talte afgørende imod, 
at forsvaret for de sigtede blev varetaget af advokater, der var tilknyttet det samme 
advokatkontor". Det fremgår af kendelsen: "S1 har forklaret, at han få dage inden 
anholdelsen blev bedt om af S2 at afhente en pakke og opbevare den, indtil S2 kom til 
Danmark for at hente den. Han fik ikke at vide, hvad der var i pakken. S2 har forklaret, 
at han af en person, som muligvis er S1, blev bedt om at sende en pakke fra Litauen til 
Danmark. Pakken blev afleveret på S2's forretningsadresse af den pågældende persons 
far, og S2 havde ikke kendskab til, hvad pakken indeholdt."  
 

 
Der er følgende historiske overblik over afgørelser op til nedennævnte højesteretsafgørelserne i 
december 2013: 
 

- L.f.Med.2013.74 - 5/11 2013 - VL 10. afd. sagsnr. S-1343-13 - I forbindelse med en ankesag 
mod T1 og T2 tilbagekaldte landsretten beskikkelsen af T2's forsvarer, idet T1 tidligere havde 
været repræsenteret af flere advokater fra det samme kontor, som T2's forsvarer kom fra. 
Landsretten bemærkede blandt andet, at der var en sådan nærliggende risiko for, at det under 
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sagen ville kunne fremtræde således, at de oplysninger, som T1 var fremkommet med over 
for advokater fra T2's kontor, benyttedes i forsvaret for T2, der havde modstridende interesser 
med T1. 

- Utrykt - VLK af 14. oktober 2013 – S-1461-13 - Af landsrettens kendelse fremgår alene, at 
flertallet stadfæstede byrettens afgørelse om, at der ikke kunne beskikkes to advokater fra 
samme kontor. Kendelsen udmærker sig ved en 3½ sides dissens, hvor de principielle 
overvejelser om anvendelse af rpl. § 734, stk. 2 analogt behandles. 

- Utrykt - ØLK af 27. september 2013 – S-2812-13 – Da der efter de faktiske oplysninger i 
sagen var modstridende interesser mellem far og søn kunne de ikke have forsvarere fra samme 
kontor, jf. rpl. § 734, stk. 2 analogt. 

- ØLK af 14. august 2013 – S-1985-13 – Der var tale om bandekriminalitet, hvor der var 
beskikket advokater fra samme kontor for A, B, C, D, og E, der havde nægtet at udtale sig. 
Der var ikke påvist modstridende interesser, men der var en nærliggende risiko for, at de forelå 
eller ville foreligge, hvorfor beskikkelsen for de 5 advokater tilbagekaldtes, ”således at de 
tiltalte i sagen ikke er repræsenteret af mere end en forsvarer fra samme kontor”. 

- L.f.Med.2012.72 -  30/7 2012 - Advokat L - Retten på Frederiksberg nr. 1-5867/2012, der var 
på samme kontor som advokaterne K og P, anmodede om at blive beskikket som forsvarer i 
en særdeles omfattende skattesag i stedet for advokat J. To af de øvrige sigtede i sagen havde 
allerede fået beskikket advokaterne K og P som forsvarere. Anklagemyndigheden 
protesterede imod, at mere end en advokat fra samme advokatkontor/kontorfællesskab blev 
beskikket som forsvarer i sagskomplekset.  Retten fandt ikke på det foreliggende tilstrækkeligt 
grundlag for at statuere, at der mellem de sigtede forelå modstridende interesser, som 
udelukkede, at de i en straffesag havde forsvarere, der var tilknyttet samme advokatkontor. 
Retten afviste dog advokat L's begæring om at blive beskikket, idet han havde haft et 
omfattende og løbende klientforhold til den sigtede, som han nu ville være forsvarer for, 
hvorfor det måtte påregnes, at han senere skulle afhøres af politiet herom. Det forhindrede 
dog ikke, at de to andre advokater kunne optræde som forsvarere for de andre sigtede. 26 

- TfK.2011.1036V - Interessekonflikt mellem to sigtede i narkosag bevirkede, at de ikke kunne 
have forsvarere fra samme advokatkontor. 

- U.2010.689V - Hvor to sigtede i en narkosag, der ikke havde udtalt sig, ikke havde 
modstridende interesser i en narkotikasag; der var derfor ikke grundlag for at nægte 
forsvarerbeskikkelse af advokater fra samme kontor efter § 734, stk. 2, eller dennes analogi. 

- L.f.MED.2009.80Ø - 29. maj 2009 – ØLK S-1085/09 – Efter de foreliggende oplysninger var 
der ikke modstridende interesser, så der kunne beskikkes forsvarere fra samme kontor. Retten 
på Frederiksbergs kendelse af 31. marts 2009 – SS 2-1891/2009 (L.f.Med.2009.59) havde 
fundet, at der var modstridende interesser – efter sagens karakter [røveri] og 
anklagemyndighedens oplysninger. 

- VLK af 18. juni 2009 – S-0471/2009 – Efter de forklaringer, der var afgivet af to sigtede var 
der ikke grundlag for at statuere, at de ikke kunne have forsvarere fra samme kontor. 

- Københavns Byrets kendelse af 19. september 2008 – SS-3-18739/02008 - To eller flere 
advokater fra samme kontor kan beskikkes for flere tiltalte efter deres ønske og under 
hensyntagen til de advokatetiske regler. 

- VLK af 5. februar 2008 – S-0030/08– Sagen var en forløber for TfK2008.715, der drejede sig 

26 Konsekvensen blev, at K lod sig afbeskikke, og X fra samme kontor overtog K's klient, hvorefter K anmodede om beskikkelse for J's 
klient og blev det. "Kontoret" var herefter beskikket." Kendelsen er kommenteret af Sysette Vinding Kruse og Elsebeth Rasmussen i 
Advokaten 8/2012 side 12. 
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om: T1 og T2 var tiltalt for og blev fundet skyldige i at have stjålet to efterligninger af 
guldhornene udført i forgyldt sølv, en ca. 9.000 år gammel ravbjørn og en ca. 1.500 år gammel 
guldhalsring fra et museum i Jelling. Effekterne var i alt vurderet til 1.025.000 kr., og de to 
sidste effekter havde karakter af uerstatteligt danefæ. T1's mor T3 var tiltalt for hæleri af 
særlig grov beskaffenhed, idet guldhornene og ravbjørnen blev fundet på hendes loft. T3 blev 
frifundet, da det ikke var bevist, at hun havde haft til hensigt uberettiget at opbevare de stjålne 
genstande for at sikre sig selv eller de medtiltalte udbyttet ved tyveriet. Kendelsen 
omhandlede beskikkelse for T3, hvor et vist modsætningsforhold til T2 og en vis binding til 
T1 måske var til stede, men retten nåede til, at der ikke var påvist sådanne 
interessemodsætninger, at anmodning om beskikkelse kunne afslås.  

- TfK2006.821 SK - Den Særlige Klagerets kendelse af 28. september 2006 - Ikke grundlag for 
at afvise to advokater som valgte forsvarere i samme sag. 

