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

JĀ

Akadēmiskais grāds tiesību
zinātnē ir obligāts

JĀ

Veicamās darbības, lai kļūtu
par pilntiesīgu advokātu

Kandidātam ir jāreģistrējas Juristu biedrībā kā
advokatūras studentam. Nosacījumi reģistrācijai ir
šādi:
a) viņam/viņai ir atbilstošs akadēmiskais grāds
tiesību zinātnē un
b) viņam/viņai ir piedāvāta vieta Profesionālo
juridisko studiju institūtā vai Profesionālās
juridiskās izglītības augstskolā pēc iestājeksāmena
nokārtošanas vienā no šīm iestādēm,
c) viņam/viņai ir darbaudzinātājs jeb prakses
vadītājs (advokāts, pie kura pretendents vēlas iziet
praksi).
Juridiskais pamats: Advokātu uzņemšanas un
apmācības noteikumi (1988. gads).

Vai pastāv alternatīvi

JĀ.
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profesijas iegūšanas veidi?

Ziemeļīrijā advokāta profesiju var iegūt arī tālāk
minētajā kārtībā.
1. Ja nav iegūts akadēmiskais grāds tiesību
zinātnē: iepriekš minētā nosacījuma vietā, a)
ja kandidātam ir akadēmiskais grāds citā
jomā,
viņam/viņai
ir
jāpierāda,
ka
viņam/viņai ir zināšanas galvenajos tiesību
jautājumos. Par atbilstīgu pierādījumu tiek
uzskatīts Karalienes universitātes Belfāstā
Tiesību zinātnes maģistra tituls. Ir jāizpilda
arī iepriekš minētie soļi b) un c).
2. Citi veidi: līdz 2015. gada aprīlim iespēja
iegūt profesiju ir arī kandidātiem, kuriem
nav akadēmiskā grāda, bet kuri var pierādīt
atbilstīgus sasniegumus izglītībā un pieredzi.
3. Ārvalstu juristi: var tikt uzņemti pēc
pārkvalificēšanās par juriskonsultu (solicitor)
Anglijā, Velsā vai Īrijā.

2. Ievadapmācība
Vai ir paredzēts
ievadapmācības
periods?

JĀ

Juridiskais pamats:
1988. gada Advokātu uzņemšanas un apmācības
noteikumi, 1988. gada Advokātu uzņemšanas un
apmācības (maģistru kvalifikācijas) noteikumi un
1992. gada Advokātu uzņemšanas un apmācības
(maģistru kvalifikācijas) noteikumi (grozījumi).

Vai ievadapmācības
periods ir obligāts?

JĀ

Ievadapmācības perioda ilgums:
2 gadi

Struktūras, kas ir
atbildīgas par
ievadapmācību
organizēšanu





Juristu biedrība,
privātprakses un juridiskie biroji,
universitātes (Profesionālo juridisko studiju
institūts vai Profesionālās juridiskās izglītības
augstskola).

Ievadapmācību veids





Juristu biedrībā reģistrēta stažēšanās,
stažēšanās privātprakses uzraudzībā,
profesionālo prasmju apguve Profesionālo
juridisko studiju institūtā vai Profesionālās
juridiskās izglītības augstskolā.
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Iestājeksāmens/
pārbaudījums pirms
ievadapmācības
perioda

JĀ

Noteikta mācību
programma
ievadapmācības
periodā

NĒ

Pretendentiem ir jāpārliecina Juristu biedrības Izglītības
komiteja par savu piemērotību, lai viņi tiktu uzņemti
Juristu biedrībā studentu kārtā, un atbilstoši komitejas
prasībām jāiesniedz pamatojums par raksturu un
sagatavotību. Neviens pretendents netiek reģistrēts, ja
viņam/viņai ir nepabeigta bankrota procedūra vai
viņš/viņa ir notiesāts(-a) par tādu noziedzīgu nodarījumu,
kura dēļ viņa/viņas reģistrācija kļūst nevēlama, vai ja
viņš/viņa nevar pārliecināt komiteju par savu piemērotību
advokāta profesijai citu iemeslu dēļ.

