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VALSTS ADVOKĀTU APMĀCĪBAS SISTĒMAS RAKSTUROJUMS — Anglija un Velsa
1. Piekļuve profesijai
Augstākā/universitātes izglītība

JĀ (kandidātiem
akadēmisko grādu)

jābūt

ieguvušiem

kvalificējošu

Akadēmiskais grāds tiesību
zinātnē ir obligāts

NĒ — kandidāti, kas sākotnēji ir ieguvuši izglītību citā
jomā, nevis tiesību zinātnē, var apgūt viena gada
tiesībzinātņu pielīdzināšanas kursu un iegūt Diplomu
tiesību zinātnē (Graduate Diploma in Law — GDL), kas
iepriekš bija zināms kā CPE (Common Professional
Examination — vispārējais profesionālais eksāmens).
Tāpēc ir divi veidi, kā var iegūt nepieciešamo izglītību:
•
iegūt kvalificējošu akadēmisko grādu tiesību
zinātnē (Apvienotajā Karalistē piešķirts universitātes
akadēmiskais grāds, kas atbilst prasītajam standartam,
vai akadēmiskais grāds, ko piešķīrusi universitāte vai
iestāde ārpus Apvienotās Karalistes un ko Padome ir
pielīdzinājusi Apvienotajā Karalistē piešķirtam grādam);
vai
•
iegūt kvalificējošu grādu un sekmīgi pabeigt
pielīdzināšanas kursu.

Veicamās darbības, lai kļūtu par
pilntiesīgu advokātu

 Reģistrācija advokatūrā (tikai pēc pilntiesīgas
kvalificēšanās);
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 eksāmena nokārtošana;
 tāda profesionālās apmācības kursa apguve, ko rīko
juridiskās skolas un ko ir apstiprinājusi Advokātu
kolēģijas Standartu padome, t. i., Advokātu
profesionālās apmācības kursa (BPTC) apguve un
kursa rīkotāja izsniegta sertifikāta saņemšana par
sekmīgu kursa apguvi (Amata iegūšanas posms).
Šajā posmā augstāko instanču tiesu advokāti
(barristers) var saņemt titulu, bet tas nav saistīts ar
juridisko pakalpojumu sniegšanu. Viņi varēs dēvēt
sevi par tiesu advokātiem saistībā ar juridisko
pakalpojumu sniegšanu tikai tad, kad būs pabeiguši
profesionālo posmu (stažēšanās (pupillage) +
uzņemšana Tiesu Innā + rakstura piemērotības un
piemērotības darbam profesijā atzīšana) un būs
saņēmuši sertifikātu, kas ļauj praktizēt kā tiesu
advokātam;
 divpadsmit mēnešu stažēšanās (profesionālais
posms) sekmīga iziešana un pilnas kvalifikācijas
sertifikāta saņemšana;
 deklarācijas par uzņemšanu un Apliecības par labu
raksturu saņemšana, kas ir Tiesas Innu izdots
kandidāta rakstura un piemērotības novērtējums;
 uzņemšana Tiesu Innā (visiem tiesu advokātiem ir
jābūt locekļiem kādā no četrām Tiesas Innām —
Inner Temple, Middle Temple, Grays Inn un Lincoln’s
Inn — kuras vēsturiski uzņēmās atbildību par
uzņemšanu advokāta kārtā; tagad tas tiek darīts
tikai tad, ja kandidāts ir izpildījis visas Advokātu
Standartu kolēģijas prasības);
 reģistrācija tiesu advokātu reģistrā (tikai tiesu
advokātiem ar derīgu/aktuālu sertifikātu, kas ļauj
praktizēt šajā profesijā).
Vai pastāv alternatīvi profesijas
iegūšanas veidi?

