
 
RETNINGSLINJER 

FOR DEN SKRIFTLIGE ADVOKATEKSAMEN 
 
1.  
Eksamen afholdes mindst to gange årligt. Datoen for eksamens afholdelse og fristen for 
tilmelding oplyses på Advokatsamfundets hjemmeside.  
 
2.  
Tilmelding til eksamen skal ske skriftligt til Advokatsamfundet, evt. pr. mail, og kopi af 
eksaminandens kandidatbevis (cand.jur.) skal medsendes. Kursusudvalget kan i ekstraordi-
nære tilfælde dispensere fra tilmeldingsfristen, såfremt tilmelding og ansøgning om dispen-
sation fremkommer inden eksamensemnernes offentliggørelse jf. pkt. 3, og praktiske for-
hold ikke forhindrer deltagelsen.  
 
Ansøgning om dispensation fra gældende eksamensregler, herunder ansøgning om forlæn-
get tid eller særlig hensyntagen som følge af handicap, skal indgives skriftligt til Justitsmi-
nisteriets Kursusudvalg, c/o Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K 
eller pr. mail til samfund@advokatsamfundet.dk. Ansøgningen skal være begrundet og op-
lyse om ansøgerens konkrete behov, samt være ledsaget af relevant lægelig dokumentation. 
Ansøgningen skal så vidt muligt indgives samtidig med tilmeldingen til eksamen. 
 
Det er en betingelse for deltagelse i eksamen, at eksaminanden forinden har været tilmeldt 
og betalt for alle grunduddannelsens kursusdage. Advokatsamfundet kan til og med eksa-
mensdagen afvise en eksaminand, hvis denne betingelse ikke er opfyldt. Advokatsamfundet 
kan i særlige tilfælde dispensere fra betingelsen om betaling, hvor hensynet til eksaminan-
den begrunder dette.  
 
3.  
Senest fire uger før eksamensdagen offentliggør Advokatsamfundet hvilke dele af grund-
uddannelsen, der er omfattet af den forestående eksamen. Der udtages undervisningsemner 
svarende til 4-6 undervisningsdage til eksamen, og eksamen vil altid omfatte emner inden 
for god advokatskik. Informationen sendes til eksaminanderne pr. mail og oplyses på Ad-
vokatsamfundets hjemmeside. Eksaminanden modtager samtidig endelig oplysning om 
klokkeslæt og sted for eksamens afholdelse.  
 
4.  
På eksamensdagen skal eksaminanderne møde senest 30 minutter før eksamens start. Ek-
saminanderne skal identificere sig ved forevisning af billedlegitimation med cpr.-nummer, 
f.eks. kørekort eller pas.  
 
5.  
Eksamen er skriftlig og har en varighed på tre timer. Bedømmelsen er bestået eller ikke be-
stået. Eksaminanderne tildeles et eksamensnummer, som påføres opgavebesvarelsen, såle-
des at opgavebedømmelsen foregår anonymt. Resultatet af eksamen meddeles eksaminan-
derne pr. mail eller brev, idet der samtidig udsendes eksamensbevis til beståede eksami-
nander. Advokatsamfundet kan dog beslutte, at resultatet meddeles ved en webbaseret løs-
ning med log in. Resultatet meddeles senest seks uger efter eksamens afholdelse, og Advo-
katsamfundet oplyser på sin hjemmeside, hvilken dato resultatet er meddelt. Samtidig of-
fentliggøres eksamensopgaven med rettevejledning.  



 
6.  
Eksamensopgaven består af nogle multiple choice spørgsmål og to til fire case-opgaver. Al-
le hjælpemidler med undtagelse af online adgang til kommunikation med omverdenen må 
medbringes til eksamen.  
 
7. 
Advokatsamfundet udpeger et antal censorer. En eksamensbesvarelse bedømmes af én cen-
sor. Censorerne har dog mulighed for under et møde at drøfte besvarelser, der ikke som ud-
gangspunkt vurderes som beståede.  
 
8.  
Sygemelding skal ske til Advokatsamfundet senest på eksamensdagen. Eksaminandens 
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.  
 
Afmelding til eksamen skal ske skriftligt til Advokatsamfundet, evt. pr. mail. Afmelding, 
der modtages senere end fem uger før eksamensdagen betragtes som et ikke bestået forsøg.  
 
9.  
Eksaminanderne kan af Advokatsamfundet købe det senest opdaterede kursusmateriale til 
de dele af grunduddannelsen, der er omfattet af eksamen.  
 
10.  
Eksaminandens tilsidesættelse af disse retningslinjer eller af henvisninger fra de tilforord-
nede ved eksamen kan føre til bortvisning fra eksamen.  
 
11.  
Klage over eksamen kan indgives til Justitsministeriets Kursusudvalg, c/o Advokatsamfun-
det, Kronprinsessegade 28, 1306 København K eller pr. mail til sam-
fund@advokatsamfundet.dk. Klagen skal være begrundet og skal indgives senest to uger 
efter den dag, hvor Advokatsamfundet har givet meddelelse om eksamensresultatet. Kur-
susudvalget kan i helt særlige tilfælde dispensere fra klagefristen.  
 
Klagen forelægges den censor, der har foretaget bedømmelsen. Censor afgiver indstilling 
til Kursusudvalget om klagens besvarelse. Censor kan indstille, at bedømmelsen fastholdes, 
at bedømmelsen ændres, eller at eksaminationen 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 se-
nest to måneder efter klagens indgivelse. Hvis fristen på to måneder ikke kan overholdes, 
skal Advokatsamfundet give klageren begrundet besked herom samt oplyse, hvornår be-
handlingen af klagen nu forventes afsluttet og meddelt den pågældende.  
 
Godkendt, den 28. juni 2010 af  
Justitsministeriets kursusudvalg  
vedrørende grunduddannelsen 