- TfK.2006.704/3V - 21. august 2006 - S1 og S2 var sigtet for overtrædelse af straffelovens § 
191 i forbindelse med indførsel af ca. 8 kg amfetamin fra Litauen. S1 bad om at få beskikket 
en ny forsvarer, idet S1 ønskede at få beskikket advokat A som forsvarer. Dette nægtede 
byretsdommeren med henvisning til, at der kunne være modstridende interesser mellem S1 
og S2, og S2's beskikkede forsvarer var tilknyttet samme advokatkontor som advokat A. 
Landsretten stadfæstede byrettens beslutning, da der på grundlag af de sigtedes forklaringer 
var en sådan interessekonflikt mellem de sigtede, at retsplejemæssige hensyn talte afgørende 
imod, at forsvaret for de sigtede blev varetaget af advokater, der var tilknyttet det samme 
advokatkontor. 

- Retten i Nibes kendelse af 17. juni 2004 – SS-134/2004 – To eller flere advokater fra samme 
kontor kan beskikkes for flere tiltalte efter deres ønske og under hensyntagen til de 
advokatetiske regler 

- U.1998.1105/2H - K anlagde i 1995 sag mod tre læger med påstand om, at de havde brudt 
deres tavshedspligt. Lægernes advokat U påstod frifindelse. K klagede nu til Advokatnævnet, 
fordi U's kontorfælle P i 1994 havde været forsvarer for K. Advokatnævnet fandt, at der ikke 
for U forelå en interessekonflikt, men at der også ved kontorfællesskaber bestod en generel 
risiko for diskretionsbrud, og at U burde havde frasagt sig sagen for lægerne, da han blev 
opmærksom på, at P havde været forsvarer for K. Nævnet tildelte en irettesættelse. Højesteret 
fandt ikke grundlag for at tilsidesætte nævnets afgørelse, men da der var tale om et principielt 
og hidtil uafklaret spørgsmål, fandt Højesteret ikke anledning til at pålægge U en disciplinær 
sanktion (Dissens med hensyn til begrundelsen).  

- U.1996.827V - En advokat B var beskikket både for byret og under anken for forurettede. 
Under anken blev advokat A fra samme kontor beskikket som forsvarer for T. Selv om denne 
og forurettede ønskede beskikkelserne opretholdt, fandt landsretten, jfr. princippet i RPL § 
734, at en af beskikkelserne måtte tilbagekaldes, og det blev altså forsvareren, der var kommet 
senest ind i sagen. Afgørelsen fandtes under de foreliggende omstændigheder ikke i strid med 
EMRK, artikel 6. 

- Lf.Medd.1996.90V – 13.5.1996 - VLK 8-S-1012-96 - To brødre A og B var sigtet og 
varetægtsfængslet for røveri. B bad om at få beskikket M som forsvarer. Byretten afslog, da 
advokat L, der var beskikket for A, var fra samme kontor som M. M påkærede afgørelsen til 
landsretten og indhentede en udtalelse fra Landsforeningen af Beskikkede Advokater. 
Foreningen henviste til sagen fra 1994 (Lf.Medd. 1996.68V). Konklusionen lød: "Det er 
derfor Landsforeningens opfattelse, at en beskikkelse af to advokater [fra samme kontor] i 
samme sagskompleks generelt ikke er stridende imod god advokatskik." Landsretten udtalte: 
"... De sigtede i sagen er indforstået med, at der beskikkes forsvarere for de sigtede A og B 
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fra samme advokatkontor, og landsretten finder ikke, at der i sagens oplysninger er grundlag 
for at nægte B beskikkelse af den advokat, han ønsker, hvorfor bestemmes: Advokat M kan 
beskikkes som forsvarer for sigtede B.” 

- Lf.Medd.1996.68V - 17/5 1994 -VL 2. afd. S-1142-94 - Advokat A protesterede mod, at 
advokat B blev beskikket for en sigtet, idet han fandt det forkert, henset til de meget forskellige 
forklaringer fra de sigtede, at B kom ind i sagen, når C, der var i advokatinteressentskab med 
B, allerede var beskikket i sagen. Byretten fandt intet til hinder for beskikkelse af B. 
Landsretten stadfæstede med følgende bemærkninger: "Landsretten tiltræder, at beskikkelse 
af en anden forsvarer for sigtede, end den sigtede selv har ønsket, kræver, at opretholdelse af 
beskikkelsen vil stride mod afgørende retsplejemæssige hensyn. Da sådanne hensyn ikke 
findes krænket ved den skete beskikkelse bestemmes. Den påkærede kendelse stadfæstes." 27 

 
Det er ved bedømmelse af de afgørelser, der foreligger væsentligt at overveje, om de ikke for en 
betydelig del vedrører retsplejemæssige efterforskningshensyn, der er af en anden karakter end de 
advokatetiske. Der kan godt være risiko i relation til modpartens (politiets/anklagemyndighedens) 
efterforskningshensyn, uden at det er i strid med advokatetikken. Det modsatte burde ikke være 
tilfældet, men der er i hvert fald tidligere tilfælde, hvor domstolene ikke håndhæver, som 
Advokatnævnet ville have gjort.  
 
Højesteret har nu i to kendelser U.2014.903H og U.2014.905H på en del områder afstukket rammer, 
der angiveligt ud over Retsplejelovens § 734 stk. 2 også bygger på hensynet til den enkelte klient og 
på den almindelige praksis, der følger af Retsplejelovens § 126 i relation til interessekonflikt. 
 
Højesterets begrundelse og resultat i sag U.2014.903H er sålydende: 
 

Sagen angår, om en advokat er afskåret fra at blive beskikket28 som offentlig forsvarer, 
fordi en anden advokat fra samme kontor er beskikket som forsvarer for en medsigtet. 
Højesteret finder, at anklagemyndigheden har en retlig interesse i at få prøvet 
landsrettens kendelse, selv om spørgsmålet om forsvarerbeskikkelse for T, efter at sagen 
for hans vedkommende er afsluttet, ikke længere er aktuelt. 
Bestemmelsen i retsplejelovens § 734, stk. 2, varetager – ligesom andre bestemmelser i 
retsplejelovens kapitel 66 om sigtede og hans forsvar, herunder bl.a. § 730 om sigtedes 
ret til at vælge en forsvarer og § 736, stk. 1, hvorefter en beskikkelse af en offentlig 
forsvarer kan tilbagekaldes, når det findes nødvendigt i forsvarets interesse – 
grundlæggende retsplejemæssige hensyn til som led i en retfærdig rettergang at sikre et 
troværdigt effektivt forsvar for personer, der er sigtede i straffesager, jf. herved også 
artikel 6, stk. 3, litra c, i den europæiske menneskerettighedskonvention. 
Bestemmelsen i § 734, stk. 2, må således også ses i sammenhæng med retsplejelovens 
§ 126, hvorefter advokater skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik, 
og med Advokatrådets vejledende advokatetiske regler. 

