Advokātu mācības par ES tiesībām: Vācija
Atbildīgā struktūra: Vācijas Federālā advokātu kolēģija
(Bundesrechtsanwaltskammer)
un Vācijas Advokātu asociācija (Deutscher Anwaltverein)
ADVOKĀTU VALSTS MĀCĪBU SISTĒMAS APRAKSTS — Vācija
1. Profesijas apguves priekšnosacījumi
Vajadzīga augstākā / universitātes līmeņa izglītība

JĀ
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Kas jādara, lai iegūtu pilntiesīga advokāta kvalifikāciju









Lai varētu apgūt advokāta profesiju, universitātes diploms
nav obligāts, taču tiesību zinātnes studenti var kārtot
valsts eksāmenu tiesību zinātnē (sk. turpmāk) tikai tad,
kad ir pabeiguši studijas universitātē (četri gadi). Eksāmena daļu, kas attiecas uz specifisku tiesību zinātnes jomu
(dalībnieku izvēlētu specializāciju), organizē un īsteno universitāte; šajā daļā gūtie rezultāti veido 30 % no vērtējuma, tomēr praksē lielāku uzmanību pievērš atzīmēm, kas
saņemtas valsts eksāmenā par obligātajiem tiesību zinātnes aspektiem.
Pēc universitātes studiju pabeigšanas jānokārto 1. valsts
eksāmens (Erstes Staatsexamen), ko, sadarbojoties ar
universitāti (sk. iepriekš), organizē Justizprüfungsamt
(valsts tiesu administrācijas struktūra);
jāpabeidz divu gadu stažēšanās periods, kas vienādi attiecas uz visām ar jurisprudenci saistītajām profesijām un ko
organizē valsts (apelācijas tiesas). Periodos, kad interese
par advokatūru ir sevišķi liela, ierobežoto mācību iespēju
dēļ kandidātiem no 1. valsts eksāmena nokārtošanas līdz
stažēšanās perioda sākumam var nākties gaidīt pat gadu;
jānokārto 2. valsts eksāmens (Zweites Staatsexamen), ko
organizē Justizprüfungsamt;
jāreģistrējas advokātu kolēģijā;
jāiesniedz “Morgenbesser” pieteikums (ja profesija apgūta
citā valstī), taču iegūtajām kvalifikācijām jābūt līdzvērtīgām.

Vācijā nepiešķir tādu akadēmisko grādu tiesību zinātnē kā citās valstīs, taču universitātē ir jāstudē un studiju beigās studentam jāsaņem diploms konkrētā jomā. Tomēr šis eksāmens ir tikai viens no
profesijas iegūšanas posmiem (30 %). Lai kļūtu par pilntiesīgu advokātu, kandidātam ir jānokārto 1. valsts eksāmens un vēlāk —
2. valsts eksāmens. Studijas universitātē, ieskaitot 1. valsts eksāmenu, parasti ilgst deviņus semestrus (četrarpus gadus). Vissarežģītākā ir 1. valsts eksāmena rakstiskā daļa, kuru nenokārto līdz
pat 30 % studentu. Tajā galvenokārt jāatrisina juridiski sarežģītas
lietas (lielākoties par materiālajām tiesībām), kas izklāstītas īsā aprakstā.
Pēc 1. valsts eksāmena nokārtošanas kandidātam jāsāk divus gadus ilga juridiskā stažēšanās (Referendariat), kuras pamatprogramma visiem topošajiem juristiem ir vienāda. Stažēšanos organizē
un gandrīz visus attiecīgos izdevumus sedz federālās zemes.
Kad juridiskā stažēšanās ir pabeigta, kandidātam jākārto 2. valsts
eksāmens. Šā eksāmena nenokārtošanas rādītājs ir daudz mazāks
nekā 1. valsts eksāmenam. Eksāmena rakstiskajā daļā ir jāizstrādā

spriedumi, apsūdzības, advokātu vēstules tiesas procesā vai līgumu
projekti par juridiski sarežģītām lietām, kas izspēlētas īsās etīdēs. Ja
stažieris nokārto 2. valsts eksāmenu, viņš var kļūt par pilntiesīgu
advokātu.

Alternatīvi profesijas iegūšanas veidi

Alternatīvu veidu nav.

2. Mācības stažēšanās periodā
Vai valstī pastāv stažēšanās periods?

JĀ

Obligātas mācības

JĀ

Katrai no 16 federālajām zemēm ir savs juridiskais pamats, taču galvenokārt atšķiras dažādām profesijām prasītais stažēšanās perioda ilgums.
Noteiktais ilgums:
divi gadi (Referendariat).

