
KLAGEVEJLEDNING 
FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING 

(RETSSAGSPRØVEN) 
 
 
1. Klage over bedømmelsen af retssagsprøven indgives til Advokatsamfundet, att.: 
Justitsministeriets kursusudvalg, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, telefax 33 36 97 50, 
samfund@advokatsamfundet.dk.  
 
Hvis retssagen har været anmeldt som både retssagsprøve og landsretsprøve, kan der kun klages 
over bedømmelsen af retssagsprøven. 
 
2. Klagen skal være skriftlig og begrundet. 
 
3. Klagen skal indgives senest to uger efter, at bedømmelsen er meddelt til fuldmægtigen. 
 
4. Advokatsamfundet forelægger snarest muligt klagen for censor og dommer, henholdsvis 
dommerne. 
 
5. Censor og dommer, henholdsvis dommerne, kan efter en fornyet gennemgang beslutte at  

a. fastholde bedømmelsen, 
b. ændre bedømmelsen ”ikke bestået” til bedømmelsen ”bestået” eller 
c. ophæve prøven, så retssagsprøven ikke tæller som et forsøg. 

 
I forbindelse med den fornyede gennemgang udarbejder censor og dommer, henholdsvis 
dommerne, en redegørelse, der skal indeholde eventuelle supplerende bemærkninger til 
begrundelsen for bedømmelsen ved retssagsprøven samt oplysning om konklusionen ved den 
fornyede gennemgang.  
 
Hvis censor og dommer, henholdsvis dommerne, har besluttet enten at ændre bedømmelsen ”ikke 
bestået” til ”bestået” eller at ophæve prøven, så den ikke tæller som et forsøg, giver 
Advokatsamfundet klageren meddelelse om beslutningen. 
 
6. Hvis censor og dommer, henholdsvis dommerne, har meddelt kursusudvalget, at den oprindelige 
bedømmelse fastholdes, kan kursusudvalget, hvis der foreligger særlige grunde, beslutte, at 
retssagsprøven ikke skal tælle som et forsøg. 
 
Inden kursusudvalget træffer afgørelse, fremsender Advokatsamfundet den ovennævnte redegørelse 
til klageren med henblik på, at denne får lejlighed til over for kursusudvalget at fremkomme med 
eventuelle bemærkninger hertil.  
 
Kursusudvalgets formand forelægger censors og dommers henholdsvis dommernes redegørelse 
samt klagerens eventuelle bemærkninger for kursusudvalget, der træffer afgørelse ved almindelig 
stemmeflertal. 
 
7. Behandlingen af klagen skal så vidt muligt være afsluttet og resultatet meddelt klageren senest to 
måneder efter klagens indgivelse. Hvis fristen på to måneder ikke kan overholdes, skal 
Advokatsamfundet give klageren begrundet besked herom samt oplyse, hvornår behandlingen af 
klagen nu forventes afsluttet og meddelt den pågældende. 
 



Godkendt, den 2. januar 2008 af  
Justitsministeriets kursusudvalg 
vedrørende grunduddannelsen 
 