27 Lasse Lund Madsen antager fejlagtigt i sin artikel "Interessekonflikter og indbyrdes identifikation mellem forsvarere fra samme kontor 
i straffesager" i Advokaten 2004.161 f, at retspraksis ikke skulle have taget direkte stilling til spørgsmålet, og argumenterer i øvrigt bl.a. 
ud fra en kendelse U.1996.827V, der handler om bistandsadvokat ctr. forsvarere fra samme kontor. I sin artikel "Interessekonflikter i 
straffesager - når ræven vogter gæs" af Kåre Pihlmann i Advokaten 2004.205 ff, der er et svar på den ovennævnte artikel af Lasse Lund 
Madsen, omtaler Pihlmann nogle yderligere utrykte byretskendelser, senest fra 2004, der falder i tråd med de ovenfor angivne afgørelser 
om beskikkelse af to forsvarere fra samme kontor. 
28 Der er således ikke herved taget stilling til problematikken for en valgt forsvarer, jf. den forskellige bestemmelse i Retsplejelovens § 730, 
stk. 4, men der er ud fra de bagved liggende hensyn måske ikke grund til at antage, at resultatet ville blive anderledes. Se ovenfor og i 
overensstemmelse hermed Thomas Rørdam: "Forsvareren" (2012) side 35. Den særlig Klagerets afgørelse i TfK.2006.821.SK viser 
dog et andet billede. De historisk interesserede kan også henvises til den interessant afgørelse i U.1953.708H. 
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Efter § 734, stk. 2, kan samme person kun være beskikket som forsvarer for flere sigtede 
under samme sag, når de sigtedes interesser under sagen ikke er modstridende. For at 
den samme advokat kan beskikkes som forsvarer for flere sigtede i samme sag, skal der 
være en høj grad af sandsynlighed for, at der ikke kan opstå modstridende interesser. 
Bag bestemmelsen ligger en formodning for modstridende interesser blandt flere 
sigtede i samme sag såvel med hensyn til skyldspørgsmålet, hvis de nægter sig skyldige, 
som med hensyn til grundlaget for strafudmålingen. 
Også hvor flere sigtede i samme sag ønsker advokater fra samme kontor beskikket som 
forsvarere, er der et behov for særligt at sikre, at forsvaret for den enkelte tilrettelægges 
og fremstår som tilrettelagt udelukkende i den enkelte sigtedes interesse og uafhængigt 
af forsvaret af de øvrige. De nævnte retsplejemæssige hensyn kan derfor begrunde, at 
beskikkelse af flere forsvarere fra samme kontor for flere sigtede i samme sag må 
nægtes, når de sigtedes interesser under sagen er modstridende, eller der er nærliggende 
risiko herfor. 
En sådan nærliggende risiko vil navnlig kunne være til stede, hvis der er tale om grov 
kriminalitet begået af flere i forening, f.eks. narkotikakriminalitet og personfarlige 
forbrydelser. 
Hvis kriminaliteten samtidig er banderelateret, eller hvis der på anden måde er en særlig 
forbindelse mellem de sigtede, f.eks. i kraft af familierelationer, vil de retsplejemæssige 
hensyn i almindelighed føre til, at der ikke bør ske beskikkelse af flere forsvarere fra 
samme kontor. 
Det spiller også en rolle, om de sigtede ikke eller kun i begrænset omfang har afgivet 
forklaring om egen eller andres rolle i hændelsesforløbet. I sidste ende beror det på en 
konkret vurdering af samtlige sagens omstændigheder, om der på grund af risiko for 
interessekonflikter er grundlag for at afslå beskikkelse. 29 
I den konkrete sag var der rejst tiltale for meget grov personfarlig kriminalitet begået af 
flere i forening, og de personer, som advokaterne A og M fra samme advokatkontor 
blev beskikket for, er brødre. Desuden havde de tiltalte kun i begrænset omfang afgivet 
forklaring.30 
Højesteret finder, at der under de foreliggende omstændigheder ikke burde være sket 
beskikkelse af advokat A som forsvarer for T. 

 
Den samlede vurdering er, at det i relation til de overordnede hensyn vedrørende interessekonflikt for 
advokater er 1) synspunktet om risiko for informations overgang (at den stærke kan få eller lade 
diffundere oplysninger/instrukser til den svage), 2) synspunktet om advokatens uafhængighed og 3) 
det grundlæggende om ikke at være våbendrager for flere (den ene klient kan blive underprioriteret i 
forsvaret), der er bærende. De mere retspleje- og efterforskningsmæssige hensyn er nok også 
tungtvejende, hvilket afspejler sig i de sagsområder, der fremhæves. Det er ikke så slemt, hvis der 
bare er økonomisk kriminalitet.31  

29 Noten til dommen angiver følgende: U 1996. 827 V, U 1998.1105/2 H, TfK 2006.704/3 V, U 2010.689 V, ØLK af 27. september 2013 i 
sag S-2812-13 (utrykt), VLK af 14. oktober 2013 i sag S-1461-13 (utrykt), Højesterets kendelse af 17. december 2013 i sag 173/2013 
(U.2014.903 H) og 208/2013 (U.2014.905 H), EMD's dom af 25. september 1992 i sag 13611/88 (Croisant), Mads Bryde Andersen: 
Advokatretten (2005), s. 658 f., Eva Smith m.fl.: Straffeprocessen, 2. udg. (2008), s. 250, 254 f., 257 og 362-66, Thomas Rørdam: 
Forsvareren (2012), s. 33-38, Kåre Pihlmann i TfK 2002.429, Lasse Lund Madsen i Advokaten 6/2004, s. 161-63, Kåre Pihlmann i 
Advokaten 7-8/2004, s. 205-07, Sysette Vinding Kruse og Elsebeth Rasmussen i Advokaten 8/2012, s. 12-14, de advokatetiske regler pr. 
1. oktober 2011, pkt. 12.2, 12.4 og 12.5, og Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen: De advokatetiske regler, kommenteret (2011), ad pkt. 
12.4, A og pkt. 12.5. 
30 I U.2014.905H er dette afsnit sålydende: "I den konkrete sag er der rejst sigtelse for grov narkotikakriminalitet begået af flere i 
forening, og de sigtede har kun i begrænset omfang afgivet forklaring. Der foreligger ikke oplysninger, som understøtter, at de sigtede ikke 
har modstridende interesser." 
31 Selve tanken om, at interessekonflikt skal bedømmes forskelligt afhængig af sagsområder er næppe advokatrettens udgangspunkt – men 
tankegangen er da ikke fremmed for alle. 
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Modstrid mellem ”advokatretten og strafferetsplejen” giver sig bl.a. udslag i, at der i strafferetsplejen 
kun sker afbeskikkelse af den ene af flere forsvarere, hvilket jo er ganske praktisk for retssystemet – 
man ikke skal finde to eller flere nye forsvarere. Var det advokatetiske overvejelser, der var bærende, 
skulle begge(alle) afbeskikkes, jf. AER 12.6. 
 
Området for flere forsvarere for flere sigtede/tiltalte i samme sag er med Højesteres afgørelse 
umiddelbart væsentlig begrænset, omend der er bemærkninger om specifikke sagstyper og 
personrelationer, der efterlader områder, hvor der kan ske sådan beskikkelse. De efterfølgende 
afgørelser viser, at der foretages et helt konkret skøn i de enkelte sager i relation til de momenter, som 
Højesteret har fremhævet. Afgørelserne efter de omtalte højesteretsafgørelser er bl.a. følgende, hvor 
de, der tillader to forsvarer fra samme kontor, er fremhævet med fed skrift: 
 

- L.f.Med.2014.33V -11. august 2014 – VLK S-1115-14 - To forsvarere (W og L) fra samme 
kontor kunne være forsvarere for to brødre (O og M) i en straffesag vedrørende 
vidnetrusler og falsk forklaring for retten. Begge de tiltalte nægtede sig skyldige i den 
rejste tiltale i den foreliggende sag og havde til politiet afgivet i det væsentligste 
overensstemmende forklaringer om det passerede. De forklaringer, som forurettede 
havde afgivet til politiet, efterlod ikke indtryk af, at der havde været forskel på de 
tiltaltes roller i forbindelse med henvendelserne til forurettede. Efter en konkret 
vurdering af samtlige sagens omstændigheder forelå der herefter ikke en sådan 
nærliggende risiko for en interessekonflikt mellem de tiltalte, at der var grundlag for at 
nægte at efterkomme M’s anmodning om, at W beskikkedes som hans forsvarer. 

