Advokaatide/õigusnõustajate ELi õiguse alane koolitamine Taanis
Teabe esitaja: Taani advokaatide liit (Advokatsamfundet)
ADVOKAATIDE/ÕIGUSNÕUSTAJATE RIIKLIKU KOOLITUSSÜSTEEMI KIRJELDUS –
Taani

1. Juurdepääs kutsealale
Kõrgharidus/ülikooliharidus on vajalik
Õigusteaduse kraad on kohustuslik

Täieõiguslikuks
advokaadiks/õigusnõustajaks saamise
nõuded
Alternatiivsed võimalused kutsealale
juurdepääsuks

JAH
JAH: bakalaureusekraad õigusteaduses +
magistrikraad õigusteaduses (bakalaureuseõppe
kestus kolm aastat ja õigusteaduse magistriõppe kestus
kaks aastat).


Isik peab end registreerima advokaatide liidus.



Isik peab sooritama advokaatide liidu korraldatud
eksami.



Isik peab läbima kutsepraktika.

JAH – advokaadiks võivad ümber õppida akadeemiliste
ringkondade esindajad, kohtunikud, prokuratuuri töötajad
jt.

2. Koolitus kutsepraktika ajal
Kas on nõutav kutsepraktika
läbimine?

JAH

Kohtumõistmist käsitlev seadus – 12. peatükk.

Kohustuslik

JAH

Kindlaksmääratud kestus:

Koolituse korraldamise eest
vastutavad struktuurid
Kutsepraktika raames
pakutava koolituse vorm



kolmeaastane kutsepraktika kvalifitseeritud
advokaadi juures;



praktika kvalifitseeritud advokaadi juures võib
piirduda ühe aastaga, kui kandidaadil on muu
asjakohane õigusalane töökogemus, mille ta on
omandanud akadeemilistes ringkondades, kohtus,
prokuratuuris või mujal töötades.



Erapraksised ja advokaadibürood.



Taani advokaatide liit.



Erapraksise juhendamisel toimuv kutsepraktika.



Õigusalane koolitus spetsiaalse õppekava alusel, mis on ühine kõigi
advokaadi praktikantide jaoks.



Õigusvaldkonnaga seotud kutseoskuste alane koolitus.

Sobivuseksam/kontroll enne
kutsepraktika algust

PUUDUB. Kutsepraktikale on juurdepääs kõigil isikutel, kellel on
magistrikraad õigusteaduses.

Kindlaksmääratud õppekava
kutsepraktika ajal

JAH

ELi õigust ja keeleõpet käsitlevad erisused



Menetlusõigus.



Õigusvaldkonnaga seotud kutseoskused.



Õigusvaldkonnaga mitteseotud kutseoskused.

Kindlaksmääratud kohustused puuduvad.

Kutsepraktika periood on jagatud erinevateks
etappideks
Kutsepraktika järgne
hindamine/eksam

JAH

EI

Kõigi allpool osutatud eksamite sooritamine on
kohustuslik.
 Kirjalikud eksamid.
 Suulised eksamid.
 Advokaadi praktikandi läbitöötatud juhtumi
hindamine.

3. Täiendusõppe süsteem
Täiendusõppe
eristamine

ja

spetsialiseerumisõppe Ei eristata.

Täiendusõppe läbimisega seotud
kohustused

Spetsialiseerumisõppe läbimisega seotud
kohustused

JAH

PUUDUVAD

Täiendusõppe läbimise kohustused on
sätestatud riigi õigusaktides.



Täiendusõppe läbimise kohustused on
sätestatud
advokaatide
liidu
kodukorras.

Spetsialiseerumisõpet ei ole nimetatud riigi
õigusaktides
ega
advokaatide
liidu
kodukorras.
Kohustused puuduvad.

Kohustused seoses võõrkeelte õppimisega
Täiendusõppe/spetsialiseerumisõppe
raames ELi õiguse omandamisega
seotud kohustused



PUUDUVAD

4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
Akrediteerimisvõimalus/-kohustus

JAH

 Taanis
puudub
ametlik
akrediteerimise süsteem.

eelneva

 Iga kursust/koolitust hinnatakse pärast
kursuse/koolituse toimumist iga üksiku
advokaadi seisukohast.

Nende koolituspakkujate arv, kes
pakuvad täiendusõpet
Nende koolituspakkujate liik, kes töötavad
välja akrediteeritud täiendusõppe kursusi

21–50 koolituspakkujat.



Akrediteerimata
eraõiguslikud
koolituspakkujad.



Akrediteerimata
eraõiguslikud
või
avalikõiguslikud mittetulunduslikud koolituspakkujad.



Auditoorsetel koolitustel
osalemine;



e-õppe moodulite läbimine;



koolituskonverentsidel
osalemine;



koolitustel osalemine
koolitaja või õpetajana;



kirjutamine/avaldamine.

tulunduslikud

Koolituste liigid ja õppemeetodid
Koolituste liigid, mis on heaks kiidetud
täiendusõppe läbimise kohustuse raames

Osalemine
koolitusel, mis
toimub teises
liikmesriigis:
jah, osalemist
teises
liikmesriigis
toimuval
koolitusel
võidakse arvesse
võtta
täiendusõppe
kohustuse

täitmise
hindamisel.

5. Järelevalve koolituse üle
Täiendusõppe üle järelevalvet tegevad
organisatsioonid

Järelevalveprotsess

Advokaatide
liit

Advokaatide liit teeb järelevalvet selle üle, et 10%
kõigist advokaatidest aastas täidavad nõude, mille
kohaselt tuleb advokaadil võtta kolme aasta
jooksul osa 54 kohustuslikust õppetunnist ning et
need
õppetunnid
vastavad
kvaliteedija
vorminõuetele.



Sisu kvaliteedi hindamine.



Koolitusmeetodite kvaliteedi hindamine.



Selle hindamine, kuidas on täidetud advokaatide liidu
kehtestatud kirjalikud nõuded.

