Formarea avocaților în domeniul dreptului UE în Danemarca
Structura responsabilă: Asociația baroului avocaților și a practicienilor din domeniul
dreptului din Danemarca (Advokat Samfundet)
DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE FORMARE PENTRU AVOCAȚI din Danemarca

1. Accesul la profesie
Studii superioare/studii universitare
Este obligatorie o diplomă în drept

DA
DA: Diplomă de licență în drept + Diplomă de master
în drept (durata studiilor de licență: 3 ani, iar durata
studiilor de master în drept: 2 ani)

Etape pentru a deveni avocat cu drepturi
depline:



Înscrierea în barou



Promovarea examenului (organizat de barou)



Finalizarea unei perioade pregătitoare

DA – căi alternative de transfer din mediul universitar,
sistemul judiciar, serviciile de urmărire penală etc.

Căi alternative de acces la profesie:

2. Formarea în timpul perioadei pregătitoare
Există o perioadă
pregătitoare?
Obligatorie

Tipuri de structuri
responsabile cu organizarea
formării pregătitoare
Tipul formării pregătitoare

Examen de
admitere/verificare înaintea
formării pregătitoare
Perioada pregătitoare este
împărțită în mai multe etape

DA

Legea privind administrarea justiției – capitolul 12

DA

Durata prevăzută:





o perioadă pregătitoare de 3 ani petrecută pe lângă
un avocat calificat



perioada pregătitoare petrecută pe lângă un avocat
calificat poate fi limitată la 1 an în cazul în care
candidatul deține experiență relevantă în domeniul
juridic din mediul academic, sistemul judiciar,
serviciile de urmărire penală etc.

Cabinete private și firme de avocatură


Asociația baroului avocaților și a practicienilor din domeniul
dreptului din Danemarca



Stagiu de ucenicie sub supravegherea unui cabinet privat



Formare în domeniul juridic în conformitate cu un plan de învățământ
comun pentru toți avocații stagiari

 Formare privind competențe profesionale juridice
NU – orice persoană care deține o diplomă de master în drept poate
participa la perioada pregătitoare
DA

Particularități privind dreptul UE și formarea
lingvistică:



Drept de procedură



Competențe juridice



Competențe profesionale nejuridice

Nu sunt prevăzute obligații.

Perioada pregătitoare este împărțită în mai
multe etape
Evaluare/examen după
DA
perioada pregătitoare

NU
Toate examenele de mai jos sunt obligatorii:
examene scrise
examene orale
evaluarea unei spețe pregătite de avocatul stagiar






3. Sistemul de formare continuă
Diferențiere între formarea continuă/formarea de
specialitate
Obligații privind formarea continuă
DA

Obligații privind formarea de specialitate

NU

Obligații privind învățarea limbilor străine
Obligații privind includerea dreptului UE
în formarea continuă/de specialitate

Nu


Cerințe de formare obligatorie astfel
cum prevede legislația de stat



Cerințe de formare obligatorie astfel
cum sunt prevăzute în regulamentul
intern al Asociației baroului avocaților
și a practicienilor în drept din
Danemarca

Specializarea nu este menționată nici în
legislația de stat, nici în regulamentul intern
Nu există obligații

NU

4. Sisteme de acreditare și furnizori de formare
Posibilitatea/cerința de acreditare

DA

 Nu există un sistem formal de acreditare
ex-ante
 La evaluare, fiecare curs/sesiune de
formare este recunoscut(ă) pe baza
meritelor proprii în raport cu avocatul
individual, ulterior cursului

Numărul furnizorilor de formare care
oferă activități de formare continuă
Tipul furnizorilor de formare care
desfășoară activități de formare continuă
acreditate

Între 21 și 50



Furnizor de formare comercial privat neacreditat



Furnizor de formare privat sau public non-profit
neacreditat



Frecventarea sesiunilor de
formare cu participare
directă



Finalizarea de module de eînvățare



Participarea la conferințe de
formare

Activități și metode
Tipul de activități de formare acceptate în
cadrul obligațiilor de formare continuă sau
de specialitate

Participarea la
activități de
formare în alt
stat membru:
DA, obligațiile de
formare continuă



Participarea la activități de
formare ca formator sau
profesor



Redactarea/publicarea de
lucrări

pot fi îndeplinite
prin participarea
la activități de
formare în alt stat
membru

5. Supravegherea activităților de formare
Organizații implicate în supravegherea
activităților de formare continuă
Procesul de supraveghere

Baroul

Baroul se asigură că anual 10 % din toți avocații
urmează cele 54 de lecții obligatorii pentru o
perioadă de 3 ani și că lecțiile respective
îndeplinesc cerințele calitative și cantitative



Evaluarea calității conținuturilor



Calitatea metodelor de formare



Modul în care sunt îndeplinite cerințele scrise ale
baroului