- TfK.2014.601V - L.f.Med.2014.20V -1. april 2014 – VLK S-0614-14 - Af et kæreskrift 
fremgik det, at politiets opfattelse var, at 4 tiltalte, hvis forsvarere kommer fra samme 
kontor, var tilknyttet den såkaldte B-bande i Fredericia. Politiet havde herved bl.a. 
henvist til et notat, der efter sit indhold angik B-bandens opbygning m.v. De tiltalte 
havde bestridt at have banderelationer. Landsretten fandt på det foreliggende grundlag, 
at der ikke var oplyst omstændigheder, der gav grund til at antage, at der var tale om 
kriminalitet med relation til bandemiljøet. Landsretten stadfæstede herefter byrettens 
kendelse og de 4 tiltalte kunne være repræsenteret af advokater fra samme kontor. 

- L.f.Med.2014.19 Retten i Randers - 31. marts 2014 – 2-66/2014 - D og S var sigtet for i 
forening at have begået røveri mod K, som fik tildelt slag med hammer. De sigtede 
nægtede sig skyldige og havde ikke afgivet forklaring om egen eller andres rolle i 
hændelsesforløbet. Der forelå ikke oplysninger om en særlig forbindelse mellem de 
sigtede. Retten fandt efter en konkret vurdering af sagens samlede omstændigheder 
ikke, at der forelå en sådan nærliggende risiko for interessekonflikt mellem de sigtede, 
at der var grundlag for at afbeskikke en af de ønskede forsvarere, der var fra samme 
kontor. 

- L.f.Med.2014.17V - 10. marts 2014 – VLK S-0395-14 - K og D var tiltalt for efter fælles 
forudgående aftale og i forening med en række navngivne og uidentificerede 
medgerningsmænd at have indsmuglet 4,9 liter amfetaminolie fra Holland til Danmark. 
K var bosiddende i Holland, mens D var bosiddende i Danmark. Der forelå ikke 
nærmere oplysninger om, hvilken forbindelse de tiltalte måtte have til hinanden. Begge 
havde afgivet forklaring om forholdet. Landsretten fandt ligesom byretten, at de to 
tiltalte kunne have forsvarere fra samme kontor. 

- L.f.Med.2014.16Ø - 4. februar 2014 – ØLK S-704-13 - Forsvaret for de tiltalte S og O i 
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ankesag kunne fortsat varetages af henholdsvis advokat H og K, selv om advokaterne 
kommer fra samme advokatkontor. I sagen havde Statsadvokaten for Særlig 
Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) rejst tiltale mod i alt 7 personer for 
bedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279, jf. § 289, stk. 2, og forsøg 
herpå vedrørende forskellige ejendomshandler og – projekter med tilknyttet udstedelse 
og videresalg af pantebreve til forskellige investorer. Retten i Næstved afholdt under 
hovedforhandlingen 73 retsmøder. De tiltalte S og O blev begge i meget væsentligt 
omfang fundet skyldige i den rejste tiltale og straffet med fængsel i henholdsvis 4 år og 
5 år samt betydelige tillægsbøder. 
Landsretten fandt i overensstemmelse med såvel anklagemyndighedens som 
forsvarernes samstemmende tilkendegivelser, at ankesagen adskiller sig fra de sager, 
som Højesteret tog stilling til 17. december 2013 såvel med hensyn til sagens karakter 
som spørgsmålet om en særlig tilknytning mellem de tiltalte i sagen. Bevisførelsen i 
ankesagen, der angår tiltale for alvorlig økonomisk kriminalitet, og hvor der ikke er 
særlig tilknytning mellem de tiltalte, forventes – ligesom for byretten – i det væsentlige 
at ville ske på baggrund af en gennemgang af et omfattende bilagsmateriale, de tiltaltes 
og vidners forklaringer og afgivne revisionserklæringer. 
Landsretten bemærkede endvidere, at advokat H og advokat K som beskikkede 
forsvarere havde gennemgået sagen med de tiltalte S og O på en række møder, og at de 
tiltalte, herunder på baggrund af anklagemyndighedens brev af 28. januar 2014 med 
konkretiserede bemærkninger om et CV for S og forhold 12 og 13 a i tiltalen har 
fastholdt, at de ikke har forskellig opfattelse af faktum eller modstridende standpunkter 
eller interesser i sagen, hvor de begge fortsat har ønsket, at henholdsvis advokat H og 
advokat K skal varetage deres forsvar i sagen. 

- TfK2014.374 VLK - 23. januar 2014 - Forsvarere fra samme kontor kunne ikke beskikkes for 
to tiltalte, der var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1. Det var oplyst, 
at de tiltalte havde tilknytning til en kriminel gruppering, og at de begge boede på den 
ejendom, hvor våbnene var fundet. 

- TfK2014.327VLK - 23. december 2013 i kære 9. afd. S-2554-13 - T1 og T2, der var 
samboende ægtefæller, var tiltalt for falsk anmeldelse og forsikringsbedrageri, og de havde 
efter eget ønske begge fået beskikket advokat A som forsvarer. Anklagemyndigheden 
anmodede byretten om at beskikke en anden forsvarer for en af de tiltalte, idet der efter 
anklagemyndighedens opfattelse kunne være interessemodsætninger mellem de tiltalte. A 
fastholdt beskikkelsen, og byretten afsagde kendelse om, at advokat A godt kunne være 
forsvarer for begge tiltalte, idet anklagemyndigheden ikke tidligere under den længerevarende 
efterforskning havde protesteret herimod, ligesom der ikke var påvist modstridende interesser. 
Landsretten henviste til Højesterets kendelse af 17. december 2013 og udtalte, at da de tiltalte 
begge havde nægtet sig skyldige og ikke havde ønsket at udtale sig, var der ikke en høj grad 
af sandsynlighed for, at der ikke under sagen kunne opstå modstridende interesser. Advokat 
A's beskikkelse som forsvarer for T1 blev derfor tilbagekaldt, og sagen blev hjemvist til 
byretten til genbeskikkelse af advokat B, som tidligere havde været beskikket som 
forsvarer for T1, og som var fra samme kontor som advokat A, idet der ikke forelå 
oplysninger om nærliggende risiko for modstridende interesser.  

