Odborná príprava advokátov v oblasti právnych predpisov EÚ v Dánsku
Zodpovedajúca organizácia: Dánska advokátska komora (Advokat Samfundet)
OPIS VNÚTROŠTÁTNEHO SYSTÉMU ODBORNEJ PRÍPRAVY ADVOKÁTOV v Dánsku

1. Prístup k profesii
Vysokoškolské vzdelanie/univerzitné vzdelanie
Právnické vzdelanie je povinné

Ako sa stať plnohodnotným právnikom:

ÁNO
ÁNO: bakalársky titul v oblasti práva
a magisterský titul v oblasti práva (trvanie
bakalárskeho štúdia: 3 roky a trvanie magisterského
štúdia: 2 roky)



Registrácia v advokátskej komore



Skúška (organizovaná advokátskou komorou)



Ukončenie koncipientskej praxe

ÁNO – alternatívny prechod z akademického prostredia,
justície, prokuratúry atď.

Alternatívne cesty k vykonávaniu
povolania:

2. Odborná príprava počas obdobia zaškolenia
Existuje obdobie zaškolenia?

ÁNO

Zákon o výkone súdnictva – kapitola 12

Povinná

ÁNO

Stanovená dĺžka:

Inštitúcie zodpovedné za
organizovanie odbornej
prípravy
Formy odbornej prípravy
v období zaškolenia

Prijímacia skúška/kontrola
pred obdobím zaškolenia
Stanovené osnovy v období
zaškolenia

3 roky koncipientska prax s kvalifikovaným
advokátom



môže byť obmedzená na 1 rok s kvalifikovaným
advokátom, ak kandidát má ďalšie relevantné
skúsenosti z akademického prostredia, justície,
prokuratúry atď.



Súkromná prax a právnické firmy



Dánska advokátska komora



Odborná príprava pod dohľadom súkromnej praxe



Odborná právnická príprava s osobitným vzdelávacím programom
spoločným pre všetkých advokátskych koncipientov



Odborná príprava zameraná na právnické odborné zručnosti

NIE – každý občan s magisterským titulom v oblasti práva môže začať
koncipientskú prax
ÁNO

Osobitné požiadavky týkajúce sa právnych
predpisov EÚ a jazykovej prípravy:
Obdobie zaškolenia rozdelené do rôznych fáz
Hodnotenie/skúška po
koncipientskej praxi





Procesné právo



Právnické zručnosti



Iné ako právnické odborné zručnosti

Nie sú stanovené žiadne povinnosti.
NIE

ÁNO


Všetky tieto skúšky sú povinné:
písomné skúšky,





ústne skúšky,
hodnotenie prípadu vypracované advokátskym
koncipientom.

3. Systém priebežnej odbornej prípravy
Rozlišovanie
medzi
priebežnou
odbornou NIE
prípravou a špecializačnou odbornou prípravou
Povinnosti týkajúce sa priebežnej
odbornej prípravy

Povinnosti týkajúce sa špecializačnej
odbornej prípravy

ÁNO

Povinnosti týkajúce sa povinnej
odbornej prípravy, ako sú stanovené
vo vnútroštátnych právnych
predpisoch.



Povinnosti týkajúce sa povinnej
odbornej prípravy, ako sú uvedené vo
vnútorných predpisoch advokátskej
komory.

Špecializácia
sa
neuvádza
vo
vnútroštátnych právnych predpisoch, ani vo
vnútorných predpisoch.

NIE

Žiadne povinnosti

Povinnosti týkajúce sa štúdia cudzích jazykov
Povinnosti týkajúce sa obsahu práva EÚ
v súvislosti s priebežnou/špecializačnou
odbornou prípravou



NIE

4. Akreditačné systémy a poskytovatelia odbornej prípravy
Možnosť akreditácie / požiadavky na
akreditáciu

ÁNO

 Nie je zavedený žiadny
predbežnej akreditácie.

systém

 Pri hodnotení sa každý kurz/seminár
odbornej prípravy po ukončení akredituje
samostatne vo vzťahu k jednotlivému
advokátovi.

Počet poskytovateľov priebežnej odbornej 21 až 50
prípravy
Typ poskytovateľov odbornej prípravy,
ktorí zabezpečujú akreditované činnosti
priebežnej odbornej prípravy



Neakreditovaný
súkromný
poskytovateľ odbornej prípravy



Neakreditovaný
súkromný
alebo
verejný
neziskový poskytovateľ odbornej prípravy



Osobná účasť na
seminároch odbornej
prípravy



Absolvovanie modulov
elektronického vzdelávania



Účasť na konferenciách
odbornej prípravy



Účasť na činnostiach
odbornej prípravy v úlohe
školiteľa alebo učiteľa

komerčný

Činnosti a metódy
Druhy činnosti odbornej prípravy
prípustné v rámci povinnej priebežnej
odbornej prípravy

Účasť na
činnostiach
odbornej
prípravy v inom
členskom štáte:
Áno, povinnosti
týkajúce sa
priebežnej
odbornej prípravy



Písanie/publikovanie

je možné splniť aj
účasťou na
činnostiach
odbornej prípravy
v inom členskom
štáte EÚ.

5. Dohľad nad činnosťami odbornej prípravy
Organizácie, ktoré sa podieľajú na
dohľade nad činnosťami priebežnej
odbornej prípravy
Postup dohľadu

Advokátska
komora

Advokátska komora dohliada na to, aby
každoročne 10 % všetkých advokátov dosiahlo
povinný počet 54 lekcií za trojročné obdobie a aby
tieto lekcie spĺňali kvalitatívne a formálne
požiadavky.



Posudzovanie kvality obsahu



Kvalita metód odbornej prípravy



Ako sa plnia písomné požiadavky advokátskej komory

