Uddannelse af danske advokater i EU-ret
Responderende myndighed: Advokatsamfundet
BESKRIVELSE AF DET DANSKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER

1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående uddannelse/universitetsuddannelse
JA
Krav om juridisk kandidateksamen
JA: bachelor- og kandidatgrad i jura (BA-delen
tager tre år, og kandidatdelen tager to år)

For at blive fuldgyldig advokat skal man:



Være optaget i advokatsamfundet



Have bestået en eksamen, der afholdes af
Advokatsamfundet



Have gennemført en fuldmægtigperiode

JA – det er også muligt at blive advokat, hvis man har
været ansat i den akademiske verden, i retsvæsenet, ved
anklagemyndigheden osv.

Alternative veje til erhvervet:

2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en fuldmægtigperiode?

JA

Retsplejeloven – kapitel 12

Obligatorisk

JA

Varighed:

Organer med ansvar for
uddannelse
Type uddannelse i
fuldmægtigperioden



Tre års fuldmægtigperiode hos en beskikket advokat



Fuldmægtigperioden hos en beskikket advokat kan
begrænses til ét år, hvis den pågældende har anden
relevant juridisk erfaring fra den akademiske verden,
retsvæsenet, anklagemyndigheden el.lign.



Private praksisser og advokatfirmaer



Advokatsamfundet



Praktikforløb under tilsyn af en privat praksis



Kurser i lovgivning med fælles pensum for alle advokatfuldmægtige



Oparbejdelse af juridiske kompetencer

Optagelsesprøve/kontrol før
fuldmægtigperiode

Nej – alle med en juridisk kandidateksamen kan blive fuldmægtig.

Undervisningsprogram i
fuldmægtigperioden

JA



Procesret



Juridiske kompetencer



Ikke-juridiske kompetencer

Særlige forhold vedrørende EU-ret og sproglig Ingen krav
uddannelse
Fuldmægtigperiode inddelt i faser
Evaluering/eksamen efter
fuldmægtigperiode

NEJ

JA





Alle eksamener nedenfor er obligatoriske:
Skriftlige eksamener
Mundtlige eksamener
Behandling
af
en
sag
udarbejdet

af

advokatfuldmægtigen

3. Videreuddannelse
Sondring
mellem
specialisering

videreuddannelse

Krav om videreuddannelse

Krav om specialisering

og Nej
JA

NEJ

Obligatorisk videreuddannelse som
fastlagt i national lovgivning



Obligatorisk videreuddannelse som
anført i Advokatsamfundets interne
regler

Hverken
national
lovgivning
Advokatsamfundets
interne
indeholder krav om specialisering.

eller
regler

Ingen krav

Krav om tilegnelse af fremmedsprog
Krav om videreuddannelse/specialisering
i EU-ret



NEJ

4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for/krav om akkreditering

JA

 Der findes ikke noget formelt system til
forhåndsakkreditering
af
uddannelsesaktiviteter.
 Efter evaluering akkrediteres hvert
kursus/hver uddannelsesaktivitet med et
antal point i forhold til deres kvalitet, som
den pågældende advokat tildeles efter
kurset.

Antal uddannelsesudbydere, der tilbyder
videreuddannelse
Uddannelsesudbydere af akkrediteret
videreuddannelse

Mellem 21 og 50



Ikke-akkrediterede
private
erhvervsfaglig uddannelse



Ikke-akkrediterede private eller offentlige ikkeudbyttegivende uddannelsesudbydere



Fysisk deltagelse i kurser



Gennemførelse af elæringsmoduler



Deltagelse i
uddannelseskonferencer



Deltagelse i
uddannelsesaktiviteter som
vejleder eller underviser

udbydere

af

Aktiviteter og metoder
Uddannelsesaktiviteter, der accepteres i
overensstemmelse med kravene om
videreuddannelse



Forfattervirksomhed/udgivels
e

Deltagelse i
uddannelsesakti
viteter, der
finder sted i en
anden
medlemsstat:
Ja, kravene til
videreuddannelse
kan opfyldes
gennem
deltagelse i

uddannelsesaktiv
iteter i en anden
medlemsstat.

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører tilsyn med
videreuddannelsesaktiviteter

Tilsyn

Advoka
tsamfu
ndet

Advokatsamfundet fører tilsyn med, at 10 % af alle
advokater pr. år opfylder kravet om de
obligatoriske 54 lektioner over en treårig periode,
og at disse lektioner opfylder de kvalitative og
formelle krav.



Vurdering af kvaliteten af indholdet



Kvaliteten af undervisningsmetoder



Hvordan Advokatsamfundets skriftlige krav opfyldes