- TfK2014.323 VLK: 19. december 2013Der var rejst tiltalte om forsøg på indsmugling af et 
betydeligt kvantum hash fra Danmark til Norge. Byretten i Hjørring havde beskikket 
forsvarere fra samme advokatkontor. Anklagemyndigheden protesterede mod beskikkelsen af 
forsvarer A, der tidligere havde været forsvarer for en medtiltalt. A protesterede mod 
tilbagekaldelsen, idet han anførte, at der ikke var en konkret eller nærliggende risiko for 
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interessekonflikt, og at det var en grundlæggende rettighed i retsplejeloven og EMRK, at en 
tiltalt selv kan vælge sin forsvarer. Landsretten henviste til Højesterets kendelse af 17. 
december 2013 og til, at straffesagen drejede sig om organiseret narkotikakriminalitet ved 
forsøg på smugling af et betydeligt kvantum hash, og at de tiltalte kun i begrænset omfang 
havde afgivet forklaring om deres egen og andres rolle i hændelsesforløbet, og der var ikke 
oplysninger, der understøttede, at de tiltalte ikke havde modstridende interesser. Landsretten 
omgjorde derfor kendelsen. 
 

Billedet af den konkrete vurdering peger i retning af, at den i de offentliggjorte kendelser falder ud 
til fordel for de tiltaltes ønske om en bestemt forsvarersammensætning. Sidstnævnte afgørelse viser 
noget af det skisma, som er indeholdt i problemstillingen. De tiltalte ønsker i mange tilfælde et 
samarbejde – og forsvarerne vil gerne have et professionelt samarbejde, da der ikke er grund til at 
bistå anklagemyndigheden med en udtalt uenighed. Hvis de tiltalte er på fri fod, så kan de indbyrdes 
samarbejde – og forsvaret kan samarbejde uafhængig af, om de er på samme kontor eller ej. 
Kerneområdet for den ”beskyttelse”, som Anklagemyndigheden – nu med støtte af Højesteret - vil 
fremme, er således tilsyneladende de sigtede/tiltalte, som Anklagemyndigheden har fået 
varetægtsfængslet. 
 
14.6.3.3 Kontorfællesskaber 
 
I relation til forsvarere i kontorfællesskab er der ikke afgørelser før afgørelsen U.2014.1343H, der nu 
er retningsgivende. Afgørelse U.1998.1105/2 burde måske have medført, at fokus også var på 
kontorfællesskaber, men det har ikke været tilfældet. 
 

U.2014.1343H  
T1 og T2 fik beskikket henholdsvis advokat MS og advokat HS fra samme kontorfællesskab 
som forsvarere i en sag om grov narkotikakriminalitet. Anklagemyndigheden anmodede under 
henvisning til princippet i retsplejelovens § 734, stk. 2 retten om enten at afbeskikke advokat 
MS eller advokat HS som forsvarer. Byretten tog ikke anmodningen til følge, men landsretten 
nåede til det modsatte resultat. Advokaterne MS og HS arbejdede med to kollegaer i et 
kontorfællesskab med fire selvstændige advokatforretninger, herunder MS's og HS's 
personligt drevne virksomheder uden indbyrdes instruktionsbeføjelse. Højesteret anførte: 
”Den foreliggende sag angår, om en advokat er afskåret fra at blive beskikket som offentlig 
forsvarer for en sigtet, fordi en anden advokat fra samme kontorfællesskab er beskikket som 
forsvarer for en medsigtet. 
Højesterets kendelse af 17. december 2013 i sag 208/2013 (U.2014.905 H) angår »advokater 
fra samme kontor« og hensynet til at sikre, at forsvaret for den enkelte tilrettelægges og 
fremstår som tilrettelagt udelukkende i den enkelte sigtedes interesse og uafhængigt af 
forsvaret af de øvrige. Advokat MS og advokat HS’s kontorfællesskab fremstår udadtil som 
en og samme advokatvirksomhed, jf. herved også Højesterets dom af 5. maj 1998 (UfR 
1998.1105/2). På denne baggrund er spørgsmålet herefter, om de sigtedes interesser i den 
konkrete sag er modstridende, eller der er nærliggende risiko herfor.  Der er i sagen rejst 
sigtelse for grov narkotikakriminalitet begået af flere i forening, og de sigtede har kun i 
begrænset omfang afgivet forklaring. Der foreligger ikke oplysninger, som understøtter, at de 
sigtede ikke har modstridende interesser. Højesteret tiltræder, at der under de foreliggende 
omstændigheder ikke burde være sket beskikkelse af advokater fra samme kontorfællesskab. 
Anklagemyndighedens påstand tages derfor til følge.” 
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En erkendelse af, at forsvarere naturligvis samarbejder, og det gør de uafhængig af, om de er på 
samme kontor, i kontorfællesskab eller ej. Det er måske årsagen til det billede, der tegner sig efter 
Højesterets afgørelse, også på dette område – og også her med fremhævede afgørelser, hvor 
beskikkelse af flere fra samme kontorfællesskab accepteres af domstolene: 
 

- TfK. 2014.606Ø - L.f.Med.2014.21Ø - 2. april 2014 – ØLK S-719-14 - Under henvisning 
til, at de tiltalte havde afgivet forklaring, forholdets karakter og den forventelige straf, 
samt at der ikke var oplysninger om bande – eller anden relation mellem de tiltalte, 
fandt landsretten, at der ikke var en sådan nærliggende risiko for modstridende 
interesser mellem de tiltalte, at der var grundlag for at nægte beskikkelse af den 
forsvarer, som den tiltalte havde anmodet om, selv om denne forsvarer tilhører samme 
kontorfælleskab som en beskikket forsvarer for en medtiltalt. 

- TfK.2014.550V - L.f.Med.2014.18V - 14. marts 2014 – VLK S-0215-14/S0217-14 - 
Landsretten tiltrådte, at der efter en konkret vurdering var sådanne modstridende 
interesser mellem de tiltalte eller en nærliggende risiko herfor, at de tiltalte ikke burde 
være repræsenteret af forsvarere fra samme advokatkontor. For så vidt angår advokat 
H og advokat K var der imidlertid tale om et kontorfællesskab, hvilket udtrykkeligt 
fremgik af brevpapiret. Deres samarbejde fremstod derfor ikke udadtil som en og samme 
virksomhed som nævnt i Højesterets kendelse af 4. februar 2014 (sag nr. 277/2013). 
Landsretten ændrede derfor byrettens kendelse således, at beskikkelsen af advokat H 
ikke tilbagekaldtes. 

 
Jeg vil igen fremhæve, at forsvarere samarbejder – og det gør de uafhængig af, hvorledes den enkeltes 
brevpapir er indrettet. Samarbejdet kan praktisk blive lidt besværliggjort, når man skal bevæge sig 
hen til en anden forsvarer for at holde et møde, men det kan jo nu også ske på forskellig elektronisk 
vis, som det bliver nemmere og nemmere at gøre – og samarbejdet bliver der! 32 
 
14.6.3.4 Kædesamarbejder 
 
Der er ikke praksis og spørgsmålet er uafklaret. I Østre Landsrets dom af 20. august 2014 - 3. afd. 
sag B-1836-13 – Advokatnævnets kendelse af 28. februar 2013, der er omtalt ovenfor, tilføjer 
landsretten:  

“Som antaget af Advokatnævnet er det generelle problem vedrørende medlemskab af 
[kædesamarbejdet], at det på grundlag af kædens markedsføring udadtil fremstår, som 
om virksomhederne i kæden er et fællesskab eller én advokatvirksomhed, jf. pkt. 12.4 i 
de advokatetiske regler. I almindelighed bevirker det forhold, at parternes advokater er 
tilknyttet forskellige advokatvirksomheder inden for [kædesamarbejdet], imidlertid 
ikke, at der reelt foreligger en interessekonflikt. Det tilføjes derfor, at landsretten ikke 
ved sin afgørelse har taget stilling til, om en retlig beskikkelse af en advokat fra én 
virksomhed i [kædesamarbejdet] vil kunne anfægtes, fordi en anden part er 
repræsenteret af en advokat fra en anden virksomhed i kæden”. 
  