JĀ.
 Viengadīga
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tiesību zinātnē (sk. iepriekš);
 pāreja no citām profesijām (tiesību zinātnes
absolventiem vai advokātiem, kas uzņemti citas
ES
dalībvalsts
advokatūrā).
Advokātu
Standartu
kolēģija
veiks
līdzvērtības
novērtējumu, salīdzinot ārvalstu un valsts
attiecīgās kvalifikācijas un profesionālo pieredzi.
Pēc tam kolēģija lemj, vai pretendentam ir
jākārto advokātu pāriešanas pārbaudījums
(pārbaude, kas izstrādāta, lai novērtētu, vai
personai ir vajadzīgās profesionālās zināšanas,
lai varētu praktizēt kā tiesu advokāts Anglijā un
Velsā);
 attiecībā
uz
juriskonsultiem,
ārvalstīs
kvalificētiem advokātiem un tiesību zinātnes
akadēmiskās vides pārstāvjiem (piem.,
Kvalificētu ārvalstu advokātu kolēģiju pagaidu
locekļiem) (Noteikumu par advokātu apmācību
78. pants) — kvalificēts ārvalstu advokāts, kas
vismaz trīs gadus ir regulāri pilntiesīgi uzstājies
tādas tiesas priekšā, kas būtībā spriež tiesu
līdzīgi Anglijā un Velsā pastāvošajai vispārējai
tiesību sistēmai, var saņemt Kolēģijas izdotu
Pagaidu kvalifikācijas sertifikātu.
2. Ievadapmācība
Vai ir paredzēts
ievadapmācības periods?

JĀ

Juridiskais pamats:
Noteikumi par advokātu apmācību (spēkā kopš
01.10.2012.)

Vai ievadapmācības periods
ir obligāts?

JĀ

Ievadapmācības
perioda
ilgums:
12 mēneši
(profesionālais posms).
 Profesionālais posms — apmierinoši pabeigta
12 mēnešu stažēšanās (pupillage) un izsniegts
pilnas kvalifikācijas sertifikāts. Stažēšanās
iedalās: 1) sešu mēnešu periodā bez
praktizēšanas un 2) sešu mēnešu praktizēšanas
periodā;
 persona nedrīkst sākt profesionālo posmu vēlāk
nekā 5 gadus pēc amata iegūšanas posma,
izņemot, ja to atļauj Kolēģija;
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Struktūras, kas ir atbildīgas
par ievadapmācību
organizēšanu





Ievadapmācību veids





Iestājeksāmens/pārbaudīju
ms pirms ievadapmācības
perioda

JĀ

Noteikta mācību
programma
ievadapmācības periodā

JĀ

Iezīmes attiecībā uz ES
tiesībām un valodu
apmācība

JĀ

amata iegūšanas posma pabeigšana (vai
izslēgšana) ir priekšnoteikums profesionālā
posma sākšanai.

Apstiprināta apmācību organizācija (Pupillage);
augstāko instanču tiesu advokāts (barrister), kas ir
licencēts prakses vadītājs (pupillage);
ārējās apmācības sniedzējs (Noteikumu par advokātu
apmācību 42. pants), t. i., apmācība: a) pie juriskonsulta,
tiesneša vai cita atbilstīgi kvalificēta jurista, kas nav
licencēts praktikantu vadītājs, un/vai b) organizācijā, kas
nav apstiprināta apmācību organizācija, bet kas, pēc
Kolēģijas ieskatiem, nodrošina pienācīgu apmācību un
iespēju iegūt pieredzi (Pupillage).
Stažēšanās augstāko instanču tiesu advokāta (barrister)
uzraudzībā, kas ir licencēts prakses vadītājs
(profesionālais posms);
apmācība profesionālajās prasmēs, kas nav juridiskās
profesionālās prasmes;
apmācība juridiskajās profesionālajās prasmēs;
Innu noteikta prasība uzņemtajiem augstāko instanču
tiesu advokātiem (barristers): 12 mācību sesijas
(Noteikumu
par
advokātu
apmācību
56.–
62. noteikums). Tiesu advokātiem ir jāpabeidz šīs
mācību sesijas ne vēlāk kā 5 gadu laikā no dienas, kad
viņi tika uzņemti advokatūrā (šī vēl ir apmācība pirms
kvalifikācijas, jo augstāko instanču tiesu advokāts var
saņemt sertifikātu, kas ļauj praktizēt profesijā, tikai pēc
minēto sesiju pabeigšanas).



