Usposabljanje odvetnikov o pravu EU na Danskem
Struktura, ki se je odzvala: danska odvetniška in pravniška zbornica (Advokat
Samfundet)
OPIS NACIONALNEGA SISTEMA USPOSABLJANJA ZA ODVETNIKE na Danskem

1. Dostop do poklica
Visokošolska/univerzitetna izobrazba
Diploma iz prava je obvezna

Koraki do pridobitve statusa kvalificiranega
odvetnika

DA
DA: diploma iz prava + magisterij iz prava (trajanje
dodiplomskega študija: tri leta in trajanje magistrskega
študija prava: dve leti).


vpis v odvetniško zbornico



izpit (ki ga organizira odvetniška zbornica)



končano uvajalno obdobje

DA – možnosti prehoda iz akademske sfere, sodstva,
tožilstev itd.

Druge poti do poklica

2. Usposabljanje med uvajalnim obdobjem
Ali obstaja uvajalno obdobje?

DA

Zakon o pravosodju – poglavje 12

Obvezno

DA

Predpisano trajanje:

Vrste struktur, pristojnih za
organiziranje usposabljanja
Oblika uvajalnega
usposabljanja



triletno uvajalno obdobje pri kvalificiranem odvetniku;



lahko traja tudi samo eno leto pri kvalificiranem
odvetniku, če ima kandidat druge ustrezne pravne
izkušnje iz akademske sfere, sodstva, tožilstva itd.



zasebne odvetniške pisarne in odvetniške družbe



danska odvetniška in pravniška zbornica



pripravništvo v zasebni odvetniški pisarni



usposabljanje iz prava s posebnim učnim načrtom, ki je skupen za vse
odvetniške pripravnike



usposabljanje o poklicnih veščinah pravnikov

Sprejemni izpit/preverjanje
pred uvajalnim obdobjem

NE – uvajalnega obdobja se lahko udeleži vsak magister prava.

Predpisan učni načrt med
uvajalnim obdobjem

DA



procesno pravo



pravniške veščine



nepravniške poklicne veščine

Posebnosti v zvezi s pravom EU in jezikovnim Ni predpisanih obveznosti.
usposabljanjem
Uvajalno obdobje razdeljeno v različne faze
Ocena/izpit po uvajalnem
obdobju

NE

DA



Vsi spodnji izpiti so obvezni.
pisni izpiti
ustni izpiti



ocena zadeve,
pripravnik

ki

jo

obravnava

odvetniški

3. Sistem stalnega usposabljanja
Razlikovanje med
usposabljanjem

stalnim

in

specialističnim NE

Obveznosti v zvezi s stalnim
usposabljanjem

Obveznosti v zvezi s specialističnim
usposabljanjem

DA

NE

Obveznosti v zvezi z učenjem tujih jezikov
Obveznosti v zvezi z vsebino prava EU
pri stalnem/specialističnem usposabljanju



obveznosti v zvezi z obveznim
usposabljanjem, kot so določene z
nacionalno zakonodajo



obveznosti v zvezi z obveznim
usposabljanjem, kot so navedene v
notranjih predpisih odvetniške in
pravniške zbornice

Specializacija
ni
predvidena
niti
z
nacionalno zakonodajo niti z notranjimi
predpisi.
Ni obveznosti.

NE

4. Sistemi akreditacije in ponudniki usposabljanja
Možnost/zahteve za akreditacijo

DA

 Ni
uradnega
akreditacije.

sistema

predhodne

 Vsak
odvetnik
po koncu tečaja
individualno oceni odlike posameznega
tečaja/usposabljanja.

Število ponudnikov usposabljanja, ki
ponujajo dejavnosti stalnega
usposabljanja
Vrsta ponudnikov usposabljanja, ki
razvijajo akreditirane dejavnosti stalnega
usposabljanja

med 21 in 50



neakreditirani
usposabljanja



neakreditirani zasebni
ponudnik usposabljanja



udeležba na klasičnih tečajih
usposabljanja



moduli e-učenja



udeležba na konferencah za
usposabljanje



sodelovanje na dejavnostih
usposabljanja kot izvajalec
usposabljanja ali učitelj



pisanje člankov/objave

zasebni

komercialni
ali

javni

ponudnik
nepridobitni

Dejavnosti in metode
Vrsta dejavnosti usposabljanja, priznana
v okviru obveznosti stalnega
usposabljanja

Sodelovanje na
dejavnostih
usposabljanja v
drugih državah
članicah:
da, obveznosti v
zvezi s stalnim
usposabljanjem
je mogoče
izpolniti s
sodelovanjem na

dejavnostih
usposabljanja v
drugih državah
članicah.

5. Nadzor nad dejavnostmi usposabljanja
Organizacije, vključene v nadzor nad
dejavnostmi stalnega usposabljanja
Potek nadzora

Odvetn
iška
zbornic
a

Odvetniška zbornica nadzoruje, ali se vsako leto
10 % vseh odvetnikov udeleži obveznih 54 učnih
ur v triletnem obdobju ter ali so te učne ure v
skladu s kakovostnimi in formalnimi zahtevami.



ocena kakovosti vsebin



kakovost metod usposabljanja



izpolnjevanje pisnih zahtev odvetniške zbornice

