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VALSTS ADVOKĀTU APMĀCĪBAS SISTĒMAS RAKSTUROJUMS — Skotija
1. Piekļuve profesijai
Augstākā/universitātes
izglītība

JĀ

Akadēmiskais grāds tiesību
zinātnē ir obligāts

JĀ

Veicamās darbības, lai kļūtu
par pilntiesīgu advokātu:






Vai pastāv alternatīvi
profesijas iegūšanas veidi?

Reģistrācija Advokātu kolēģijā,
eksāmena nokārtošana (Advokātu kolēģijas
organizēts eksāmens),
Advokātu kolēģijas vai tās izveidotas komitejas
veikta kandidāta novērtēšana,
ievadapmācības pabeigšana.

NĒ
Par advokātu var kļūt tikai tad, ja pretendents
iepriekš ir bijis juriskonsults jeb zemāko instanču
tiesu advokāts (solicitor).

2. Ievadapmācība
Vai ir paredzēts
ievadapmācības
periods?

JĀ

Juridiskais pamats:
Noteikumi par kandidātiem
(izdevusi Advokātu kolēģija)
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Vai ievadapmācības
periods ir obligāts?

JĀ

Struktūras, kas ir
atbildīgas par
ievadapmācību
organizēšanu

Skotijas Advokātu kolēģija

Ievadapmācību veidi

Ievadapmācības perioda ilgums:
9 mēneši.






Stažēšanās advokāta privātprakses uzraudzībā,
stažēšanās Skotijas Advokātu kolēģijas uzraudzībā,
apmācība juridiskajās profesionālajās prasmēs,
praktiskā apmācība, saukta par mācekļa laiku
(devilling), kuras laikā kandidāti iziet intensīvu
strukturētu apmācību īpašās advokatūras
prasmēs.
Skatiet arī Noteikumus par kandidātiem.

Iestājeksāmens/pārba
udījums pirms
ievadapmācības
perioda

JĀ



Diploma pārbaude (jāiesniedz tiesībzinātņu
bakalaura grāda (LLB) iegūšanu apliecinoša
dokumenta izraksts),



iestājeksāmens,



citas pārbaudes (pārbauda akadēmiskos
izrakstus, divu cilvēku izdotas atsauksmes,
sodāmību, motivācijas vēstuli imatrikulācijai
kā kandidātam).

Noteikta mācību
programma
ievadapmācības
periodā

JĀ

Apgūstamie priekšmeti: pierādījumi, prakse un

Iezīmes attiecībā uz ES
tiesībām un valodu
apmācība

ES tiesību kurss nav ietverts.

Vai ievadapmācības
periods ir iedalīts
vairākos posmos?

JĀ

protokols, advokāta prasmes.

Valodu apmācība nav ietverta.

Kandidāti apgūst obligātos kursus un iegūst advokāta
prasmju novērtējumu, kā arī pie Advokātu padomes
biedriem

iziet

krimināltiesībās.

2

praktisko

apmācību

civiltiesībās

un

Valsts: Skotija

Novērtējums/eksāmen JĀ
s pēc ievadapmācības
perioda beigām



Pēc rakstiskiem eksāmeniem,



pēc mutvārdu eksāmeniem.

3. Tālākizglītības sistēma
Tālākizglītības un apmācības
specializācijā nošķiršana

NĒ

Prasības saistībā ar
tālākizglītību

Obligātās apmācības prasības, kā paredzēts
Skotijas Advokātu kolēģijas iekšējos noteikumos.
(Tiek prasīts, lai visi praktizējošie biedri katru gadu
iesaistītos ne mazāk kā 10 stundu ilgā
akreditētas
profesionālās
pilnveides
tālākizglītībā
(CPD),
apmeklējot
kursus,
konferences, simpozijus un līdzīgus pasākumus, ko
organizē apmācību sniedzēji, kurus šai nolūkā ir
akreditējis Apmācību un izglītības direktors.)
Juridiskais pamats:

JĀ

Profesionālās pilnveides tālākizglītības plāns
(CPD)
http://www.advocates.org.uk/profession/devschem
e.html
Prasības saistībā ar
apmācību
specializācijā

NA
V

Skotijā nepastāv advokātu specializācijas sistēma.

