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RETNINGSLINJER 

FOR PARTNERPRØVEN 

 

1.  

Partnerprøven afholdes mindst en gang årligt. Datoen for prøvens afholdelse og fristen for 

tilmelding oplyses på Advokatsamfundets hjemmeside og nyhedsbrev. Partnerprøven kan 

gennemføres sammen med den skriftlige advokateksamen, dog således at partnerne kun besvarer en 

del af eksamensspørgsmålene. 

2. 

Tilmelding til prøven skal ske skriftligt til Advokatsamfundet, evt. pr. mail, og det skal oplyses i 

tilmeldingen, hvornår partneren har erhvervet eller har indgået bindende aftale om at erhverve aktier 

elle anparter i advokatselskabet. Advokatsamfundet kan dispensere fra tilmeldingsfristen. 

3.  

Ved partnerprøven eksamineres partneren i de regler, der er af særlig betydning for 

advokaterhvervet. Partneren eksamineres i  

- retsplejelovens kapitler 12, 14, 15, 15a og 15b samt dertil hørende bekendtgørelser 

- god advokatskik, herunder de af Advokatrådet fastsatte Advokatetiske Regler, CCBE’s Code of 

Conduct og den af Advokatnævnet og domstolene udviklede standard for god advokatskik, 

- klientkontovedtægten med tilhørende vejledning om indgivelse af klientkontoerklæring og 

vejledning for behandling af betroede midler, 

- Advokatsamfundets vedtægt, 

- advokatens disciplinære og erstatningsretlige ansvar, herunder Advokatsamfundets tilsyns- og 

disciplinærsystem, 

- hvidvasklovens regler for advokater og advokatvirksomheder. 

4. 

På dagen for prøvens afholdelse skal partnerne møde senest 15 minutter før prøvens start. Partnerne 

skal identificere sig ved forevisning af billedlegitimation med cpr.-nummer, f.eks. kørekort eller 

pas. 

5.  

Prøven er skriftlig og har en varighed på to timer. Bedømmelsen er bestået eller ikke bestået. 

Partnerne tildeles et eksamensnummer, som påføres opgavebesvarelsen, således at 

opgavebedømmelsen foregår anonymt. Resultatet af eksamen meddeles partnerne pr. sikker mail og 

brev, idet der samtidig udsendes eksamensbevis til beståede partnere. Resultatet meddeles senest 

seks uger efter prøvens afholdelse, og Advokatsamfundet oplyser på sin hjemmeside, hvilken dato 

brevene er afsendt. Samtidig offentliggøres eksamensopgaven med rettevejledning. 

6. 

Eksamensopgaven består af nogle multiple choice spørgsmål og en til tre case-opgaver. Alle 
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hjælpemidler med undtagelse af online adgang til kommunikation med omverdenen må medbringes 

til prøven.  

7. 

Partnerprøven kan aflægges på engelsk, således at eksamensopgaven oversættes til engelsk og 

besvarelsen kan skrives på engelsk. Hvis en partner ønsker at aflægge prøven på engelsk, skal dette 

fremgå af tilmeldingen. Partneren skal afholde de omkostninger, der er forbundet med oversættelse 

af eksamensopgaven og eventuelt besvarelsen. 

8. 

Opgavebesvarelsen bedømmes af en censor udpeget af Justitsministeriets kursusudvalg. 

9. 

Sygemelding skal ske til Advokatsamfundet senest på dagen for prøvens afholdelse. Partnerens 

sygdom skal dokumenteres ved en lægeerklæring herom, der skal være Advokatsamfundet i hænde 

senest to uger efter eksamen. Fravær på grund af dokumenteret sygdom medregnes ikke som et 

forsøg, men partneren er forpligtet til at tilmelde sig førstkommende reeksamination, der afholdes 

senest to måneder efter den ordinære prøve. 

10. 

Partnerne kan af Advokatsamfundet købe det senest opdaterede kursusmateriale til 

grunduddannelsens kurser i god advokatskik, hvidvask og klientkonto. 

11. 

Partnerens tilsidesættelse af disse retningslinjer eller af henvisninger fra de tilforordnede ved prøven 

kan føre til bortvisning fra prøven. 

12. 

Klage over partnerprøven kan indgives til Justitsministeriets Kursusudvalg, c/o Advokatsamfundet, 

Kronprinsessegade 28, 1306 København K eller pr. mail til samfund@advokatsamfundet.dk. 

Klagen skal være begrundet og skal indgives senest to uger efter at resultatet af partnerprøven er 

meddelt den pågældende.  

Klagen forelægges censor. Censor afgiver indstilling til Kursusudvalget om klagens besvarelse. 

Censor kan indstille, at bedømmelsen fastholdes, at bedømmelsen ændres, eller at prøven ophæves, 

således at den ikke tæller som et forsøg. Hvis censor indstiller, at bedømmelsen ændres til bestået, 

afsluttes klagesagen i overensstemmelse hermed. 

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. 
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Godkendt, den 15. december 2020 af  

Justitsministeriets kursusudvalg 

vedrørende grunduddannelsen 

 


