Обучение на адвокати по право на ЕС в Дания
Орган, подал информацията: Датска адвокатската колегия (Advokat Samfundet)
ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в Дания

1. Достъп до професията
Необходимо ли е висше образование/университетско образование? ДА
Задължително ли е притежаването на диплома по право?
ДА: Бакалавърска
степен по право + Магистърска степен по право
(Продължителност на бакалавърската програма:
3 години, а на магистърската програма по право:
2 години)

Какви са стъпките за придобиване на
пълна правоспособност като адвокат?
Има ли алтернативни начини за достъп
до упражняване на професията?



Вписване в Адвокатската колегия



Изпит (организиран от Адвокатската колегия)



Завършване на въвеждащ стаж

ДА — алтернативни начини за достъп професията при
смяна на работа от страна на лица от академичните
среди, съдебната власт, прокуратурата и т.н.

2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ стаж?

ДА

Стажът задължителен ли е? ДА

Какви видове структури са
отговорни за организиране
на обучението по време на
този стаж?
Форма на въвеждащото
обучение

Закон за правораздаването — глава 12
Установена продължителност:


3 години въвеждащ стаж при правоспособен
адвокат



Продължителността на стажа може да бъде
ограничена до 1 година при правоспособен
адвокат, ако кандидатът притежава друг
съответен юридически опит от академичните
среди, съдебната власт, прокуратурата и т.н.



Адвокатски кантори



Датската адвокатска колегия



Стаж под надзора на адвокатска кантора



Обучение по право със специфична програма, която е обща за
всички стажант-адвокати



Обучение по професионални умения в областта на правото

Има ли приемен
изпит/проверка преди
въвеждащия стаж?

НЕ — всяко лице, притежаващо магистърска степен по право, може да
започне въвеждащия стаж

Има ли утвърдена програма
за обучение по време на
въвеждащия стаж?

ДА



Процесуално право



Умения в областта на правото



Професионални умения извън областта на
правото

Има ли специфични изисквания във връзка Няма установени задължения
с изучаването на правото на ЕС и езиковото
обучение?
Въвеждащият стаж, разделен ли е на
отделни етапи?
Има ли оценка/изпит след
въвеждащия стаж?

ДА

НЕ
Всички посочени по-долу изпити са
задължителни
 Писмени изпити
 Устни изпити
 Решаване на казус от стажант-адвоката

3. Система за текущо обучение
Прави ли се разграничение между текущо Не
обучение и специализация?
Има ли задължение за преминаване на ДА
текущо обучение?



Задължителни обучения съгласно
националното законодателство



Задължителни обучения съгласно
вътрешните
правила
на
Адвокатската колегия

Има ли задължение за преминаване на НЕ
специализация?

В националното законодателство и
вътрешните правила не се споменава за
специализация.

Има ли задължение за изучаване на чужди
езици?

Няма задължение

Има ли задължение за включване на
правото на ЕС в текущото
обучение/специализацията?

НЕ

4. Системи за акредитация и структури, предоставящи
обучение
Съществува ли акредитация?

ДА

 Няма
формална
система
предварителна акредитация

за

 Всеки курс/ всяка сесия за обучение се
акредитира въз основа на последваща
оценка на ползите, които носи за
отделния адвокат

Какъв е броят на структурите,
предоставящи обучение, които
предлагат текущо обучение?
Какви са видовете структури,
предоставящи обучение, които
разработват акредитирани дейности за
текущо обучение?

Между 21 и 50



Неакредитирани частни търговски структури,
предоставящи обучение



Неакредитирани частни или публични
структури с нестопанска цел, предоставящи
обучение



Посещаване на
присъствени сесии за
обучение



Участие в модули за
електронно обучение



Посещаване на
конференции за обучение



Участие в дейности по
обучение като обучител

Дейности и методи
Какви видове дейности по обучение се
приемат съгласно задължението за
текущо обучение или специализация?

Участие в
дейности за
обучение в
друга държава
членка:
Да,
задълженията
за текущо
обучение могат

или преподавател


Писане/публикуване

да бъдат
изпълнени чрез
участие в
дейности за
обучение в
друга държава
членка

5. Надзор на дейностите по обучение
Кои са структурите, упражняващи
надзор върху дейностите по текущо
обучение?

Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Адвокатска
та колегия

Адвокатската колегия осъществява надзор за
това на година 10 % от всички адвокати да са
посетили
задължителните
54 обучителни
мероприятия за 3-годишен период и за това
тези мероприятия да отговарят на формалните
изисквания и изискванията за качество



Оценка на качеството на съдържанието



Оценка на качеството на методите за обучение



Оценка за спазването на писмените изисквания на
Адвокатската колегия