Akadēmiskā posma pabeigšana,
advokatūras kursa piemērotības pārbaude
(BCAT) (profesijas iegūšanas posma sākšanai —
sk. iepriekš “Ievadapmācības perioda ilgums”).

Profesijas ieguves posmā (BPTC) ir ietverta ES tiesību
apguve, taču ne kā atsevišķs priekšmets. Pirms
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profesijas ieguves posma sākšanas studenti būs ieguvuši
zināšanas par ES tiesībām, saņemot kvalificējošu tiesību
zinātnes grādu.
Vai ievadapmācības periods
ir iedalīts vairākos posmos?

JĀ

Novērtējums/eksāmens pēc
ievadapmācības perioda
beigām

JĀ

Novērtēšana pēc prakses vadītāju ziņojumiem
Pretendentam, kurš vēlas iestāties Advokatūrā, ir
jāiesniedz sava darba devēja (juridiskās firmas)
atsauksmes. Juridiskajai firmai ir jāapliecina, ka
pretendents ir piemērots advokāta profesijai.

3. Tālākizglītības sistēma
Tālākizglītības un apmācības
specializācijā nošķiršana

JĀ
Apmācība specializācijā nav obligāta, ja vien augstāko
instanču tiesu advokāts (barrister) neiesaistās ļoti
specifiskā darbā, piemēram, aizstāvībā krimināltiesībās.
Vienīgā tiesu advokātiem (barristers) pieejamā
specializācija ir QASA — advokātu-speciālistu kvalitātes
novērtēšanas shēma.
Šobrīd advokātu-speciālistu kvalitātes novērtēšanas
shēma (QASA) ir apstrīdēta tiesā.

Prasības saistībā ar
tālākizglītību

JĀ

Advokatūras Standartu kolēģija nosaka tālākizglītības
prasības, lai nodrošinātu, ka augstāko instanču tiesu
advokātu (barristers) prasmes tiek uzturētas visā karjeras
laikā.
Prasības saistībā ar tālākizglītību:


profesionālās pilnveides tālākizglītība (CPD):
“uzsāktais darbs pārsniedz parastās augstāko
instanču tiesu advokātu saistības, uzskatot, ka šāds
darbs attīsta viņu prasmes, zināšanas un
profesionālos standartus jomās, kas attiecas uz viņu
tagadējo vai plānoto darbības jomu, un lai uzturētu
informētību un saglabātu augstākos standartus
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profesionālajā praksē” (saskaņā ar Noteikumiem par
profesionālās pilnveides tālākizglītību – Vispārējā
profesionālās
pilnveides
tālākizglītības
rokasgrāmata).
Juridiskais pamats:

Prasības saistībā ar
apmācību specializācijā

JĀ

Prasības saistībā ar
svešvalodu apguvi

NAV

Prasības par ES tiesībām
veltīta satura iekļaušanu
tālākizglītības/specializācija
s programmā

NAV



Advokātu Standartu kolēģijas normatīvās
prasības:
https://www.barstandardsboard.org.uk/regulato
ry-requirements/;



Anglijas un Velsas Advokātu rīcības kodekss.

Advokātu kvalitātes novērtēšanas shēma (QASA)
paredz, ka krimināltiesību advokātiem (tostarp augstāko
instanču tiesu advokātiem (barristers)) ir jābūt
ieguvušiem speciālista kvalifikāciju, lai viņi varētu
uzstāties tiesās.