Par mācību rīkošanu atbildīgās struktūras

 Advokātu kolēģija (sadarbojas ar apelācijas tiesu, organizējot eksāmena daļu, kas attiecas uz advokatūru);
 valsts iestāde (apelācijas tiesas organizē divu gadu
stažēšanās periodu pēc 1. valsts eksāmena nokārtošanas).

Ievadmācību veids

 Tiesību mācības, kurās visi advokāti stažieri apgūst
vienu kopēju mācību programmu;
 mācības ar advokāta darbu tieši nesaistītu profesionālo prasmju pilnveidošanai;
 mācības ar advokāta darbu tieši saistītu profesionālo
prasmju pilnveidošanai;
 vairāki apgūstamie teorētiskie kursi.

Uzņemšanas eksāmens / pārbaude pirms stažēšanās perioda

JĀ

Kandidātiem, pirms sākt stažēšanos, jānokārto 1. valsts
eksāmens.

Obligāta mācību programma, kas jāapgūst stažēšanās periodā

JĀ

Katra federālā zeme ir izstrādājusi savu advokātu stažieru
mācību programmu.

Īpaši pienākumi attiecībā uz mācībām par ES tiesībām un valodu apmācību

JĀ

Juridiskais pamats:
Vācijas Tiesu varas likums
Deutsches Richtergesetz: 5.a panta 2. punkta 3. teikumā
noteikts, ka studiju laikā “obligātajos mācību priekšmetos
apskata galvenos civiltiesību, krimināltiesību, publisko tiesību un procesuālo tiesību aspektus, tostarp saistību ar
Eiropas tiesībām [..]”.
Tas, vai ES tiesību apguve ir paredzēta arī stažēšanās
periodā, ir atkarīgs no federālās zemes, kurā kandidāts
stažējas.
1. valsts eksāmens: eksāmena saturu nosaka federālās
zemes, taču visas iekļauj eksāmenā arī ES tiesību pamatus.

Stažēšanās perioda iedalījums posmos

Novērtēšana/eksāmens pēc stažēšanās perioda

JĀ

2. valsts eksāmens: visās federālajās zemēs rīkotajos
eksāmenos pārbauda pamatzināšanas par ES tiesībām
(ES civiltiesību, krimināltiesību un administratīvo tiesību
aspektiem).
Parasti stažieris var izvēlēties vismaz pēdējos trīs stažēšanās perioda mēnešus (specializācijas joma) veltīt ES
tiesībām.
Divu gadu periods ir sadalīts piecos mācību posmos, ko
īsteno parastajos darba apstākļos (katrs posms ilgst vismaz trīs mēnešus):
mācības civillietu tiesneša birojā;
mācības prokuratūrā (vai krimināllietu tiesneša birojā);
mācības administratīvajā birojā;
vismaz deviņus mēnešus ilgas mācības advokāta birojā,
kandidāta individuāli izvēlētas mācības.

JĀ

Mācības parastajos darba apstākļos papildina
teorētiskie kursi, kuros galvenais uzsvars likts uz procesuālajām vai profesionālajām tiesībām un kuri ilgst vismaz pusi
dienas nedēļā.
Stažēšanās perioda beigās (18–21 mēnesi pēc sākuma)
kandidātam ir jākārto rakstisks eksāmens un mutvārdu
eksāmens. Abas eksāmena daļas organizē un rīko
Justizprüfungsamt. Tā ir valsts iestāde, kas atbild par visiem obligātajiem tiesību zinātnes studentu un Referendar
(jaunāko juristu / stažieru) eksāmeniem.

3. Pastāvīgo/specializēto mācību sistēma
Pastāvīgo/specializēto mācību diferencēšana

JĀ

Obligātas pastāvīgās/specializētās mācības

JĀ

Obligātas svešvalodu mācības

Svešvalodas nav jāapgūst obligāti, taču svešvalodu kursi ir iekļauti
universitāšu mācību programmā.