Emnet om inhabilitet hos forsvarere var egentlig ikke en del af sagen, men rettens bemærkning 
afspejler den forståelige angst for at fastlåse problemstillingen: Hvis to advokater er på samme kontor 

32 Man kunne få den tanke, at Anklagemyndigheden med dens begæringer søger at ”forhindre solen i at stå op” – men sådanne tiltag er 
endnu ikke gennemført over tid med succes.  
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(herunder kontorfælleskab), så er der et problem – men er der det også, hvis der er tale om et forsvarer, 
hvor forsvarene kommer fra Esbjerg, Ålborg og København – og tilfældigvis er fra kontorer, der er i 
samme kæde. Teoretisk er der et problem, men er der det reelt? Og – hvis der ikke er et problem for 
forsvarer fra kædesamarbejderne, hvorfor er der så for advokatfirmaer, der har afdelinger i Århus og 
København? Og – hvad er problemet for et kontorfællesskab i forhold til to advokatfirmaet på 
”Hovedgaden nr. 1, 1. og 2. sal”? 
 
14.6.3.5 Sammenfatning af kommentarer til retstilstanden. 
 
Det er givet, at der er situationer, hvor de tiltalte/sigtede skal værnes, men den foreliggende 
retspraksis afspejler det ikke. De sigtede/tiltale vil have en forsvarer konstellation – de samtykker i, 
at det udefra kan ligne en interessekonflikt – men det er det ikke for dem. Ovenfor angav jeg, at 
”interessekonflikt” foreligger, når karakteren af de modstående interesser mellem advokat og klient 
er uforenelige. I relation til sigtede/tiltalte er der ofte interessesammenfald og derfor ingen 
uforenelighed over for en, to eller flere advokater – og ligegyldigt hvilket kontor, de kommer fra. 
”Opgaven” i relation til interessekonflikt i disse situationer bliver at udskille de situationer, hvor der 
er risiko for, at der ikke er interessesammenfald mellem de sigtede/tiltalte. 
 
Højesteret angiver i relation til Retsplejelovens § 734, stk. 2: ”Bag bestemmelsen ligger en 
formodning for modstridende interesser blandt flere sigtede i samme sag såvel med hensyn til 
skyldspørgsmålet, hvis de nægter sig skyldige, som med hensyn til grundlaget for strafudmålingen”. 
Den formodning modsiges af min erfaring som forsvarer. Bemærkninger efter en domsafsigelse, hvor 
der er differentieret i relation til såvel skyld som straf går meget sjældent i retning af sådanne, der kan 
underbygge formodningen. Der bliver ”kæmpet” i fællesskab og resultatet er et forhold til 
Anklagemyndigheden og dommeren – ikke indbyrdes. 
  
Effekten af at beskikke forsvarere fra forskellige kontorer er i det væsentlige indskrænket til tilfælde, 
hvor de tiltalte ikke er på fri fod, og derfor ikke kan kommunikere frit. Når det nu er sådan, at 
Anklagemyndigheden skal bevise skyld, og de tiltalte skal forsvare sig mod det, som 
Anklagemyndigheden fremfører – hvorfor må de tiltalte så ikke kæmpe kampen sammen og i 
samarbejde med deres samarbejdende forsvarer? Er det advokatretten, der skal hindre det effektive 
forsvar? 
 
Højesteretskendelserne fra årsskiftet 2013/1433 viser, at Højesteret lægger vægt på, at der skal være 
restriktioner i forhold til forsvaret i bl.a. følgende situationer: 
 

- Hvor der er tale om grov kriminalitet begået af flere i forening, f.eks. narkotikakriminalitet og 
personfarlige forbrydelser; 

- Hvis kriminaliteten samtidig er banderelateret; 
- Hvis der på anden måde er en særlig forbindelse mellem de sigtede, f.eks. i kraft af 

familierelationer,  
 
I de situationer angiver Højesteret, at ”de retsplejemæssige hensyn i almindelighed [vil] føre til, at 
der ikke bør ske beskikkelse af flere forsvarere fra samme kontor”. Det kan måske vurderes ud fra 
følgende: 
 
 Interessesammenfald for klienter Interessemodsætning for klienter 

33 U.2014.903H, U.2014.905H og U.2014.1343H 
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I forening generelt Ja - ofte Måske 
Narko i forening Måske Måske 
Personfarlig i forening Ja - ofte Måske 
Banderelateret Ja - ofte Måske 
Økonomisk 
”banderelateret” 

Måske Måske 

O-U forhold Nej - måske ikke Ja - ofte 
Familie  Måske Måske  

 
Det anførte er absolut ikke videnskab – men anvendt erfaring. 
 
Højesteret anfører yderligere: 
 

- hvis de sigtede ikke eller kun i begrænset omfang har afgivet forklaring om egen eller andres 
rolle i hændelsesforløbet, så kan det have betydning.  

 
Det er vel ikke det bedste argument, når det sættes i relation til uskyldsformodningen.  
 
Hvis det nu er sådan, at klient 1 er skyldig som ind i h…! Han har betroet sig til sin forsvarer. Klient 
2 er skyldig som ind i ….! Han har også betroet sig til sin forsvarer. De er imidlertid enige om, at 
politiet og retssystemet udtaler vi os ikke til! – Punktum! Ingen af dem udtaler sig derfor til politiet – 
bl.a. også fordi - så bliver det bare værre!!! (Sådan er det til tider). Så er situationen, at der er 
interessesammenfald mellem de sigtede/tiltalte. Hvad har det af betydning for forsvarets teoretiske 
interessekonflikt, at de sigtede/tiltalte ikke har udtalt sig? Ja – det er jo sådan, at forsvareren ikke kan 
fortælle retten – og langt mindre anklagemyndigheden – om ”rigets tilstand”/hvad de har fået betroet. 
Retten er herefter overladt til teoretiske spekulationer, der kan støttes af anklagemyndigheden, men 
ikke imødegås af forsvaret. Retten må – som Højesteret – så falde tilbage på en skyldsformodning; 
der er noget om snakken – der er en interessekonflikt. Det er ikke acceptabelt. 
 
Men - angiver Højesteret i de tre kendelser - i sidste ende beror det på en konkret vurdering af samtlige 
sagens omstændigheder, om der på grund af risiko for interessekonflikter er grundlag for at afslå 
beskikkelse! 
 
Der kan derfor være grund til at analysere Højesterets betragtninger i sammenhæng med 
advokatrettens interessekonfliktbegreb som sådan. Det vil sige: er der spørgsmål om ”én tjener to 
herre” (våbendragerhensyn), uberettiget overgang/anvendelse af informationer 
(informationshensynet) eller en repræsentation, der ”ser mistænkelig ud” – ”der er falske lodder i 
vægtskålen fra forsvaret” (appearancehensynet). 
 