4. Akreditācijas sistēmas un apmācības pakalpojumu sniedzēji
Akreditācijas iespēja

JĀ, akreditācija ir iespējama:
 apmācību kursiem,
 valsts apmācības pakalpojumu sniedzējiem,
 apmācības pakalpojumu sniedzējiem no visām
dalībvalstīm (gandrīz jebkura organizācija, kas
var pierādīt savu kursu piemērotību, var saņemt
gan Advokātu Standartu kolēģijas, gan
Juriskonsultu darbību regulējošās iestādes
akreditāciju
profesionālās
pilnveides
tālākizglītības pakalpojumu sniegšanai).
Akreditācijas process:
 kursa beigās augstāko instanču tiesu advokātiem
ir jāparaksta apmācību sniedzēja reģistrācijas
dokuments, lai pretendētu uz profesionālās
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To apmācības pakalpojumu
sniedzēju skaits, kas piedāvā
tālākizglītības pasākumus
Apmācības pakalpojumu sniedzēji,
kas izstrādā akreditētus
tālākizglītības pasākumus

Vairāk nekā 50.






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

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

pilnveides tālākizglītības (CPD) stundām,
pieteikumi akreditācijai ir jānosūta Advokātu
standartu kolēģijai vismaz 2 nedēļas pirms kursu
rīkošanas (sk. “Atbilstība profesionālās pilnveides
tālākizglītības
noteikumiem —
Vispārējā
profesionālās
pilnveides
tālākizglītības
rokasgrāmata).

Profesionālās pilnveides tālākizglītības biroja
akreditēta organizācija Advokātu standartu
kolēģijā
(Advokātu
standartu
kolēģijas
Profesionālās pilnveides tālākizglītības birojs ir
kompetents piešķirt profesionālās pilnveides
tālākizglītības akreditētas stundas apstiprinātiem
kursiem, semināriem, konferencēm, lekcijām (sk.
“Atbilstība
profesionālās
pilnveides
tālākizglītības
noteikumiem —
Vispārējā
profesionālās
pilnveides
tālākizglītības
rokasgrāmata”)),
akreditēti apmācības pakalpojumu sniedzēji
privātas komercdarbības ietvaros,
akreditēti apmācības pakalpojumu sniedzēji
privātas vai valsts bezpeļņas organizācijas
darbības ietvaros.

No 21 līdz 50.
Advokātu-speciālistu kvalitātes novērtēšanas shēma
(QASA) ir tikko ieviesta — tā ir balstīta uz praktisku
pierādījumu nodrošināšanu par pieredzi, nevis
apmācību.




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

Pasākumi un metodes


Iespējamie apmācības pasākumu
veidi saskaņā ar tālākizglītības vai
specializācijas prasībām






Mācību nodarbību
apmeklēšana klātienē,
tālmācības sesiju
nokārtošana,
e-mācību moduļu
apguve,
tīmekļsemināru
skatīšanās,
jauktu mācību
pasākumu apguve,



mācību konferenču
apmeklēšana,



dalība mācību
pasākumos kā praktisku
mācību vadītājam vai
pasniedzējam,
raksti/publikācijas.



Dalība apmācības
pasākumos citā
dalībvalstī:
Jā, dalību apmācības
pasākumos citā
dalībvalstī var
attiecināt uz
tālākizglītības
pienākuma izpildi.

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

JĀ

Uzraudzības process

 Satura kvalitāte,
 apmācības metožu kvalitāte.

Organizācijas, kas ir iesaistītas
specializēto apmācības pasākumu
uzraudzībā

JĀ

Uzraudzības process

Advokātu Standartu kolēģija

Saistībā ar kvalifikāciju specializācijā
paredzēti specifiski apmācības pasākumi.




nav

Satura kvalitāte,
apmācības metožu kvalitāte.

6. Apmācības sistēmas valsts reforma
Pašreizējā sistēma tiek pārskatīta, paredzot jaunu, “uz rezultātu orientētu” pieeju no
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2016. gada janvāra.
Pārskats par juridisko izglītību un apmācību (LETR) bija kopīgs pētījums Advokātu Standartu
kolēģijas, Juriskonsultu darbu regulējošās iestādes un ILEX Profesionālo Standartu (juridisko
vadītāju regulētājiestādes) uzdevumā. Šā pētījuma rezultātus tagad individuāli izskata katrs
regulators, kas būs atbildīgs par lēmumu, vai atbilstīgi minētajiem rezultātiem ieviest izmaiņas
apmācības kārtībā.
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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