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Disse vilkår er udarbejdet af Frie og godkendt på bestyrelsesmøde i foreningen Frie den 18. januar 2023.

Vilkårene benyttes som tillæg til de vilkår der gælder for den juridiske bistand, som fagforeningen Frie yder 
sine medlemmer. De træder i kraft for det tilfælde, at fagforeningen Fries advokater og jurister (i det følgen-
de juridisk afdeling), under henvisning til de advokatoriske regler, ikke kan føre en sag imod en arbejdsgiver, 
fordi denne er blevet rådgivet af foreningen Frie Selvstændiges jurister i samme sag. Læs mere om de advo-
katetiske regler.

Vilkår for ekstern advokatbistand ved inhabilitet

Indhold

https://www.advokatsamfundet.dk/media/eoyjp0en/de-advokatetiske-regler-1-september-2022.pdf
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Hvilke medlemmer er omfattet?
Medlemmer af fagforeningen Frie, som har tegnet et Favorit eller Basis Plus medlemskab.

Procedure 
Såfremt juridisk afdeling bliver opmærksom på at der foreligger en inhabilitetssituation som be-     
skrevet i de advokatetiske regler, fremsender juridisk afdeling – uden ugrundet ophold – sagen til den             
af fagforeningen Frie (i det følgende Frie) udpegede eksterne advokat (i det følgende Den eksterne 
advokat), p.t. advokatfirmaet DLA Piper, for en vurdering af sagen.

2.1  Indhold af anmeldelse
Anmeldelsen til Den eksterne advokat skal (idet omfang juridisk afdeling er i besiddelse heraf) inde-
holde:

 a)  Parternes påstande og anbringender
 b)  Sagsfremstilling
 c)  Parternes korrespondance
 d)  Aftaledokumenter
 e)  Oplysninger om planlagte processkridt.

Den eksterne advokat kan forlange yderligere dokumenter og oplysninger forelagt.

2.2  Berettiget krav
Såfremt Den eksterne advokat, efter en juridisk gennemgang, vurderer

 1)  at Medlemmet sandsynligvis har et berettiget krav imod sin arbejdsgiver

videregiver Den eksterne advokat sagen til en tredjeparts advokat (i det følgende Bistandsadvoka-
ten), der kan føre sagen for Medlemmet i forhold til arbejdsgiver. Medlemmet bestemmer ikke selv, 
hvilken advokat der skal være Bistandsadvokaten.

Denne bistand sker i dialog mellem Medlemmet og Bistandsadvokaten og omfatter bl.a. gennemgang 
af sagens bilag, korrespondance med modpart, indgåelse af forlig og andre sædvanlige processkridt, 
men omfatter ikke anlæggelse af retssag.

2.3  Ikke berettiget krav
Såfremt Den eksterne advokat, efter en juridisk gennemgang, vurderer

 2)  at Medlemmet sandsynligvis ikke har et berettiget krav imod sin arbejdsgiver

meddeler Den eksterne advokat dette til Medlemmet, og sagen vil herefter ikke blive behandlet yder-
ligere.

2.4  Forlig
Bistandsadvokaten er forpligtet til, inden der indgås forlig med Medlemmets arbejdsgiver, at indhen-
te Medlemmets godkendelse og accept af forliget. Såfremt Medlemmet ikke ønsker at godkende og         
acceptere et af Bistandsadvokaten anbefalet forlig, er Bistandsadvokaten berettiget og forpligtet til 
at udtræde af sagen for Medlemmet.

2.5  Retssag
Viser det sig ikke muligt at afslutte sagen ved et forlig eller anden aftale, jf. ovenfor, skal Bistands-     
advokaten være berettiget til at udtage stævning imod arbejdsgiver, forudsat

 a)  Bistandsadvokaten laver en indstilling til Den eksterne advokat, hvori der redegøres for sagen; 
 b)  Den eksterne advokat vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at den påtænkte retssag                
            kan vindes.

