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Trusler og chikane mod advokater
Advokatrådet har siden 2016 haft særlig fokus på problemstillingen vedrørende
trusler og chikane rettet mod advokater.
Advokatrådets sekretariat igangsatte i maj 2016 en undersøgelse af omfanget af
trusler og chikane rettet mod familie- og strafferetsadvokater, som viste, at en del
advokater har oplevet at blive udsat for trusler eller lignende, og at truslerne m.v. har
et omfang og en karakter, som kan have retssikkerhedsmæssige konsekvenser.
På den baggrund blev der i de følgende år iværksat en række tiltag, herunder udgav
Advokatsamfundet i foråret 2019 vejledningen ”Trusler og chikane – Advokatens
praktiske forholdsregler og mulighed for støtte”.
Som opfølgning på arbejdet gennemførte sekretariatet i februar 2020 endnu en
trusselsundersøgelse i form af et spørgeskema, som blev sendt til alle familierets- og
strafferetsadvokater. Undersøgelsen viste bl.a., at advokaterne stadig bliver udsat for
trusler og chikane i et bekymrende omfang.
Advokatrådets sekretariat har derfor taget kontakt til Rigsadvokaten og har haft en
indledende drøftelse af, hvordan advokater, som bliver udsat for trusler og/eller
chikane, oplever kontakten med politiet, og hvordan sagerne bedst håndteres
fremover.
Advokatrådets sekretariat har endvidere haft indledende kontakt med
Justitsministeriet. Sekretariatet har i den forbindelse nævnt, at det kan overvejes, om
straffelovens § 119 (og/eller § 247, stk. 2) bør ændres, således at advokater bliver
omfattet af den særlige beskyttede personkreds, som anklagere, dommere,
kriminalforsorgens ansatte mv.
Til brug for det videre arbejde vil Advokatrådets sekretariat gerne inddrage de
erfaringer, som Landsforeningen af Forsvarsadvokater har på området.
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Sekretariatet hører derfor gerne om jeres eventuelle erfaringer med området, ligesom
vi gerne modtager bidrag med input og/eller forslag til tiltag eller lignende, der kan
bidrage til at styrke indsatsen.
Eventuelle bidrag eller bemærkninger bedes sendt til specialkonsulent Karina
Winther (kaw@advokatsamfundet.dk) og gerne senest den 1. juli 2021.
I er i øvrigt meget velkomne til at vende tilbage, såfremt I har spørgsmål eller andet.

Med venlig hilsen

Pernille Ekman
afdelingschef
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