Prasības saistībā ar
svešvalodu apguvi

Nav prasību

Prasības par ES tiesību
satura iekļaušanu
tālākizglītības/speciali
zācijas programmā

Nav prasību

4. Akreditācijas sistēmas un apmācības pakalpojumu sniedzēji
Akreditācijas iespēja

JĀ (tikai profesionālās pilnveides tālākizglītībā):
 apmācību kursiem,
 valsts mācību pakalpojumu sniedzējiem,
 visu dalībvalstu mācību pakalpojumu
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sniedzējiem.
To apmācības pakalpojumu
No 21 līdz 50.
sniedzēju skaits, kas piedāvā
tālākizglītības pasākumus
Apmācības pakalpojumu
sniedzēji, kas izstrādā
akreditētus tālākizglītības
pasākumus










Skotijas Advokātu kolēģija,
akreditēts
apmācības
pakalpojumu
sniedzējs
privātas
komercdarbības
ietvaros (tostarp juridiskās firmas),
akreditēts
apmācības
pakalpojumu
sniedzējs privātas vai valsts bezpeļņas
organizācijas darbības ietvaros (piem.,
universitātes, fondi),
neakreditēts apmācības pakalpojumu
sniedzējs
privātas
komercdarbības
ietvaros ,
neakreditēts apmācības pakalpojumu
sniedzējs privātas vai valsts bezpeļņas
organizācijas darbības ietvaros.

To apmācības pakalpojumu
sniedzēju skaits, kas rīko
apmācības pasākumus, lai
sagatavotu apmācāmās
personas darbībai noteiktā
specializācijā

No 21 līdz 50.

Apmācības pakalpojumu
sniedzēji, kas izstrādā
akreditētus apmācību
pasākumus, lai sagatavotu
apmācāmās personas
darbībai noteiktā
specializācijā

Nav attiecināms

Pasākumi un metodes
Iespējamie apmācības
pasākumu veidi saskaņā ar
tālākizglītības vai
specializācijas prasībām




Mācību nodarbību
apmeklēšana klātienē,
tālmācības sesiju
nokārtošana,
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Dalība apmācības
pasākumos citā
dalībvalstī:
Jā, to var attiecināt

Valsts: Skotija








e-mācību moduļu
apgūšana,
tīmekļsemināru
skatīšanās,
mācību konferenču
apmeklēšana,
dalība apmācību
pasākumos kā praktisku
mācību vadītājam vai
pasniedzējam,
raksti/publikācijas.

uz tālākizglītības
apmācības
pienākuma izpildi.

5. Apmācības pasākumu uzraudzība
Organizācijas, kas ir
iesaistītas tālākizglītības
pasākumu uzraudzībā

JĀ

Skotijas Advokātu kolēģija ir iesaistīta
tālākizglītības akreditēto kursu
uzraudzīšanā un novērtēšanā.

Uzraudzības process

Uzraudzības process ietver:



satura kvalitātes novērtēšanu,
apmācības metožu kvalitātes novērtēšanu.

Attiecībā uz profesionālās pilnveides tālākizglītību
praktizējošiem advokātiem ir jāuzrāda, ka viņi katrā
kalendārajā

gadā

ir

apmeklējuši

akreditētus

profesionālās pilnveides tālākizglītības (CPD)
pasākumus ne mazāk kā 10 stundu apjomā (sk.
iepriekš “Prasības saistībā ar tālākizglītību”).
Organizācijas, kas ir
iesaistītas specializēto
apmācības pasākumu
uzraudzībā

Nav
attie
cinā
ms

Skotijā nav oficiālas advokātu
specializācijas.

Uzraudzības process

Nav attiecināms

6. Apmācības sistēmas valsts reforma
Šobrīd reforma netiek plānota.
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Avots: pilotprojekts — Eiropas Tiesiskā apmācība: "2. daļa. Pētījums par stāvokli advokātu
apmācības jomā saistībā ar ES tiesībām” (Study on the state of play of lawyers training in EU
law), ko veica Eiropas Advokatūru un juristu biedrību padome (CCBE) un Eiropas Publiskās
pārvaldes institūts (EIPA).
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