Izobrazba odvjetnika o pravu EU-a u Danskoj
Nadležno tijelo koje je dostavilo odgovore: Danska odvjetnička komora (Advokat
Samfundet)
OPIS NACIONALNOG SUSTAVA IZOBRAZBE ODVJETNIKA u Danskoj

1. Pristup struci
Visoko/sveučilišno obrazovanje
Obvezna je diploma pravnog fakulteta

DA
DA Diploma dodiplomskog pravnog studija + magistarska
diploma iz prava (dipl. trajanje: 3 godine i magistarska
diploma iz prava trajanje: 2 godine)

Postupci za ostvarivanje statusa odvjetnika:

Alternativni način pristupa struci:



upis u odvjetničku komoru



ispit (u organizaciji odvjetničke komore)



pohađanje početne izobrazbe

DA – alternativni načini prelaska iz akademske zajednice,
sudstva, državnog odvjetništva itd.

2. Izobrazba za vrijeme početnog razdoblja
Postoji li razdoblje početne
izobrazbe?

DA

Zakon o pravosuđu

Obvezno

DA

Propisano trajanje:

– članak 12.



3 godine razdoblja početne izobrazbe s kvalificiranim
odvjetnikom



može biti ograničeno na 1. godinu s kvalificiranim
odvjetnikom ako kandidat ima drugo odgovarajuće
pravno iskustvo iz akademske zajednice, sudstva,
državnog odvjetništva itd.

Vrste struktura odgovornih za
organizaciju izobrazbe



Privatne prakse i odvjetnička društva



Danska odvjetnička komora

Vrsta početne izobrazbe



Vježbenički staž u privatnoj praksi



pravna izobrazba s posebnim kurikulumom koji je zajednički svim
odvjetničkim vježbenicima



izobrazba iz pravnih vještina

Kvalifikacijski ispit/provjera
prije početne izobrazbe

NE - svatko tko ima magistarsku diplomu prava može započeti početnu
izobrazbu

Utvrđeni kurikulum za vrijeme
početne izobrazbe

DA



Postupovno pravo



pravne vještine



stručne vještine izvan pravne struke

Posebnosti u vezi s pravom EU-a i jezičnom Nema utvrđenih obveza
izobrazbom
Početna izobrazba podijeljena na različite faze

NE

Ocjenjivanje/ispit nakon
početne izobrazbe

DA





Svi su navedeni ispiti obvezni
pisani ispiti
usmeni ispiti
ocjenjivanje predmeta koji je pripremio odvjetnički
vježbenik.

3. Sustav trajne izobrazbe
Razlika između trajne izobrazbe i specijalizacije
Obveze u vezi s trajnom izobrazbom

Obveze u vezi sa specijalizacijom

DA

NE

Obveze u vezi s učenjem stranih jezika
Obveze u vezi sa sadržajem prava EU-a
u odnosu na trajnu
izobrazbu/specijalizaciju

Ne


Obvezna izobrazba u skladu s
nacionalnim pravom



obvezne izobrazbe u
unutarnjim
propisima
komore

skladu s
odvjetničke

Specijalizacija nije propisana ni nacionalnim
ni unutarnjim propisima
Nema obveza

NE

4. Akreditacijski sustavi i pružatelji izobrazbe
Mogućnost/zahtjevi za akreditaciju

DA

 Ne postoji formalni ex-ante akreditacijski
sustav
 Prilikom
ocjenjivanja
svaki
se
tečaj/izobrazba akreditiraju na temelju
zasluga u odnosu na pojedinog
odvjetnika nakon tečaja

Broj pružatelja izobrazbe koji nude
aktivnosti trajne izobrazbe
Vrsta pružatelja izobrazbe koji nude
aktivnosti trajne izobrazbe
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Neakreditirani
izobrazbe



neakreditirani privatni ili javni neprofitni pružatelj
izobrazbe



Pohađanje tečajeva
izobrazbe



završavanje modula eučenja



pohađanje konferencija u
svrhu izobrazbe



sudjelovanje u aktivnostima
izobrazbe kao predavač ili
nastavnik



pisanje/objava

privatni

komercijalni

pružatelj

Aktivnosti i metode
Vrsta aktivnosti izobrazbe koje su
prihvaćene u skladu s obvezama trajne
izobrazbe

Sudjelovanje u
aktivnostima
izobrazbe u
drugoj državi
članici:
Da, obveze trajne
izobrazbe mogu
se ispuniti
sudjelovanjem u
aktivnostima
izobrazbe u
drugoj državi
članici.

5. Nadzor aktivnosti izobrazbe
Organizacije uključene u nadzor
aktivnosti trajne izobrazbe
Postupak nadzora

Odvjet
nička
komora

Komora nadzire da 10 % svih odvjetnika godišnje
ispunjuje obveznih 54 lekcija u razdoblju od 3
godine i da te lekcije ispunjuju kvalitativne i
formalne zahtjeve.



Ocjenjivanje kvalitete sadržaja



kvaliteta metoda izobrazbe



kako su ispunjeni pisani zahtjevi odvjetničke komore