I relation til våbendragerhensynet angives, at der er ”behov for særligt at sikre, at forsvaret for den 
enkelte tilrettelægges og fremstår som tilrettelagt udelukkende i den enkelte sigtedes interesse og 
uafhængigt af forsvaret af de øvrige”. Her må bedømmelsen efter min opfattelse være, at den advokat, 
der vil forsvare to (eller flere), naturligt vil have et vægtningsproblem i sit arbejde, med mindre 
klienternes forhold er helt identiske, hvilket sjældent vil være tilfældet. Der er grund til at advokaterne 
afstår fra sådan repræsentation, hvor der er den mindste usikkerhed om, at forsvareren kan fremføre 
et reelt forsvar for begge – og uafhængig af klienternes indbyrdes relation34. To (eller flere) advokater 

34 U.2011.2267H må betragtes som et pragmatisk fejlskud.  
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fra samme kontor, der har hver sin klient i et sagskompleks, vil hver kunne kæmpe klientens sag. Her 
vil indvendingen kunne være, at den ene advokat er mere ”betydningsfuld” og bestemmende end den 
anden, og derved kan ”kontrollere” forholdet mellem klienterne på sin klients vegne. Det kan 
selvfølgelig forekomme, men jeg har aldrig oplevet det. For forsvarere fra samme kædesamarbejde 
har jeg endnu sværere ved at forestille mig, at der skulle opstå uberettiget påvirkning mellem 
forsvarerne – de vil frit kunne kæmpe klientens kamp.  
 
Informationshensynet er ikke særskilt fremhævet af Højesteret, og det kan skyldes, at det alene er 
Anklagemyndighedens påstand, at den ene advokat ikke kunne optræde som beskikket forsvarer. 
Følges denne påstand ”afmonteres” forsvaret, således at der ikke kan forsvares med fuld styrke - og 
det kan være målet?35 
 
Højesteret lægger i alle tre kendelser vægt på appearancehensynet, ved at anføre, at der er ”behov 
for særligt at sikre, at forsvaret for den enkelte …… fremstår som tilrettelagt udelukkende i den 
enkelte sigtedes interesse og uafhængigt af forsvaret af de øvrige”. Dette synspunkt suppleres 
vedrørende kontorfællesskab med en henvisning til U.1998.1105/2H.  
 
Når appearancehensynet indgår, kan det også have sammenhæng med, at der alene er tale om 
beskikkede forsvarere. Anklagemyndigheden bliver klagere på det offentliges vegne, og den 
klageadgang understøttes af Højesteret i kendelserne36. Som anført kan de samme synspunkter som 
bærer de tre kendelser selvfølgelig også fremføres i forhold til valgte forsvarere, men her er 
klageadgangen (den umiddelbare retlige interesse) ikke så nærliggende for Anklagemyndigheden, der 
jo i TfK.2006.821SK har erklæret, at Retsplejelovens § 734 ikke finder anvendelse på valgte 
forsvarer. 
 
Jeg har ovenfor rejst spørgsmålet om det hensigtsmæssige i, at Advokatrådet og Advokatnævnet i det 
væsentlige har henlagt kompetencen til at være klageberettiget til Anklagemyndigheden, da 
Advokatnævnet ikke behandler spørgsmålet – der er henlagt til domstolene. Det er ikke acceptabelt 
af flere grunde.  
 
Der fokuseres ikke på de, der skal værnes, nemlig klienterne og det frie forsvarervalg, der er en 
bærende garanti for den sigtede/tiltalte37.  
 
Når klienten i strafferetsplejen ønsker en speciel advokat, bør der være tungtvejende grunde til at 
nægte den tiltalte den ret. Der er en meget klar regel i EMRK om, at en sigtet/tiltalt har ret til at vælge 
sit forsvar. Croissant v. Tyskland38, der påberåbtes af Anklagemyndigheden, omtaler spørgsmålet om 
nægtelse af at beskikke en advokat i relation til valg af forsvarer nr. 3, og som et sidespørgsmål. Det 
er interessant at konstatere, at det er en afgørelse, der næsten alene omtales i dansk ret. Det er svært 
at finde referencer, der med tyngde angiver, at den afgørelse kan begrunde, at sigtede/tiltaltes ret til 

35 Afbeskikkelse af den ene af flere kan ikke rette sig mod fortiden, og skal interessekonfliktproblematikken behandles fuldt, må 
spørgsmålet løses allerede ved anmodning om beskikkelse. Bliver spørgsmålet behandlet på et tidspunkt, hvor flere forsvarere har optrådt 
for flere klienter i samme sag, burde konsekvensen være afbeskikkelse af alle, jf. AER 12.6, med mindre en af advokaterne ikke har 
modtaget væsentlige oplysninger fra sin klient, men det er et spørgsmål, der kun vil fremkomme, hvis klienten er klager, og det er et 
særsyn, jf. igen U.1953.708H. Når spørgsmålet bl.a. opstår i sager, hvor de sigtede/tiltalte ikke har udtalt sig til politiet, vil det være 
vanskeligt for Anklagemyndigheden at bygge en påstand om interessekonflikt på informationshensynet. 
36 Se yderligere herom nedenfor 
37 Se kritikken i artikel "Interessekonflikter i straffesager - når ræven vogter gæs" af Kåre Pihlmann i Advokaten 2004.205 ff, Mads Bryde 
Andresen: Advokatretten (2005) side 658 går ud fra, at kompetencen ligger hos Advokatmyndighederne og angiver på den baggrund, at 
det er årsagen til at man ”mærker …en vis tilbageholdenhed ved domstolene mod at skulle inddrage dette supplerende regelsæt [”god 
advokatskik”]. 
38 1992.09.25 - sag 13611/88 CASE OF CROISSANT v. GERMANY 
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at vælge ”sine våben” skal tilsidesættes. Sagen var meget speciel og er på et plan, hvor den behandles 
i sammenhæng med sager om internationale forbrydelser og som udslag af absolutte undtagelser39. 
 
Efter min opfattelse vil en klage til EMD, hvor klagen retter sig mod Anklagemyndighedens påstand 
om, at deres modpart ikke må være den advokat, der er valgt af den sigtede/tiltalte have god mening.  
 
Det kan endelig konstateres, at Højesteret med de tre kendelser ikke har ladt sig påvirke af den 
tilsigtede opblødning af samtykkes betydning, der omtales i relation til AER 12.5 i det følgende.  
 
14.7 Samtykke (AER 12.5) 
 

AER 12.5  
”Et samtykke fra de involverede parter til advokatens bistand vil i tilfælde omfattet af 
12.2, pkt. 1-7, 12.3 og 12.4 som udgangspunkt ikke påvirke bedømmelsen af, om der 
foreligger en interessekonflikt. I tilfælde omfattet af 12.2, pkt. 8-11vil betydningen af 
et sådant samtykke bero på en konkret vurdering”.  

