Opleiding voor advocaten over EU-recht in Denemarken
Reactie afkomstig van: de Deense orde van advocaten (Advokat Samfundet)
BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in
Denemarken

1. Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs/universitair onderwijs
Een afgeronde universitaire rechtenstudie is verplicht

Stappen om een volledig bevoegde
advocaat te worden:
Alternatieve routes naar dit beroep:

JA
JA: bachelor in de rechten + master in de
rechten (duur bacheloropleiding: 3 jaar en
duur van opleiding tot master in de rechten: 2
jaar)



Inschrijving bij de balie



Door de orde van advocaten georganiseerd examen



Voltooiing van een introductieperiode

JA – alternatieve routes vanuit de academische wereld, de
rechtspraak, het openbaar ministerie etc.

2. Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een introductieperiode?

JA

Wet op de rechtspleging – hoofdstuk 12

Verplicht

JA

Vastgestelde duur:

Soorten organisaties die
verantwoordelijk zijn voor het
organiseren van opleidingen
Vorm van introductieopleiding



introductieperiode bij een gekwalificeerd advocaat van
3 jaar



dit kan worden beperkt tot 1 jaar bij een
gekwalificeerde advocaat als de kandidaat andere
relevante juridische ervaring heeft opgedaan in de
academische wereld, de rechterlijke macht, het
openbaar ministerie etc.



Particuliere praktijken en advocatenkantoren



Deense orde van advocaten



Stage met toezicht door een particuliere praktijk



Rechtenopleiding met een specifiek curriculum dat alle advocaatstagiairs moeten doorlopen



Opleiding over juridische beroepsvaardigheden

Toelatingsexamen/-toetsing
voorafgaand aan de
introductieperiode

NEE - iedereen die afgestudeerd is als meester in de rechten kan
deelnemen aan de introductieperiode

Vast curriculum tijdens de
introductieperiode

JA



Procesrecht



Juridische vaardigheden



Niet-juridische beroepsvaardigheden

Bijzonderheden met betrekking tot EU-recht en Geen vaste verplichtingen
taalvaardigheden

In verschillende fasen opgedeelde
introductieperiode
Beoordeling/Examen na de
introductieperiode

NEE

JA





Alle onderstaande examens zijn verplicht
schriftelijke examens
mondelinge examens
beoordeling van een casus die is ontwikkeld door
de advocaat-stagiair

3. Stelsel voor permanente educatie
Onderscheid tussen permanente educatie en NEE
specialisatieopleidingen
Verplichtingen met betrekking tot
permanente educatie

Verplichtingen met betrekking tot
specialisatieopleidingen

JA

NEE

Verplichtingen met betrekking tot het leren van
vreemde talen
Verplichtingen ten aanzien van EU-recht
als inhoud van permanente
educatie/specialisatieopleidingen



Verplichte opleidingsplichten zoals
vastgesteld volgens het nationale recht



Verplichte opleidingsplichten zoals
vastgelegd
in
het
huishoudelijk
reglement van de orde van advocaten

Specialisatie wordt niet genoemd in het
nationale recht of het huishoudelijk
reglement
Geen verplichtingen

NEE

4. Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid/Vereisten van accreditatie

JA

 Er
is
geen
accreditatiestelsel

formeel

ex-ante

 Cursussen/Opleidingen kunnen achteraf
beoordeeld worden en geaccrediteerd
worden op basis van wat ze voor een
individuele advocaat hebben opgeleverd.

Aantal aanbieders van opleidingen die
activiteiten voor permanente educatie
aanbieden
Soorten aanbieders van opleidingen die
geaccrediteerde activiteiten voor
permanente educatie ontwikkelen

Tussen 21 en 50



Niet-geaccrediteerde
private
aanbieder van opleidingen



Niet-geaccrediteerde
private
of
publieke
aanbieder van opleidingen zonder winstoogmerk



Persoonlijk
opleidingssessies bijwonen
(contactonderwijs)



Het volgen van elearningmodules



Het bijwonen van
opleidingsconferenties



Als trainer of docent
deelnemen aan
opleidingsactiviteiten

commerciële

Activiteiten en methoden
Soorten opleidingsactiviteiten die worden
geaccepteerd conform de verplichtingen
voor permanente educatie of
specialisatieopleidingen

Deelname aan
opleidingsactivit
eiten in een
andere lidstaat:
Ja, aan de
verplichtingen op
het gebied van
permanente
educatie kan
worden voldaan



Schrijven/publiceren

door deelname
aan
opleidingsactivitei
ten in een andere
lidstaat

5. Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die betrokken zijn bij het
toezicht op permanenteeducatieactiviteiten
Toezichtproces

Orde van
advocaten

De orde van advocaten ziet erop toe dat 10% van
alle advocaten per jaar aan de verplichte 54 lessen
gedurende een periode van drie jaren voldoet en
dat deze lessen aan de kwaliteits- en formele
vereisten voldoen



Beoordeling van de kwaliteit van inhoud



Kwaliteit van opleidingsmethoden



Hoe aan de schriftelijke vereisten van de orde van
advocaten wordt voldaan

