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Problemet skal løses
Advokatbranchen skal selv kunne uddanne fuldmægtige. Derfor er det vigtigt, at fuldmægtige kan
møde i retten i mindre sager, mener Iben Mai Winsløw, formand for Justitsministeriets Kursusudvalg.

DET ER VIGTIGT, at vi kan uddanne vores egne advokater uden hjælp udefra. Det
er hele formålet med advokatuddannelsen,
der bygger på både en praktisk og en teoretisk del.
Sådan siger Iben Mai Winsløw, formand for
Justitsministeriets Kursusudvalg, som understreger, at advokatuddannelsen fungerer,
som den skal. Det er altså ikke den teoretiske del af uddannelsen, der spænder ben
for at uddanne kvalificerede forsvars- og familieretsadvokater.
- Justitsministeriets Kursusudvalg har for
mange år siden truffet beslutning om, at
advokatuddannelsen ikke skal være fagspecifik. Sådan skal det blive ved med at være.
Vi skal ikke tilbage til, at man bliver uddannet i specifikke fagområder som eksempelvis
familieret, strafferet eller miljøret. De faglige specialer må hver enkelt tage som kurser
ved siden af advokatuddannelsen.
Når det gælder den praktiske del af uddannelsen, er det vigtigt, at fuldmægtige
kan møde i retten i mindre strafferets- og
familieretssager, siger Iben Mai Winsløw.
Det styrker uddannelsen af fuldmægtige, og
det gør det muligt for alle advokatfirmaer at
ansætte og uddanne fuldmægtige.

“

Vi skal ikke tilbage til, at man
bliver uddannet
i specifikke fagområder som eksempelvis familieret, strafferet
eller miljøret.

- Fuldmægtige skal i mesterlære hos en principal og have adgang til at møde i retten,
hvis vedkommende skal blive en erfaren og
kvalificeret strafferets- eller familieretsadvokat.
Ifølge Iben Mai Winsløw er det alvorligt,
hvis fuldmægtige har fået ringere adgang
til retten.
- Advokatkontorer og domstole har en kæmpe interesse i, at advokater er dygtige og
godt forberedte, når de møder i retten. Det
opnår vi kun, hvis de fuldmægtige bliver involverede i specialiserede opgaver og får erfaring fra retten.
Iben Mai Winsløw mener, at problemet skal
løses hurtigst muligt og vil derfor tage initiativ til en drøftelse via Kursusudvalget med
Justitsministeriet om at skabe mere klare
regler for, hvor fuldmægtige kan møde i
retten.

Iben Mai Winsløw
Advokat og partner i Winsløw Advokatfirma.
Formand for Justitsministeriets Kursusudvalg. Medlem af Advokatrådet.
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