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VEJLEDNING
FRIVILLIG GODKENDELSESORDNING FOR KURSUSVIRKSOMHED
OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE

Indledning
Advokatrådet har besluttet at indføre en ordning, der giver mulighed for at indhente
rådets forhåndsgodkendelse af kurser som obligatorisk efteruddannelse. Ordningen
gælder indtil videre kun kursusaktiviteter og ikke f.eks. forfatterskab eller andet.
Ordningen kan benyttes af kursusudbydere og af enkeltpersoner (advokater eller
advokatfuldmægtige) ud fra princippet i efteruddannelsesbekendtgørelsen § 2:
• For kursusudbydere vurderes det, om kurset er generelt relevant for
advokathvervet. Godkendte kurser kan tælle med som obligatorisk
efteruddannelse for alle deltagere.
• For personer vurderes det, om kurset er konkret relevant for den pågældende.
Godkendelsen kan ikke tages som udtryk for, at alle andre deltagere på
samme kursus nødvendigvis kan tælle kurset med som efteruddannelse.
Personer kan søge om godkendelse, efter kurset er afholdt.
Når Advokatrådet giver en forhåndsgodkendelse af et kursus, betyder det, at kurset
efter Advokatrådets vurdering opfylder bekendtgørelsens krav, og at Advokatrådet i
forbindelse med tilsyn vil godkende det pågældende kursus. Den endelige afgørelse
af, om en efteruddannelsesaktivitet opfylder bekendtgørelsens krav, henhører under
Advokatnævnet/domstolene.
Sagsbehandling
Advokatsamfundet vil have fokus på en hurtig sagsbehandling af ansøgninger, og det
forventes, at der i almindelighed kan gives svar inden for en til to uger. Nogle
ansøgninger kan give anledning til yderligere sagsbehandling hvorfor
sagsbehandlingstiden kan stige til op til fire uger, eller i særtilfælde mere.
Sagsbehandlingen sættes i gang ved modtagelse af ansøgning, men svaret sendes
ikke før betaling er modtaget.
Såfremt ansøgningen ikke imødekommes, vil afslaget være begrundet. Hvis kurset
kun kan godkendes delvist, oplyses det så vidt muligt hvor mange lektioner, der kan
godkendes, og hvilke dele af kurset, der ikke kan godkendes. Der er ikke mulighed
for at indgå i dialog med Advokatsamfundet om tilrettelæggelsen af et kursus med
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henblik på at opnå godkendelse, da det falder uden for sekretariatets opgaver at bistå
som medudvikler af kurser. Dette er ikke til hinder for, at sekretariatet kan stille
opklarende spørgsmål til en ansøgning.
Kriterier for godkendelse
Kriterierne for godkendelse af kursusdeltagelse ændres ikke med indførelsen af
godkendelsesordningen. Praksis for godkendelse i forbindelse med tilsynsbesøg
videreføres under den nye ordning, og der henvises til ”Vejledning om obligatorisk
efteruddannelse”, som ligger på Advokatsamfundets hjemmeside, for nærmere
information.
Det vil fortsat være sådan, at vurderingen af et kursus kan falde forskelligt ud for
forskellige advokater, hvis der er søgt om en individuel godkendelse. For alle de
kurser, der er godkendt som generelt relevante for advokathvervet, vil alle deltagende
advokat og advokatfuldmægtige kunne medregne kursusaktiviteten som obligatorisk
efteruddannelse.
Ændring af kurser – genansøgning
En forhåndsgodkendelse er baseret på de oplysninger, Advokatrådet har modtaget
ved ansøgningen. Hvis kurset gentages – kurset bevarer sin identitet – er kurset
fortsat godkendt. I øvrigt kan følgende ændringer foretages inden for samme
godkendelse:
- Underviser kan erstattes af en anden person med tilsvarende kvalifikationer.
- Antallet af lektioner kan nedjusteres.
- Et nyhedskursus på et fagområde kan opdateres med aktuelle emner.
- Et fagligt kursus kan opdateres med ny lovgivning og praksis mv. inden for
de emner, der er omfattet af kursusbeskrivelsen.
Hvis kurset i øvrigt ændres inden (ny) afholdelse, må der ske fornyet ansøgning.
Markedsføring og kontrol
Kursusudbydere vil være forpligtet til at forsyne kursusbeviser for godkendte kurser
med det ”godkendelsesstempel”, som følger med en godkendelse. Dette skal sikre
mod enhver form for misforståelse i forbindelse med tilsyn. Kursusudbyderne må
benytte stemplet i forbindelse med markedsføring mv. af det pågældende kursus.
Hvis en advokat ønsker at kontrollere kursusudbyders oplysning om, at et kursus er
godkendt af Advokatsamfundet, kan der indtil videre rettes telefonisk henvendelse til
Advokatsamfundet herom.

Henvisninger
- BEK nr. 1474 af 12/12/2007 om løbende obligatorisk efteruddannelse for
advokater og advokatfuldmægtige som ændret ved BEK nr. 820 af
25/06/2010
- Vejledning om obligatorisk efteruddannelse
samfund@advokatsamfundet.dk
www.advokatsamfundet.dk
2