 
Et samtykke fra de involverede parter til advokatens bistand kan i "skal" bestemmelserne AER 12.2 
nr. 1. til 12.2 nr. 7 ”som udgangspunkt” ikke påvirke bedømmelsen af, om der foreligger en 
interessekonflikt. Det er af hensyn til advokatstanden som sådan, og fordi kravet om, at klienterne 
har absolut krav på advokatens uafhængighed har første prioritet.40 
 
Ved indførelse af ordene ”som udgangspunkt”, der er nye i bestemmelsen, er der etableret en ventil, 
der formentlig er tiltrængt i relation til bedømmelsen af interessekonflikter i forhold til 
erhvervsklienter. Som det også er anført, er betydningen af et samtykke i situationerne i AER 12.2 
nr. 8 til nr. 11 en konkret vurdering, men her dog en mere nærliggende mulighed. I disse situationer 
er det ikke åbenbart, at der foreligger en interessekonflikt, og er der åbenhed mellem advokat og 
klient – her også specielt i erhvervsrelationer – svækkes de hensyn, der er bærende for reglerne, og 
den samtykkende kan næppe med styrke føle sig krænket. Det forudsætter, at samtykket er givet på 
et åbent og informeret grundlag. 
 
I Adv.kom.2011 anføres: 
 

"Retningslinerne for, hvornår et samtykke har betydning videreføres i AER 12.5. 
Advokatrådet har drøftet, om den faktiske situation, at en tidligere eller nuværende 
klient bekræfter over for advokaten, at udvekslede informationer ikke længere er 
fortrolige, fordi de ikke længere er relevante, kan ligestilles med et samtykke i 
interessekonfliktreglernes forstand. Dette er efter rådets opfattelse ikke tilfældet. 
"Forbuddet" mod at tillægge samtykke betydning i relation til "skal-reglerne", er således 
ikke aktuelt i relation til en sådan situation. Den beskrevne situation er derfor i stedet 
en klarlæggelse af, hvad der er omfattet af fortrolighedsbegrebet. (Reglen om 

39 Jf. The Iraqi High Tribunal and Representation of the Accused. A Human Rights Watch Briefing Paper (februar 2006) og Basic Principles 
on the Role of Lawyers Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 
Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990 art. 19: No court or administrative authority before whom the right to counsel is recognized 
shall refuse to recognize the right of a lawyer to appear before it for his or her client unless that lawyer has been disqualified in accordance 
with national law and practice and in conformity with these principles. 
40 Se Mads Bryde Andersen: ”Interessekonflikter i Advokatvirksomhet” Nordisk Juristmøde Oslo 2014, tese 6. 
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vidnefritagelse for advokater i Retsplejelovens § 170 forudsætter tilsvarende, at en 
klient kan tillade, at advokaten udtaler sig om ellers tavshedsbelagte forhold)." 41 

 
Der findes ikke domstolsafgørelser, hvor rækkevidden af samtykke er bedømt, og det skyldes 
formentlig den nærliggende grund, at når der er givet samtykke, så er der ingen, der klager, og derfor 
ingen fældende afgørelser, der kan indbringes for domstolene. I en Advokatnævnssag42, hvor 
advokaten rådgav om rekonstruktion i forhold til bl.a. en bank, der var hovedkreditor, repræsenterede 
advokatkontoret samtidig banken i anden sammenhæng. Advokaten havde redegjort for kontorets 
klientforhold til banken og klienten havde skriftlig bekræftet at ville fortsætte med advokaten. Disse 
forhold tilsammen anså Advokatnævnet for et samtykke og frifandt advokaten. 
 
14.8 Udtræden ved interessekonflikter (AER 12.6) 
 

AER 12.6  
”Når der i henhold til disse regler foreligger en interessekonflikt eller en nærliggende 
risiko herfor, skal advokaten udtræde af den eller de konkrete sager i forhold til alle 
involverede klienter. Hvis advokaten i tilfælde omfattet af 12.2, pkt. 1, 3, 9 og 10, kun 
har modtaget væsentlige oplysninger fra nogle af klienterne, kan advokatens udtræden 
begrænses til de øvrige klienter. Advokatens udtræden skal ske straks. Dog skal 
advokaten foretage det, der er nødvendigt for, at klienten ikke lider retstab.”  

 
Foreligger der en interessekonflikt, eller er der nærliggende risiko herfor, skal advokaten udtræde i 
forhold til alle involverede klienter.  
 
Hvis advokaten i de i AER 12.2 nr. 1, 3, 9 og 10 nævnte tilfælde, der afgørende er båret af 
informationshensynet, kun har modtaget væsentlige oplysninger fra nogle af klienterne, kan 
advokatens udtræden begrænses til de øvrige klienter. Det er en svær balanceakt. 
 

41 DA.bemærk.2011 indeholder følgende kommentar: ”Bestemmelsen regulerer, i hvilket omfang et samtykke fra de involverede påvirker 
vurderingen af, om der foreligger en interessekonflikt, og dermed advokatens mulighed for at påtage sig en repræsentation. 
Bestemmelsen svarer til de hidtidige regler, for så vidt som den cementerer den grundlæggende sondring mellem obligatoriske og de 
fakultative interessekonflikttilfælde (henholdsvis nr. 1-7 og nr. 8-11). 
Bestemmelsen indeholder imidlertid den nyskabelse, at den, for så vidt angår de interessekonflikttilfælde, der er reguleret i nr. 1-7, åbner 
mulighed for, at et klientsamtykke vil kunne have betydning for bedømmelsen af, om der foreligger en interessekonflikt, som afskærer 
advokaten fra at påtage sig en repræsentation. Bestemmelsen fastsætter nemlig, at klientsamtykket kun "som udgangspunkt" ikke vil 
påvirke bedømmelsen. Det er selvsagt på nuværende tidspunkt ikke muligt at forudsige, hvordan Advokatnævnet og domstolene vil 
anvende denne adgang til at tillægge et klientsamtykke betydning. Det forekommer imidlertid klart, at det må skulle tillægges betydning, 
i hvilket omfang klienten må antages fuldt ud at kunne overskue konsekvenserne af sit samtykke, ligesom et samtykke formentlig ikke vil 
blive tillagt betydning, hvis den interessekonflikt, der tilsigtes opløst, er åbenbar og væsentlig. 
En interessekonflikt, der er omfattet af en af bestemmelserne i nr. 8-11, vil som udgangspunkt blive opløst, når klienterne på et informeret 
grundlag meddeler samtykke til, at advokaten agerer i sagen. I overvejelserne om, hvornår der kan siges at foreligge et informeret samtykke 
fra en klient, vil indgå, om samtykket er givet på grundlag af den nødvendige og tilstrækkeligt fyldestgørende information fra advokaten. 
For at samtykke kan tillægges betydning, kræver det således, at klienten – via dialog og udveksling af oplysninger – er i stand til at overskue 
konsekvenserne på baggrund af den information, der er givet. Hertil kommer, at informationen bør være forståelig konkret i forhold til 
den enkelte klient – det vil sige at informationen bør tilpasses klientens individuelle forudsætninger – f.eks. om der er tale om en 
privatklient eller en erhvervsklient med egen intern juridisk afdeling. Det vil også indgå, at samtykket skal være konkretiseret, så det er 
klart og tydeligt, hvad samtykket omfatter. ”  Det ”informerede samtykke” er et emne, der bør dyrkes yderligere i fremtidens advokatetiske 
drøftelser. 
42 Kendelse af 23. september 2013 i sagsnr. 2011-4738. 
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Advokatens udtræden skal ske straks, jf. dog reglerne om udtræden – det skal ske, så klienten ikke 
har risiko for retstab. 
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