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Dokumentation for deltagelse i obligatorisk løbende efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige
Reglerne om obligatorisk løbende efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige, der trådte i kraft 1. januar
2008, findes i bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007 som ændret ved bekendtgørelse nr. 820 af 25. juni 2010.
Bekendtgørelsen indeholder bl.a. følgende krav til obligatorisk løbende efteruddannelse:
§ 1. Enhver advokat - herunder en advokat fra et medlemsland af EU eller EØS eller fra Schweiz (EU-advokat), som
varigt udøver advokatvirksomhed her i landet under sit hjemlands titel - og enhver advokatfuldmægtig skal løbende
deltage i efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet.
§ 2. Ved efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet forstås undervisning, der enten er af generel betydning for
udøvelsen af advokaterhvervet, eller har konkret betydning for den pågældende advokatfuldmægtigs eller advokats
varetagelse af arbejdsopgaverne. Deltagelse i grunduddannelsen for advokater anses ikke for efteruddannelse.
Stk. 2. Deltager advokater eller advokatfuldmægtige, der har bestået juridisk kandidateksamen før den 1. januar 1997,
og for hvem deltagelse i grunduddannelsen ikke er en betingelse for opnåelse af advokatbeskikkelse, kan sådan
deltagelse dog anses for efteruddannelse.
§ 3. Et undervisningsforløb skal i øvrigt opfylde følgende betingelser for at kunne anses for efteruddannelse efter § 1:
1) hvert undervisningsforløb skal samlet udgøre mindst 3 lektioner af 45 minutters varighed,
2) der skal foreligge et kursusprogram, en målbeskrivelse, en fagbeskrivelse eller lignende beskrivelse af
undervisningen,
3) underviserens faglige kompetence inden for det pågældende felt skal kunne dokumenteres af udbyderen, og
4) der skal foreligge dokumentation for advokaten eller advokatfuldmægtigens deltagelse i undervisningsforløbet,
f.eks. i form af et kursusbevis underskrevet af underviseren.
Stk. 2. Et undervisningsforløb kan gennemføres både eksternt hos en kursusudbyder mv., internt af et advokatkontor
mv. eller i et samarbejde mellem flere advokatkontorer mv.
Stk. 3. E-læring eller tilsvarende it-baseret undervisning kan udgøre efteruddannelse, hvis betingelserne i denne
bestemmelse og i § 2 er opfyldt. Den tid, hvor en underviser på et e-læringsforløb er til rådighed for kursusdeltagerne,
kan anses for undervisningsvirksomhed, jf. § 5.
§ 4. For at opfylde kravet om løbende efteruddannelse i § 1 skal den pågældende advokat eller advokatfuldmægtig
inden for en periode på 3 år have deltaget i mindst 54 lektioners efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet, jf.
dog §§ 7-11. Hver lektion skal have haft en varighed af 45 minutter.
Stk. 2. For advokater regnes den første af den i stk. 1 nævnte periode på 3 år fra den 1. i den førstkommende måned
efter opnåelse af beskikkelse, dog tidligst fra den 1. januar 2008. For advokatfuldmægtige regnes den første 3-års
periode fra den 1. i den førstkommende måned efter opnåelse af autorisation som advokatfuldmægtig, dog tidligst fra
den 1. januar 2008. For EU-advokater regnes den første 3-års periode fra den 1. i den førstkommende måned efter
tidspunktet for registrering hos Advokatsamfundet, dog tidligst fra den 1. januar 2008.
For at en advokats eller advokatfuldmægtigs egen undervisningsvirksomhed kan tælle som obligatorisk løbende
efteruddannelse stilles følgende krav:
§ 5. Undervisningsvirksomhed anses for efteruddannelse omfattet af § 2, såfremt den pågældendes egen deltagelse i
undervisningen ville opfylde kravene i § 2.
Undervisningsvirksomhed på grunduddannelsen for advokater anses for efteruddannelse efter § 2. Hvis den
pågældende underviser inden for den i § 4 nævnte 3-års periode afholder flere i det væsentlige ens
undervisningsforløb, kan undervisningsvirksomheden dog kun godskrives med ét af disse gentagne
undervisningsforløb inden for hver 3-års periode.
Stk. 2. Betingelserne i § 3 og § 4 finder tilsvarende anvendelse på den i stk. 1 nævnte undervisningsvirksomhed.
Undervisningsvirksomhed kan dog maksimalt godskrives med 27 lektioner for hver 3-års periode i henhold til § 4.
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