2.6  Opgivelse af retsskridt
Bistandsadvokaten er berettiget til at opgive en indledt retsforfølgning, herunder undlade at appel-
lere en afsagt dom. Beslutning herom skal hurtigst muligt meddeles Medlemmet, så Medlemmet har 
mulighed for at fortsætte sagen for egen regning og risiko.

Bistandsadvokatens beslutning skal meddeles så betids, at Medlemmet har mindst 8 dage til at fort-
sætte sagen for egen regning og risiko, herunder til at appellere en afsagt dom eller kendelse.
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2.5  Løbende orientering
Under sagens gang skal Bistandsadvokaten orientere Den eksterne advokat om processkridt af               
væsentlig omkostningsmæssig betydning.

Hvilke tvister er dækket? 
Omfattet er de tvister, som Frie ved juridisk afdeling ville have ført, såfremt der ikke forelå en inhabi-
litetssituation omfattet af de advokatetiske regler. Der henvises til gældende regler herfor på Fries 
hjemmeside, som kan tilgås her.

3.1  Tvist
Ved tvist forstås en konkret, aktuel konflikt, som parterne ikke selv har kunnet løse, og som kan be-
handles af en dansk domstol.

3.2  Rimelig grund
Det er en betingelse for dækning, at der er rimelig grund til at behandle tvisten henholdsvis indbringe 
tvisten for domstolene.

Hvis der efter Den eksterne advokats opfattelse ikke er rimelig grund, som beskrevet i punkt 2.2. samt 
2.5 ovenfor, skal Den eksterne advokat begrunde dette, og Frie er herefter ikke pligtig at betale yder-
ligere til sagens førelse.

3.3  Klagenævn
Kan tvisten behandles ved et klagenævn, fx godkendte klagenævn eller klagenævn nedsat ved lov, 
er Medlemmet forpligtet til først at benytte denne mulighed. Denne forpligtelse gælder dog ikke, hvis 
det er åbenbart, at klagenævnet ikke kan realitetsbehandle sagen.

Omkostninger i forbindelse med sådan klagebehandling dækkes ikke.

3.4  Offentlig klagebehandling
Kan tvisten behandles ved en offentlig myndighed, er Medlemmet forpligtet til først at benytte denne 
klageadgang. Omkostninger i forbindelse med offentlig klagebehandling dækkes ikke.

Dette gælder dog ikke rimelige omkostninger ved indbringelse af en sag for Ligebehandlingsnævnet, 
hvis Den eksterne advokat vurderer, at det er overvejende sandsynligt, jf. hertil § 2.5 ovenfor, at sagen 
kan vindes.

Dækningsperiode 
Frie dækker omkostninger ved tvister, hvor søgsmålsgrunden indtræder i perioden fra medlemskabet 
er aktivt, herunder eventuelle karensperioder er overstået, og indtil sagen afsluttes.

Søgsmålsgrunden anses for indtrådt på tidspunktet for den væsentligste årsag til tvisten.

4.1  Udmeldelse
Hvis Medlemmet udmelder sig af Frie i perioden, ophører Fries pligt til at dække omkostningerne ved 
sagens behandling, og udgifterne til ethvert processkridt herefter skal alene afholdes af Medlemmet, 
ligesom Frie er berettiget til at kræve positive udgifter afholdt frem til tidspunktet for Medlemmets 
udtræden dækket af Medlemmet.

Hvilke omkostninger er dækket?
Følgende omkostninger er omfattet:

 a)  Egne sagsomkostninger
 b)  Pålagte omkostninger til modparten
 c)  Omkostninger til syn og skøn udmeldt af retten
 d)  Omkostninger til retsmægling, som forudgående godkendes af Den eksterne advokat
 e)  Andre sagsomkostninger, som Den eksterne advokat godkender.

