Juristutbildning i EU-rätt i Danmark
Ansvarigt organ: Danska advokatsamfundet (Advokatsamfundet)
BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Danmark

1. Tillträde till yrket
Högre utbildning/universitetsutbildning
Juristexamen är obligatorisk

JA

Steg för att bli en fullvärdig advokat:



Registrering hos advokatsamfundet



Examination (anordnas av advokatsamfundet)



Fullföljande av en introduktionsperiod

JA: Juristexamen på kandidat- och magisternivå
(Kandidatexamen: tre år och magisterexamen: två år)

JA – alternativ till övergång från den akademiska världen,
rättsväsendet, åklagarmyndigheter osv.

Alternativa vägar till yrket

2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en
introduktionsperiod?

JA

Lagen om rättsvård – kapitel 12

Obligatoriskt

JA

Varaktighet:

Typer av organ med ansvar
för anordnande av utbildning
Former av
introduktionsutbildning



Treårig introduktionsperiod med en utbildad jurist



Introduktionsperioden kan begränsas till ett år med
en utbildad jurist om personen har annan relevant
juridisk erfarenhet från den akademiska världen,
rättsväsendet, åklagarmyndigheter osv.



Privata jurist- och advokatbyråer.



Det danska advokatsamfundet.



Praktik, övervakad av en advokatbyrå.



Juristutbildning med särskild kursplan, gemensam för alla biträdande
jurister.



Utbildning i juridiska yrkesfärdigheter.

Inträdesexamen/kontroll före
introduktionsperioden

NEJ – alla med juristexamen på magisternivå kan genomgå
introduktionsperioden.

Fast kursplan under
introduktionsperioden

JA



Processrätt.



Juridiska färdigheter.



Icke-juridiska yrkesfärdigheter.

Särskilda aspekter när det gäller EU-rätt och Inga fasta krav.
språkutbildning
Introduktionsperiod uppdelad i olika nivåer

NEJ

Bedömning/examinering efter
genomgången
introduktionsperiod

JA





Alla examinationer nedan är obligatoriska
Skriftlig examination.
Muntlig examination.
Utvärdering av ett mål som den biträdande
juristen arbetat med.

3. Fortbildningssystem
Skillnad
mellan
specialiseringsutbildning

fortbildning

Krav gällande fortbildning

Krav gällande specialiseringsutbildning

och Nej
JA

NEJ

Utbildning är ett obligatoriskt krav enligt
dansk lagstiftning.



Obligatoriska utbildningskrav
advokatsamfundets stadgar

enligt

Specialisering nämns varken i
nationella
lagstiftningen
eller
advokatsamfundets stadgar.

den
i

Inga krav.

Krav beträffande att lära sig utländska språk
Krav på kunskap om EU-rätten när det
gäller
fortbildning/specialiseringsutbildning?



NEJ

4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till/krav på ackreditering

JA

 Det finns inget formellt system
förhandsackreditering.

för

 Varje kurs/utbildningstillfälle utvärderas
separat för varje jurist efter kursen.

Antal utbildningsleverantörer som
tillhandahåller fortbildningsverksamheter
Typ av utbildningsleverantörer som
tillhandahåller ackrediterad
fortbildningsverksamhet

Mellan 21 och 50.



Icke-ackrediterade
privata
utbildningsleverantörer.



Icke-ackrediterade privata eller offentliga ideella
utbildningsleverantörer.



Deltagande i utbildningar på
plats.



Fullföljande av
e-lärandemoduler.



Deltagande i
utbildningskonferenser.



Deltagande i
utbildningsverksamheter
som handledare eller lärare.



Skrivande/publicering.

kommersiella

Verksamheter och metoder
Typ av utbildningsverksamhet som är
godkänd enligt kraven på fortbildning

Deltagande i
utbildningsverksamheter i
en annan
medlemsstat:
Ja, fortbildningskraven kan
uppfyllas genom
deltagande i
utbildningsverksamheter i
en annan
medlemsstat.

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar tillsyn av
fortbildningsverksamheter

Tillsynsprocess

Advokatsamfundet

Advokatsamfundet kontrollerar att 10 procent av
alla advokater per år genomgår de obligatoriska
54 utbildningstillfällena för en treårsperiod och att
kurserna uppfyller de kvalitativa och formella
kraven.



Bedömning av kvaliteten på kursinnehållet.



Kvaliteten på utbildningsmetoderna.



Kontroll av hur advokatsamfundets skriftliga krav
uppfylls.