Iezīmes attiecībā uz ES
tiesībām un valodu
apmācība
Vai ievadapmācības
periods ir iedalīts
vairākos posmos?

 ES tiesību kurss nav paredzēts (tas ir izvērsti
iekļauts pamatstudiju līmenī);
 valodu apmācība nav paredzēta.
JĀ

Divu gadu stažēšanās noris šādā kārtībā:
a) no septembra līdz decembrim — birojā,
b) no janvāra līdz decembrim — Profesionālo
juridisko studiju institūtā vai Profesionālās
juridiskās izglītības augstskolā,
c) no janvāra līdz augustam — birojā.
Dažādos laika posmos institūtā tiek apskatīti
dažādi temati.

Novērtējums/eksāmen JĀ
s pēc ievadapmācības
perioda beigām




Pēc eksāmeniem, ko rīko institūts vai
augstskola,
pēc prakses vadītāja individuālā vērtējuma.

3. Tālākizglītības sistēma
Tālākizglītības un apmācības
specializācijā nošķiršana

NĒ.
Visiem
jāapgūst
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advokātiem-juriskonsultiem
kursi klientu apkalpošanā

ir
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prakses vadībā, kuru apjoms ir ne mazāk kā
trīs stundas.
Prasības saistībā ar
tālākizglītību

JĀ

Obligātās apmācības prasības, kā paredzēts Juristu
biedrības iekšējos noteikumos.
Juridiskais pamats: 2004. gada Advokātujuriskonsultu apmācības noteikumi
(Profesionālās pilnveides tālākizglītība).

Prasības saistībā ar
apmācību
specializācijā

NĒ

Prasības saistībā ar
svešvalodu apguvi

Nav prasību

Prasības par ES
tiesībām veltīta satura
iekļaušanu
tālākizglītības/speciali
zācijas programmā

Nav prasību

4. Akreditācijas sistēmas un apmācības pakalpojumu sniedzēji
Akreditācijas iespēja

Akreditāciju iespējams saņemt, iesniedzot
informāciju par plānotajiem kursiem Juristu
biedrības tīmekļa vietnē.

To apmācības pakalpojumu
Biedrība neakreditē un neapstiprina ārējus
sniedzēju skaits, kas piedāvā pasākumus, un tās rīcībā nav mācību pakalpojumu
tālākizglītības pasākumus
sniedzēju saraksta.
Apmācības pakalpojumu
sniedzēji, kas izstrādā
akreditētus tālākizglītības
pasākumus

Biedrībai nav akreditācijas plāna.

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

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

Nav attiecināms

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







Mācību nodarbību
apmeklēšana klātienē,
tālmācības sesiju
nokārtošana,
e-mācību moduļu apguve,
tīmekļsemināru
skatīšanās,
mācību konferenču
apmeklēšana.

Dalība apmācības
pasākumos, kas
notiek citā
dalībvalstī:
jā, to var attiecināt
uz prasību par
tālākizglītību izpildi.

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

JĀ

Juristu biedrības Profesionālās pilnveides
tālākizglītības koordinators






Satura kvalitāte,
apmācības metožu kvalitāte,
kā tiek pildītas Juristu biedrības rakstiskās
prasības,
vai pasākums sniedz trūkstošo
informāciju/atbilst iepriekš uzskaitītajām
vajadzībām.

Organizācijas, kas ir
iesaistītas specializēto
apmācības pasākumu
uzraudzībā

Nav attiecināms

Uzraudzības process

Nav attiecināms
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6. Apmācības sistēmas valsts reforma
Izglītības un apmācību sistēmas pārbaude tika veikts 2008. gadā. Šobrīd nav
paredzēta turpmāka pārbaude.
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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