Advokatų ES teisės mokymas Danijoje
Atsakymą pateikusi institucija: Danijos advokatūra ir Teisininkų draugija (Advokat
Samfundet)
Danijos NACIONALINĖS ADVOKATŲ MOKYMO SISTEMOS APRAŠAS

1. Profesijos įgijimas
Aukštasis / universitetinis išsilavinimas
Privalomas teisinis išsilavinimas

Reikalavimai asmeniui, siekiančiam tapti
visateisiu advokatu:

TAIP.
TAIP: teisės bakalauro ir teisės magistro
kvalifikaciniai laipsniai (teisės bakalauro studijų
trukmė – 3 metai, o teisės magistro studijų trukmė –
2 metai).


registracija į advokatūrą;



egzaminai (kuriuos rengia advokatūra);



pasirengimo advokato veiklai laikotarpio užbaigimas.

TAIP. Alternatyviais būdais advokatais
mokslininkai, teisėjai, prokurorai ir kt.

Alternatyvūs būdai tapti advokatu

gali

tapti

2. Mokymas pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
Ar yra nustatytas pasirengimo
advokato veiklai laikotarpis?

TAIP

Teisingumo vykdymo įstatymo 12 skyrius.

Ar šis laikotarpis privalomas?

TAIP

Nustatyta trukmė:

Už pasirengimo advokato
veiklai laikotarpio mokymą
atsakingų institucijų rūšys:
Pasirengimo advokato veiklai
mokymo forma



3 metus trunkantis pasirengimo advokato veiklai
laikotarpis, kuriam vadovauja kvalifikuotas advokatas;



šis laikotarpis, kuriam vadovauja kvalifikuotas
advokatas, gali būti sutrumpintas iki 1 metų, jeigu
kandidatas turi atitinkamą darbo mokslo srityje,
teisme, prokuratūroje ir kt. patirtį.



privatūs praktikuojantys advokatai ir advokatų kontoros;



Danijos advokatūra ir Teisininkų draugija.



praktika, kuriai vadovauja privatus praktikuojantis advokatas;



teisės mokymas naudojant visiems advokato padėjėjams skirtą
specifinę mokymo programą;



mokymai, susiję su teisinių profesinių įgūdžių ugdymu.

Stojamasis egzaminas /
patikrinimas prieš
pasirengimo advokato veiklai
laikotarpį

NE. Kiekvienas teisės magistro kvalifikacinį laipsnį turintis asmuo gali
dalyvauti pasirengimo advokato veiklai laikotarpio mokyme.

Pasirengimo advokato veiklai
laikotarpiu taikoma parengta
mokymo programa:

TAIP



procesinė teisė;



teisiniai įgūdžiai;



neteisiniai profesiniai įgūdžiai.

Specialūs reikalavimai, susiję su ES teisės ir Nenustatyta jokių pareigų.
kalbų mokymu
Pasirengimo advokato veiklai laikotarpis
skirstomas į keletą etapų
Pasibaigusio pasirengimo
advokato veiklai laikotarpio
vertinimas / egzaminas

NE.

TAIP





Visi toliau nurodyti egzaminai yra privalomi:
egzaminai raštu;
egzaminai žodžiu;
advokato padėjėjo išnagrinėtos bylos vertinimas.

3. Tęstinio mokymo sistema
Tęstinio mokymo
diferenciacija

ir

specializuoto

Su tęstiniu mokymu susijusios pareigos:

Su specializuotu mokymu susijusios
pareigos

mokymo Ne.
TAIP

privalomos su mokymu susijusios
pareigos, kaip nurodyta įstatyme;



privalomos su mokymu susijusios
pareigos, kaip nurodyta advokatūros ir
Teisininkų draugijos vidaus taisyklėse.

Specializacija neminima nei įstatyme, nei
vidaus taisyklėse.

NE

Su užsienio kalbų mokymusi susijusios pareigos
Pareigos, susijusios su ES teisės turiniu
atsižvelgiant į tęstinį / specializuotą
mokymą



Nenustatyta jokių pareigų.

NE

4. Akreditavimo sistemos ir mokymo paslaugų teikėjai
Akreditacijos galimybė / reikalavimai:

TAIP

 nėra
jokios
oficialios
akreditavimo sistemos;

ex ante

 kiekvienam vertinamam kursui (mokymo
sesijai)
suteikiama
akreditacija
atsižvelgiant į jo turinį ir poveikį
pavieniam kursą baigusiam advokatui.

Mokymo paslaugų teikėjų, rengiančių
tęstinio mokymo veiklą, skaičius
Mokymo paslaugų teikėjų, rengiančių
akredituotą tęstinio mokymo veiklą, rūšys:

Nuo 21 iki 50.



neakredituotas
teikėjas;



neakredituotas privatus arba viešas ne pelno
mokymo paslaugų teikėjas.



dalyvavimas individualiose
mokymo sesijose;



e. mokymosi modulių
užbaigimas;



dalyvavimas mokymo
konferencijose;



dalyvavimas mokymo
veikloje kaip instruktoriui ar
mokytojui;



straipsnių rašymas ir (arba)
publikacijos.

privatus

komercinis

paslaugų

Veikla ir metodai
Su tęstiniu arba specializuotu mokymu
susijusias pareigas atitinkančios mokymo
veiklos rūšys:

Dalyvavimas
kitoje valstybėje
narėje
vykdomoje
mokymo
veikloje:
taip, su tęstiniu
mokymu
susijusios
pareigos gali būti
įvykdytos
dalyvaujant kitoje
valstybėje narėje

vykdomoje
mokymo veikloje.

5. Mokymo veiklos priežiūra
Organizacijos, padedančios vykdyti
tęstinio mokymo veiklos priežiūrą
Priežiūros procesas:

Advoka
tūra

Advokatūra prižiūri, kad 10 proc. visų advokatų
kasmet dalyvautų privalomose 54 pamokose
(3 metų laikotarpiu) ir kad šios pamokos atitiktų
kokybinius ir oficialius reikalavimus.



turinio kokybės vertinimas;



mokymo metodų kokybė;



kaip laikomasi advokatūros rašytinių reikalavimų.

