EU:n oikeutta koskeva lakimieskoulutus Tanskassa
Vastaava organisaatio: Tanskan asianajajaliitto (Advokat Samfundet)
KUVAUS Tanskan KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ

1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen koulutus / yliopistotason koulutus
KYLLÄ
Oikeustieteen tutkinto pakollinen
KYLLÄ Oikeustieteen kandidaatin tutkinto +
oikeustieteen maisterin tutkinto (kandidaatin
tutkinnon suorittaminen kestää kolme vuotta ja maisterin
tutkinnon suorittaminen kaksi vuotta)

Pätevöityminen



Rekisteröityminen asianajajayhdistyksen jäseneksi



Asianajajayhdistyksen järjestämä koe



Työharjoittelu

KYLLÄ, ammattiin voi päästä myös muulla tavoin
esimerkiksi
yliopisto-opintojen,
oikeuslaitoksen
tai
syyttäjälaitoksen kautta.

Vaihtoehtoiset polut ammattiin

2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLLÄ

Oikeudenkäyntilain 12 luku

Pakollinen

KYLLÄ

Kesto:


kolmevuotinen työharjoittelu pätevän asianajajan
ohjauksessa



yhden vuoden harjoittelu pätevän asianajajan
ohjauksessa riittää, jos harjoittelija on hankkinut
tarvittavan oikeusalan kokemuksen esimerkiksi
yliopistossa, oikeuslaitoksessa tai syyttäjälaitoksessa.

Harjoittelua järjestävät
organisaatiot



Yksityiset laki- ja asianajotoimistot



Tanskan asianajajaliitto (Advokat Samfundet)

Harjoittelun toteutustapa



Yksityisen asianajotoimiston valvoma työharjoittelu



Oikeusalan harjoittelu, jossa on tietty opetussuunnitelma kaikille
asianajajaharjoittelijoille



Oikeustieteellistä ammatillista osaamista kehittävä koulutus

Pääsykoe / tarkistus ennen
harjoittelua

EI OLE, kaikki maisterintutkinnon suorittaneet pääsevät työharjoitteluun.

Opetussuunnitelma
harjoittelun aikana

KYLLÄ

Eurooppaoikeuden
ja
vieraiden
opetusta koskevat erityisvaatimukset



Prosessioikeus



Oikeustieteellinen osaaminen



Muu kuin oikeustieteellinen ammatillinen
osaaminen

kielten Ei erityisiä vaatimuksia.

Jakautuuko harjoittelu useampaan jaksoon?

EI

Harjoittelun jälkeinen arviointi
/ koe

KYLLÄ

Kaikki seuraavassa luetellut kokeet ovat
pakollisia:
 Kirjalliset kokeet
 Suulliset kokeet
 Asianajajaharjoittelijan hoitaman tapauksen
arviointi

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
Erottelu
täydennyskoulutuksen
erikoistumiskoulutuksen välillä
Täydennyskoulutusta koskevat velvoitteet

Erikoistumiskoulutusta koskevat
velvoitteet

ja EI OLE
KYLLÄ

EI OLE

Kansallisessa lainsäädännössä
määrätyt koulutusvelvoitteet



Tanskan asianajajaliiton
säännöissä
koulutusvelvoitteet

sisäisissä
määrätyt

Erikoistumista ei mainita kansallisessa
lainsäädännössä
eikä
asianajajaliiton
sisäisissä säännöissä.
EI OLE

Vieraiden kielten opiskelua koskevat velvoitteet
Eurooppaoikeuden opetuksen sisältöä
koskevat vaatimukset täydennys- ja
erikoistumiskoulutuksessa



EI OLE

4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus akkreditointiin /
akkreditointivaatimus

KYLLÄ

 Tanskassa ei ole virallista järjestelmää
etukäteen tehtävää akkreditointia varten.
 Kurssit ja koulutustilaisuudet arvioidaan
ja akkreditoidaan yksittäisten asianajajien
suoritusten perusteella jälkikäteen.

Täydennyskoulutusta tarjoavien
koulutuksen järjestäjien lukumäärä
Akkreditoitua täydennyskoulutusta
tarjoavat koulutuksen järjestäjät

21–50



Akkreditoimattomat
yksityiset
koulutuksen järjestäjät



Akkreditoimattomat yksityiset tai julkiset voittoa
tavoittelemattomat koulutuksen järjestäjät



Osallistuminen
lähiopetukseen



Verkko-opintojakson
suorittaminen



Osallistuminen
koulutusseminaareihin



Osallistuminen

kaupalliset

Koulutustoiminta ja -menetelmät
Täydennyskoulutusta koskevien
velvoitteiden täyttämiseksi hyväksytty
koulutus

Osallistuminen
koulutustoimintaan
toisessa
jäsenvaltiossa:
Kyllä,
koulutusvelvoitteet

koulutukseen
kouluttajana tai
opettajana


Kirjoittaminen/



julkaisutoiminta

voidaan täyttää
osallistumalla
koulutustoimintaan
toisessa
jäsenvaltiossa.

5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta valvovat
organisaatiot

Valvontamenettely

Asianajajayhdistys

Asianajajayhdistys valvoo, että 10 prosenttia
kaikista asianajajista täyttää vuosittain velvoitteen,
jonka
mukaan
heidän
on
osallistuttava
54 oppitunnille kolmen vuoden aikana. Lisäksi
asianajajayhdistys valvoo, että oppitunnit täyttävät
laatu- ja muotovaatimukset.



Koulutussisällön laadun arviointi



Koulutusmenetelmien laadun arviointi



Asianajajayhdistyksen kirjallisten vaatimusten
täyttäminen

