Advokātu mācības par ES tiesībām: Dānija
Atbildīgā struktūra: Dānijas Advokātu un juristu biedrība (Advokat Samfundet)
ADVOKĀTU VALSTS MĀCĪBU SISTĒMAS APRAKSTS — Dānija

1. Profesijas apguves priekšnosacījumi
Vajadzīga augstākā / universitātes līmeņa izglītība
Vajadzīgs akadēmiskais grāds tiesību zinātnē

Kas jādara, lai iegūtu pilntiesīga advokāta
kvalifikāciju
Alternatīvi profesijas iegūšanas veidi

JĀ
JĀ: bakalaura un maģistra grāds tiesību
zinātnē (bakalaura studijas ilgst trīs gadus,
maģistratūras studijas — divus gadus).



Jāreģistrējas advokātu kolēģijā;



jānokārto eksāmens (organizē advokātu kolēģija);



jāpabeidz stažēšanās periods.

JĀ — alternatīvas pārcelšanas iespējas no akadēmijām,
tiesām, prokuratūrām u. c.

2. Mācības stažēšanās periodā
Vai valstī pastāv stažēšanās
periods?

JĀ

Likuma par tiesu administrāciju 12. nodaļa

Obligātas mācības

JĀ

Noteiktais ilgums:


trīs gadus ilgs stažēšanās periods pie kvalificēta
advokāta;



to var ierobežot līdz vienam kvalificēta advokāta
uzraudzītas stažēšanās gadam, ja kandidātam ir
cita atbilstīga juridiskā pieredze, kas iegūta
akadēmijā, tiesā, prokuratūrā u. c.

Par mācību rīkošanu
atbildīgās struktūras



Privātprakses un advokātu biroji;



Dānijas Advokātu un juristu biedrība.

Ievadmācību veids



Privātpraksē īstenots un uzraudzīts mācekļa periods;



tiesību mācības, kurās visi advokāti stažieri apgūst vienu kopēju
mācību programmu;



mācības ar advokāta darbu tieši saistītu profesionālo prasmju
pilnveidošanai.

Uzņemšanas eksāmens /
pārbaude pirms stažēšanās
perioda

NĒ — stažēšanos var sākt ikviens, kam ir maģistra grāds tiesību zinātnē.

Obligāta mācību programma,
kas jāapgūst stažēšanās
periodā

JĀ



Procesuālās tiesības;



ar advokāta darbu saistītas prasmes;



ar advokāta darbu tieši nesaistītas profesionālās
prasmes.

Īpaši pienākumi attiecībā uz mācībām par ES Konkrētu pienākumu nav.
tiesībām un valodu apmācību

Stažēšanās perioda iedalījums posmos
Novērtēšana/eksāmens pēc
stažēšanās perioda

NĒ

JĀ




Visi turpmāk uzskaitītie eksāmeni ir obligāti:
rakstiskie eksāmeni;
mutvārdu eksāmeni;
advokāta stažiera izstrādātās lietas novērtēšana.

3. Pastāvīgo mācību sistēma
Pastāvīgo un specializēto mācību diferencēšana
Obligātas pastāvīgās mācības

Obligātas specializētās mācības

JĀ

NĒ



Valsts tiesību aktos paredzētās
obligātās mācības;



Advokātu un juristu biedrības iekšējos
noteikumos
paredzētās
obligātās
mācības.

Specializācija nav minēta ne valsts tiesību
aktos, nedz arī iekšējos noteikumos.

Obligātas svešvalodu mācības
Pienākums iekļaut ES tiesību saturu
pastāvīgo/specializēto mācību
programmā

NĒ

Nē
NĒ

4. Akreditācijas sistēmas un mācību organizatori
Akreditācijas iespējamība/prasības

 Dānijā nav oficiālas ex-ante akreditācijas
sistēmas.

JĀ

 Katru novērtēto mācību kursu/sesiju
akreditē pēc būtības, ņemot vērā
konkrētā advokāta sasniegtos rezultātus
pēc mācību kursa pabeigšanas.

To mācību organizatoru skaits, kuri
organizē pastāvīgo mācību pasākumus
Mācību organizatoru struktūras, kas
izstrādā akreditētus pastāvīgo mācību
pasākumus
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Neakreditēts
organizators;



neakreditēts privāts
mācību organizators.



Klātienes mācību sesiju
apmeklēšana;



e-mācību moduļu apguve;



mācību konferenču
apmeklēšana;



mācību pasākumu vadīšana
(pasniedzējs vai skolotājs);



rakstu darbi / publikācijas.

privāts

komerciālu
vai

publisks

mācību
bezpeļņas

Pasākumi un metodes
Atļautie obligāto pastāvīgo mācību
pasākumu veidi

Dalība citā
dalībvalstī
īstenotos
mācību
pasākumos:
jā, obligātās
pastāvīgās
mācības var
apgūt, piedaloties
mācību
pasākumos, kas
notiek citā
dalībvalstī.

5. Mācību pasākumu uzraudzība
Pastāvīgo mācību pasākumu
uzraudzībā iesaistītās organizācijas

Uzraudzības process

Advokātu
kolēģija

Kolēģija uzrauga, vai trīs gadu periodā noteiktās
54 obligātās mācību stundas gadā apmeklē 10 %
no visiem valsts advokātiem un vai minētās
mācību stundas atbilst oficiālajām prasībām un
kvalitātes standartiem.



Satura kvalitātes novērtēšana;



mācību metožu kvalitāte;



kā tiek pildītas advokātu kolēģijas rakstiskās prasības.