Pienākums iekļaut ES tiesību saturu pastāvīgo/specializēto mācību programmā

JĀ

Obligātās mācības, kas noteiktas federālajos tiesību aktos
(Federālais advokatūras likums (43.a panta 4. punkts; vācu valodā — Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) un
Fachanwaltsordnung (FAO (15. pants))

ES tiesības ir jāpārzina, lai varētu kļūt par Fachanwalt
(specializējies advokāts) (sk. Fachanwaltsordnung (FAO) 2. panta 3. punktu).
ES tiesības ir iekļautas Fachanwälte obligātajā mācību
programmā (vismaz 10 stundas gadā).
ES tiesības tiek aplūkotas arī daudzos mācību kursos,
piemēram, kursos par ģimenes tiesībām, mantojuma tiesībām, nodokļu tiesībām, sadalīšanas tiesībām, ieķīlāta īpašuma izpirkšanas tiesību zaudēšanu, līgumu izstrādi u. c.
Juridiskais pamats:
 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO);
 Fachanwaltsordnung (FAO);
 pastāvīgās mācības: BRAO 43.a panta 6. punkts;
 ES tiesību mācības: FAO 14. pants un turpmākie panti
(piem., FAO 14.m pants).
Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) ir vispārīgi reglamentēti visi advokatūras aspekti, savukārt
Fachanwaltsordnung (FAO) ir paredzēti noteikumi par advokātu specializāciju un kvalifikācijas pasākumiem, kas
jāīsteno, lai kļūtu par tādu advokātu, kuru drīkst dēvēt par

speciālistu (Fachanwalt).

4. Akreditācijas sistēmas un mācību organizatori
Akreditācijas iespējamība/prasības

Vācijā nav oficiālas akreditācijas sistēmas. Tāpēc valstī darbojas daudz
mācību organizatoru, kas piedāvā mācību kursus. Piedāvātos kursus
akceptē, ja tie atbilst Fachanwaltsordnung noteiktajiem kritērijiem (prasībām par mācību kursa saturu un ilgumu).

To mācību organizatoru skaits, kuri organizē
pastāvīgo mācību pasākumus

Advokātu kolēģijas rīcībā nav konkrētu skaitlisku datu par mācību organizatoriem Vācijā. Iespējams, valstī darbojas vairāk nekā 50 mācību
organizatoru.

Mācību organizatoru struktūras, kas izstrādā akreditētus pastāvīgo mācību pasākumus






To mācību organizatoru skaits, kas rīko mācību
pasākumus, kuros sagatavo specializācijai?
Mācību organizatoru struktūras, kas izstrādā
akreditētus mācību pasākumus, kuros sagatavo
specializācijai

Advokātu kolēģija;
advokātu kolēģijas pārvaldīta vai izveidota organizācija;
privāts komerciālu mācību organizators;
privāts vai publisks bezpeļņas mācību organizators
(sk. iepriekš sadaļu par akreditācijas iespējamību — mācību organizatoriem nav jāsaņem akreditācija).
Mācību organizatoru skaitu nevar norādīt, jo nav zināms to kopējais
daudzums Vācijā.
Vācijā nav oficiālas akreditācijas sistēmas, taču mācības organizē:
 advokātu kolēģijas un asociācijas;
 Deutsches Anwaltsinstitut (DAI), saistīts ar Vācijas Federālo advokātu kolēģiju (Bundesrechtsanwaltskammer — BRAK);
 Deutsche AnwaltAkademie (DAA), saistīta ar Vācijas Advokātu
asociāciju (Deutscher Anwaltverein — DAV);
 privātie mācību organizatori;
 Fachhochschulen un juridiskās skolas.

Pasākumi un metodes
Atļautie obligāto pastāvīgo/specializēto mācību
pasākumu veidi










Klātienes mācību sesiju apmeklēšana;
tālmācības sesiju pabeigšana;
e-mācību moduļu apguve;
tīmekļsemināra noskatīšanās;
dalība jaukta veida mācību pasākumos;
mācību konferenču apmeklēšana;
mācību pasākumu vadīšana (pasniedzējs vai skolotājs);
rakstu darbi / publikācijas.

Dalība citā dalībvalstī
īstenotos mācību pasākumos: jā, to var uzskatīt par obligāto mācību apguvi.

5. Mācību pasākumu uzraudzība
Pastāvīgo mācību pasākumu uzraudzībā iesaistītās organizācijas

Mācības galvenokārt organizē reģionālās advokātu kolēģijas, DAI
(Deutsches Anwaltsinstitut) un DAA (Deutsche AnwaltAkademie).
Par konkrētā jomā specializējušos advokātu (Fachanwälte) pastāvīgajām mācībām atbild reģionālās advokātu kolēģijas.

Uzraudzības process

Advokātiem, kas specializējušies konkrētā jomā (Fachanwälte), ir jāiesniedz pierādījums (dalības sertifikāts) par to, ka viņi ir apmeklējuši vismaz 10 mācību stundas gadā. Reģionālās advokātu asociācijas pārbau-

da, vai mācības atbilst norādītajām prasībām. Advokāts var saglabāt
Fachanwalt (specializēta advokāta) statusu vienīgi tad, ja šīs prasības ir
izpildītas.

