Taħriġ għall-avukati fil-liġi tal-UE fid-Danimarka
L-organizzazzjoni responsabbli: L-Assoċjazzjoni tal-Avukatura u s-Soċjetà tal-Liġi
Daniża (Advokat Samfundet)
DESKRIZZJONI TAS-SISTEMA NAZZJONALI TA' TAĦRIĠ GĦALL-AVUKATI fidDanimarka

1. Aċċess għall-Professjoni
Edukazzjoni ogħla / edukazzjoni universitarja
Lawrja fil-liġi hija obbligatorja

Passi biex wieħed isir avukat:

Aċċess alternattiv għall-professjoni:

IVA
IVA: Baċellerat fil-Liġi + Lawrija ta' Master's fil-Liġi
(Tul tal-Baċellerat: tliet snin u t-tul ta' żmien tal-lawrija
tal-Master's fil-liġi: sentejn)


Reġistrazzjoni mal-Kamra tal-Avukati



Eżami (Organizzata mill-Kamra tal-Avukati)



Tlestija ta’ perjodu ta’ induzzjoni

IVA – aċċess alternattiv mill-professjoni akkademika,
ġudizzjarja, mis-servizzi tal-prosekuzzjoni, eċċ.

2. Taħriġ matul il-perjodu ta’ induzzjoni
Hemm perjodu ta’ induzzjoni?

IVA

L-Att dwar l-amministrazzjoni tal-ġustizzja – il-Kapitolu 12

Obbligatorja

IVA

It-tul stabbilit:


Tliet snin prattika ma' avukat kwalifikat



dan jista’ jiġi limitat għal sena ma' avukat kwalifikat,
jekk il-kandidat għandu esperjenza legali rilevanti oħra
mill-akkademja,
il-ġudikatura,
is-servizz
talprosekuzzjoni, eċċ.

Tipi ta’ organizzazzjonijiet
responsabbli għallorganizzazzjoni tat-taħriġ



Ditti privati u ditti tal-avukati



Il-Kamra tal-Avukati u l-Għaqda tal-Liġi Daniża

It-tip ta’ taħriġ inizjali



Apprendistat taħt is-superviżjoni ta' ditta tal-avukati privata



Taħriġ fil-liġi b'kurrikulu speċifiku komuni għall-avukati apprendisti
kollha



Taħriġ dwar ħiliet professjonali legali

Eżami ta' ammissjoni /
kontroll qabel il-perjodu ta’
induzzjoni

LE - kull min għandu Masters fil-liġi jista’ jibda l-perjodu ta’ induzzjoni

Kurrikulu stabbilit matul ilperjodu ta’ induzzjoni

IVA



Il-liġi proċedurali



Ħiliet legali



Ħiliet professjonali mhux legali

L-ispeċifiċitajiet rigward il-liġi tal-UE u t-taħriġ Ma hemmx obbligi stabbiliti
lingwistiku
Perjodu ta’ induzzjoni maqsum fi stadji

LE

differenti
L-evalwazzjoni tal-perjodu
wara l-induzzjoni / eżami

IVA

L-eżamijiet kollha hawn taħt huma obbligatorji
 eżamijiet bil-miktub
 eżamijiet orali
 evalwazzjoni ta’ każ żviluppat minn avukat
apprendist

3. Sistema ta' taħriġ kontinwu
Id-distinzjoni bejn taħriġ kontinwu u taħriġ ta’ Le
speċjalizzazzjoni
Obbligi li jirrigwardaw taħriġ kontinwu

Obbligi li jirrigwardaw taħriġ ta'
speċjalizzazzjoni

IVA

LE

L-obbligi rigward it-tagħlim ta’ lingwi barranin
Hemm xi obbligi dwar il-kontenut tal-liġi
tal-UE fir-rigward ta' taħriġ kontinwu /
taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni?



Obbligi ta’ taħriġ obbligatorju kif deċiż
mil-liġi tal-Istat



Obbligi ta’ taħriġ obbligatorju kif
iddikjarat fir-regolamenti Interni talKamra tal-Avukati u l-Għaqda tal-Liġi

It-taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni mhux msemmi
la fil-liġi tal-Istat u l-anqas mir-regolamenti
interni
L-ebda obbligu

LE

4. Sistemi ta’ akkreditazzjoni u fornituri ta’ taħriġ
 Ma
hemm
l-ebda
akkreditazzjoni ex ante

Il-possibbiltà /Ir-rekwiżiti għallakkreditazzjoni

IVA

Numru ta’ fornituri ta’ taħriġ li joffru
attivitajiet ta’ taħriġ kontinwu

Bejn 21 u 50

Tip ta’ fornituri ta’ taħriġ li jiżviluppaw
attivitajiet akkreditati ta’ taħriġ kontinwu

sistema

ta’

 Matul l-evalwazzjoni kull kors / sessjoni
ta’ taħriġ jiġu akkreditati fuq il-merti
tagħhom fir-rigward tal-avukat individwali
wara l-kors



Fornitur tat-taħriġ
akkreditat



Fornitur tat-taħriġ kummerċjali privat jew pubbliku
mhux akkreditat mingħajr skop ta' qligħ



Attendenza ta’ sessjonijiet ta’
taħriġ wiċċ'imb wiċċ



It-tlestija ta' moduli ta’
tagħlim elettroniku



Attendenza ta' konferenzi ta'
taħriġ



Il-parteċipazzjoni f’attivitajiet
ta’ taħriġ bħala ħarrieġ jew
għalliem



Il-kitba / pubblikazzjoni

kummerċjali

privat

mhux

L-attivitajiet u l-metodi
Tip ta’ attivitajiet ta’ taħriġ aċċettati skont
l-obbligi ta’ taħriġ kontinwu

Ilparteċipazzjoni
f’attivitajiet ta’
taħriġ fi Stat
Membru ieħor:

Iva, l-obbligi
ta' taħriġ
kontinwu
jistgħu jiġu
sodisfati
permezz ta’

parteċipazzjon
i fl-attivitajiet
ta’ taħriġ fi
Stat Membru
ieħor

5. Superviżjoni ta’ attivitajiet ta’ taħriġ
L-organizzazzjonijiet involuti fissuperviżjoni ta’ attivitajiet ta’ taħriġ
kontinwu
Il-proċess ta’ superviżjoni

IlKamra
talAvukati

Il-Kamra tal-Avukati tara illi 10 % tal-avukati kollha
fis-sena jattendu għall-54 lezzjoni obbligatorja
f'perjodu ta’ tliet snin u li dawn il-lezzjonijiet
jissodisfaw ir-rekwiżiti kwalitattivi u formali



L-evalwazzjoni tal-kwalità tal-kontenut



Il-Kwalità tal-metodi ta’ taħriġ



Kif jiġu ssodisfati r-rekwiżiti miktuba tal-Kamra talAvukati

