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BEK nr 1426 af 11/12/2007 Gældende
(Partnerprøve)
Offentliggørelsesdato: 21-12-2007
Justitsministeriet
Senere ændringer til forskriften

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pligtmæssig deltagelse for ejere af et advokatselskab,
der ikke er advokater, i en prøve i de regler, der er af særlig betydning for
advokaterhvervet (partnerprøven)
I medfør af § 124, stk. 5 og 8, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober
2007, fastsættes:
§ 1. Ansatte i et advokatselskab, der uden at være advokater i medfør af retsplejelovens § 124,
stk. 3, nr. 2, ejer aktier eller anparter i selskabet (partnere), skal bestå en prøve i de regler, der er af
særlig betydning for advokaterhvervet (partnerprøven), jf. herved retsplejelovens § 124, stk. 5.
§ 2. Justitsministeriets kursusudvalg fastlægger de nærmere retningslinjer for indholdet og
tilrettelæggelsen af partnerprøven. Advokatrådet indstiller censorer til partnerprøven, og censorerne
ansættes og afskediges af kursusudvalget.
Stk. 2. Advokatsamfundet forestår afholdelsen af partnerprøven, der udbydes mindst én gang
årligt.
Stk. 3. Advokatsamfundet opkræver betaling for deltagelse i partnerprøven. Betalingen omfatter
udgifter, der er nødvendige for afholdelsen af prøven, herunder udgifter til materiale til brug for
prøven, honorarer og administration. Eventuelle realiserede over- eller underskud oppebæres,
henholdsvis afholdes af Advokatsamfundet.
§ 3. En partner skal efter at have erhvervet aktier eller anparter i et advokatselskab tilmelde sig
den førstkommende partnerprøve. Pligten til at tilmelde sig partnerprøven indtræder på
overtagelsesdagen.
Stk. 2. Partneren kan uanset bestemmelsen i stk. 1 tilmelde sig og gennemføre partnerprøven fra
det tidspunkt, hvor der er indgået en bindende aftale om overtagelse eller nytegning af aktier eller
anparter. Dette gælder, selv om aftalen om overtagelse eller nytegning af aktier eller anparter er
betinget, herunder hvis der er tale om tegningsrettigheder (warrants) eller optagelse af lån mod
obligationer eller andre gældsbreve, der giver långiveren ret til at konvertere sin fordring til aktier
eller anparter i selskabet.
§ 4. En partner har to eksamensforsøg. Udeblivelse fra partnerprøven betragtes som et ikke
bestået eksamensforsøg. Det gælder dog ikke, hvis udeblivelsen skyldes lovligt forfald, f.eks. på
grund af sygdom, der over for kursusudvalget dokumenteres ved en lægeerklæring.
Stk. 2. Hvis partneren ikke består partnerprøven ved første eksamensforsøg, eller hvis partneren
har lovligt forfald, jf. stk. 1, skal partneren tilmelde sig den førstkommende reeksamination.
Advokatsamfundet afholder reeksamination efter behov og senest to måneder efter afholdelsen af
den ordinære prøve.
Stk. 3. Hvis en partner, der på grund af sygdom deltager i reeksamination efter stk. 2, ikke består
reeksaminationen, skal den pågældende tilmelde sig den næste ordinære eksamen.
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§ 5. Hvis partneren ikke tilmelder sig partnerprøven i henhold til § 3, stk. 1, eller § 4, stk. 2 og
3, eller hvis partneren efter to forsøg ikke har bestået prøven, er partneren ikke berettiget til at
være medejer af et advokatselskab.
Stk. 2. En partner, der efter stk. 1 ikke er berettiget til at være medejer af et advokatselskab, skal
straks afhænde sine aktier eller anparter i selskabet.
Stk. 3. Hvis en partner efter stk. 1 ikke er berettiget til at være medejer af et advokatselskab,
giver Advokatsamfundet straks meddelelse herom til advokatselskabets øvrige medejere, der
hurtigst muligt skal gennemføre tvangsindløsning af partnerens aktier eller anparter i selskabet.
§ 6. En partner, der ikke har bestået partnerprøven inden to år og seks måneder efter
erhvervelsen af aktier eller anparter i et advokatselskab, jf. § 3, stk. 1, er i alle tilfælde forpligtet til
at afhænde aktierne eller anparterne efter § 5, stk. 2. § 5, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.
§ 7. Klage over en partnerprøve, herunder over bedømmelsen, kan af partneren indgives til
kursusudvalget. Klagen skal indgives senest to uger efter, at resultatet af partnerprøven er meddelt
den pågældende. Klagen kan sendes som digital kommunikation. En klage sendt som digital
kommunikation skal være forsynet med digital signatur.
Stk. 2. Sekretariatet forelægger snarest muligt klagen for censor. Censor kan efter en fornyet
gennemgang beslutte at ændre bedømmelsen ”ikke bestået” til bedømmelsen ”bestået” eller at
indstille til kursusudvalget enten at fastholde den oprindelige bedømmelse eller at ophæve prøven,
således at den ikke medregnes i de i § 4, stk. 1, nævnte to forsøg.
Stk. 3. Kursusudvalget kan beslutte at fastholde bedømmelsen, at ophæve prøven eller at ændre
bedømmelsen ”ikke bestået” til bedømmelsen ”bestået”. Hvis prøven ophæves, skal partneren
tilmelde sig den førstkommende partnerprøve.
Stk. 4. Behandlingen af klagen skal så vidt muligt være afsluttet og resultatet meddelt klageren
senest to måneder efter klagens indgivelse.
§ 8. Advokatselskaber og disses selskabsdeltagere, herunder partnere, har pligt til at meddele
Advokatsamfundet alle relevante oplysninger om partneres erhvervelse og afhændelse af aktier
eller anparter i advokatselskabet samt tvangsindløsning af en partners aktier eller anparter i medfør
af § 5 og § 6.
§ 9. Advokatrådet fører tilsyn med, at advokatselskaber, der har partnere i deres ejerkreds, og
disses selskabsdeltagere overholder reglerne i denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Ved tilsidesættelse af pligterne i medfør af denne bekendtgørelse kan Advokatrådet
indklage det pågældende advokatselskab samt selskabsdeltagerne, herunder partneren, for
Advokatnævnet, jf. herved retsplejelovens § 147 c.
§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.
§ 11. Partnerprøven udbydes af Advokatsamfundet første gang senest i januar 2009.
Justitsministeriet, den 11. december 2007
Lene Espersen
/ Birgit Thostrup Christensen
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