5.1  Dækningssum ved berettigede krav
Frie dækker udgifter til den afgørende advokat med op til 30.000 kr. inklusive moms. Omkostninger 
herudover afholdes af medlemmet, medmindre Den eksterne advokat giver samtykke til yderligere 
omkostninger, der kan afholdes af Frie, dog aldrig mere end 40.000 kr. inklusive moms.

https://www.frie.dk/
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5.2  Dækningssum ved retssager
Frie dækker med et samlet beløb på 125.000 kr. inklusive moms. Heri skal endvidere indeholdes alle-
rede afholdte omkostninger til Bistandsadvokaten, jf. pkt. 5.1 ovenfor.

Omkostninger herudover afholdes af medlemmet.

Frie dækker alle udgifter i forbindelse med sagen, herunder også Medlemmet eventuelt pålagte sags-
omkostninger til arbejdsgiveren. Derimod dækker Frie ikke krav på erstatning eller konventionalbod, 
som Medlemmets arbejdsgiver måtte blive tilkendt.

Tilkendte sagsomkostninger hos arbejdsgiveren tilkommer ubeskåret Frie.

5.3  Omkostninger, der ikke er dækket
Følgende omkostninger dækkes ikke af Frie:

a) Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, fx hvis Medlemmet ikke skønnes at       
have rimelig grund til at føre sagen, eller fordi omkostningerne ikke står i rimeligt forhold til 
sagens genstand;

b) Medlemmets egne rejseomkostninger eller tabte arbejdsfortjeneste;

c) Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest, midlertidige afgørelser om forbud 
og påbud, herunder sikkerhedsstillelse samt sikkerhedsstillelse i forbindelse med gruppe-
søgsmål, medmindre disse er afholdt efter aftale med Den eksterne advokat;

d) Omkostninger til tvister, der kan behandles ved et klagenævn, eller som kan klagebehandles 
hos en offentlig myndighed – se punkt 3.3 og 3.4;

e) Omkostninger dækket af Medlemmets ansvarsforsikring;

f) Omkostninger, som skyldes forsømmelse fra Medlemmet eller Bistandsadvokaten (eksempel-
vis ved manglende fremmøde i retten eller manglende fremlæggelse af relevant bevismateria-
le), medmindre det godtgøres, at forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens omkost-
ninger.

5.3  Tilkendte omkostninger
Medlemmet eller Bistandsadvokaten skal søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten. Kan 
der ikke opnås betaling af omkostningerne fra modparten, dækker Frie omkostningerne, og Frie ind-
træder i Medlemmets ret mod den hæftende part.

5.4  Fordeling af omkostninger
Ved en retssags afslutning skal fordelingen af sagens omkostninger enten fastsættes af retten eller 
godkendes af Den eksterne advokat. Medlemmet er forpligtet til at give retten de fornødne oplysnin-
ger til fastsættelse af omkostningerne.

5.5  Hvornår betaler Frie?
Advokatsalær betales løbende. Faktura fremsendes direkte til Frie, att. Juridisk afdeling, med kopi til 
Den eksterne advokat.

Fastsættelse af honorar 
Honoraret til Bistandsadvokaten beregnes i overensstemmelse med de for sagstypen relevante vej-
ledende salærtakster fastsat af landsretspræsidenterne. På tilsvarende måde beregnes salær, der er 
omfattet af forsikringsdækningen, men som overstiger forsikringens dækningsmaksimum.

6.1  Forbud mod særskilt honorar
Det er en betingelse for dækning, at Bistandsadvokaten kun opkræver salær og andre sagsomkost-
ninger hos Frie. Dette gælder dog ikke:

a) Eventuelle beløb, der overstiger forsikringens dækningsmaksimum

b) Advokatarbejde og omkostninger, som ikke er omfattet af forsikringsdækningen.

Direkte krav på salær 
Bistandsadvokaten har et direkte krav mod Frie for salæret og udlæg, med de i punkt 5 anførte be-
grænsninger.




