Vzdělávání advokátů v právu EU – Dánsko
Odpovědná organizace: Dánská advokátní a právní společnost (Advokat Samfundet)
POPIS VNITROSTÁTNÍHO SYSTÉMU ODBORNÉ PŘÍPRAVY ADVOKÁTŮ v Dánsku

1. Přístup k profesi
Vysokoškolské vzdělání / univerzitní
vzdělání
Titul v oboru právo je povinný

ANO

Postup, jak dosáhnout plné způsobilosti
k výkonu advokátní profese
Alternativní přístup k profesi:

ANO. Bakalářský titul v oboru právo + magisterský titul
v oboru právo (bakalářské studium v délce 3 let;
magisterské studium v oboru právo v délce 2 let)
 Zápis u advokátní komory
 Zkouška (pořádaná advokátní komorou)
 Absolvování koncipientského období
ANO – alternativní možnosti přestupu z akademické
oblasti, soudnictví, státního zastupitelství atd.

2. Odborná příprava během právní praxe
Existuje právní praxe?

ANO

Povinná

ANO

Struktury odpovědné za
organizaci vzdělávání během
právní praxe
Forma právní praxe

Přijímací zkouška / prověření
před zahájením právní praxe
Stanovený vzdělávací plán
během právní praxe




Zákon o soudnictví – kapitola 12 (dánsky)

Stanovená délka:
 3 roky koncipientské praxe pod vedením
kvalifikovaného advokáta
 Praxe může být zkrácena na 1 rok pod vedením
kvalifikovaného advokáta, má-li uchazeč jiné
příslušné právní zkušenosti z akademické oblasti,
soudnictví, státního zastupitelství atd.
Advokáti a advokátní kanceláře
Dánská advokátní a právní společnost




Právní praxe vykonávaná pod dohledem advokáta
Vzdělávání v oblasti práva se specifickou náplní společnou pro
všechny advokátní koncipienty
 Příprava v oblasti právnických dovedností
NE – advokátním koncipientem se může stát kdokoli s magisterským
titulem v oboru právo
ANO

 Procesní právo
 Právní dovednosti
 Odborné dovednosti mimo oblast práva
Nejsou stanoveny žádné povinnosti

Specifika týkající se vzdělávání v právu EU a
jazykové přípravy
NE
Rozdělení právní praxe do jednotlivých fází
ANO
Všechny níže uvedené zkoušky jsou povinné
Hodnocení/zkouška po

Písemné zkoušky
skončení právní praxe



Ústní zkoušky
Hodnocení případu,

který

řeší

advokátní

koncipient

3. Systém soustavné odborné přípravy a specializace
Rozlišování mezi soustavnou odbornou přípravou NE
a specializací
Povinnosti týkající se soustavné odborné ANO
 Povinnosti týkající se povinné
přípravy
odborné přípravy stanovené
právními předpisy státu
 Povinnosti týkající se povinné
odborné přípravy stanovené ve
vnitřních nařízeních advokátní a
právní společnosti
NE
Povinnosti týkající se specializace
Specializace není uvedena ani v
právních předpisech státu, ani ve
vnitřních nařízeních
Povinnosti týkající studia cizích jazyků
Žádné
Povinnosti týkající se obsahu práva EU u
soustavné odborné přípravy či
specializace?

NE

4. Systémy akreditace a poskytovatelé odborné přípravy
Možnost akreditace/požadavky na
akreditaci

Počet poskytovatelů nabízejících
vzdělávací aktivity v oblasti soustavné
odborné přípravy
Typy poskytovatelů připravujících
akreditované vzdělávací aktivity v oblasti
soustavné odborné přípravy

 Neexistuje žádný formální systém
akreditace ex-ante
 Při hodnocení jsou každý kurz či
vzdělávací
lekce
akreditovány na
základě jejich přínosu pro jednotlivého
advokáta po absolvování kurzu
Mezi 21 a 50
ANO




Neakreditovaní
komerční
poskytovatelé
vzdělávání
Neakreditovaní soukromí či veřejní neziskoví
poskytovatelé vzdělávání

Aktivity a metody
Typy vzdělávacích aktivit, které jsou
uznány v rámci povinností soustavné
odborné přípravy






Účast na prezenčních
vzdělávacích kurzech
Absolvování modulů
elektronického učení
Účast na vzdělávacích
konferencích
Účast na vzdělávacích

Účast na
vzdělávacích
aktivitách v
jiném členském
státě:
Ano, povinnosti



činnostech jako lektor nebo
učitel
Psaní/publikování

týkající se
průběžné
odborné přípravy
mohou být
splněny
prostřednictvím
účasti na
vzdělávacích
činnostech v
jiném členském
státě

5. Dohled nad vzdělávacími aktivitami v rámci odborné přípravy




Advokátní komora dohlíží na to, aby ročně
10 % všech advokátů absolvovalo 54
povinných lekcí v rámci tříletého období a aby
tyto lekce splňovaly kvalitativní a formální
požadavky
Hodnocení kvality obsahů
Kvalita vzdělávacích metod odborné přípravy



Jak jsou plněny písemné požadavky advokátní komory

Advokátní
Organizace zapojené do dohledu nad
vzdělávacími aktivitami v rámci soustavné komora
odborné přípravy

Proces dohledu

