Advokatų mokymo sistema ES
Anglija ir Velsas
Informaciją pateikė Solisitorių reguliavimo institucija (SRA)
2014 m. balandžio mėn.

Anglijos ir Velso NACIONALINĖS ADVOKATŲ MOKYMO SISTEMOS APRAŠAS
1. Profesijos įgijimas
Aukštasis / universitetinis
išsilavinimas

TAIP (kandidatai privalo turėti kvalifikacinį laipsnį).

Privalomas teisinis
išsilavinimas

NE.

Reikalavimai asmeniui,
siekiančiam tapti visateisiu
advokatu:








profesinių gebėjimų kursas (PSC), kuris
užbaigiamas prieš priimant į Teisininkų draugiją;
Teisininkų draugijos atliekamas kandidato
vertinimas;
advokatų kontoros atliekamas kandidato
vertinimas ir priėmimas dirbti;
pasirengimo advokato veiklai laikotarpio
užbaigimas;
egzaminai;
registracija į Anglijos ir Velso Teisininkų draugiją.

Patekimo būdai:
Kvalifikacinis teisės laipsnis, LPC (teisinės praktikos
kursas) ir 2 metų mokymo sutartis
arba
ne teisės srities laipsnis, GDL (kalendorinius metus
trunkantis išlyginamasis kursas), LPC ir 2 metų
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mokymo sutartis.
Visi kandidatai turi užbaigti LPC (teisinės praktikos
kursą) ir būti sudarę 2 metų mokymosi sutartį (kurią
sudaryti gali pasiūlyti advokatų kontora, viešojo
sektoriaus įstaiga arba įmonės teisės departamentas).
Alternatyvūs būdai tapti
advokatu:

TAIP.
 Praktika vietoj kvalifikacinio laipsnio.
 Alternatyviais būdais advokatais gali tapti kitų
profesijų atstovai (kitų šalių teisinių profesijų
atstovai).
LPC etape galima dalyvauti pradedant specializuoto
teisininko (ILEX) praktiką, kurią sudaro papildomos
studijos

ir

patirtis,

kvalifikaciniam

laipsniui.

prilyginama

bakalauro

Tuomet,

pradėjus

specializuoto teisininko praktiką, tampant advokatu
šiuo būdu galioja reikalavimai, taikomi kandidatams,
kurie advokato profesiją įgyja įprastu būdu.
Į QLTS (tapimo kvalifikuotu advokatu būdas), kuriuo
gali pasinaudoti kitur advokato kvalifikaciją įgiję
asmenys, įeina egzaminai ir atitiktis nustatytiems
tinkamumo reikalavimams.
2. Mokymas pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
Ar yra nustatytas
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis?

TAI
P

Teisinis pagrindas:
Solisitorių reguliavimo institucijos 2011 m.
patvirtintos mokymo taisyklės
http://www.sra.org.uk/students/lpc.page;
http://www.sra.org.uk/students/trainingcontract.page

Ar šis laikotarpis
privalomas?

TAI
P

Nustatyta trukmė:
3 metai
(2 metų mokymo sutartis ir apytiksliai 1 metai LPC);
(iš šio laikotarpio gali būti išskaičiuojami ne daugiau
kaip 6 mėnesiai, jeigu kandidatas turi lygiavertės
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ankstesnės patirties).
Už pasirengimo
advokato veiklai
mokymą atsakingų
institucijų rūšys:









Pasirengimo advokato
veiklai mokymo forma:







Stojamasis egzaminas /
patikrinimas prieš
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpį:

TAI
P

privačios praktikos įmonės ir komercinių organizacijų
vidaus teisės departamentai − suteikia mokymą
pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu per antrąjį
etapą, t. y. mokymo sutartis (užtikrinanti praktinę
patirtį darbo vietoje);
neprivačios praktikos organizacijos (pvz., nacionalinės
ir vietos vyriausybės įstaigos ir komercinių
organizacijų vidaus teisės departamentai) − suteikia
mokymą pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu per
antrąjį etapą, t. y mokymo sutartis (užtikrinanti
praktinę patirtį darbo vietoje);
komerciniai
paslaugų
teikėjai,
pvz.,
privatūs
universitetai, kurie vykdo su profesine kvalifikacija
susijusią specializuotą veiklą. Jie turi turėti tiek JK
profesinės kvalifikacijos rūšių vertinimo institucijos
suteiktą akademinę akreditaciją, tiek Solisitorių
reguliavimo institucijos akreditaciją (šie universitetai
suteikia mokymą pasirengimo advokato veiklai
laikotarpiu per pirmąjį etapą, tai yra teisinės praktikos
kursas);
universitetai
(universitetai
suteikia
mokymą
pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu per pirmąjį
etapą, tai yra teisinės praktikos kursas).
praktika, kuriai vadovauja privatus praktikuojantis
advokatas;
teisės mokymas naudojant visiems advokato
padėjėjams taikomą specifinę mokymo programą;
teisės mokymas naudojant individualią mokymo
programą;
mokymai, susiję su neteisinių profesinių įgūdžių
ugdymu;
mokymai, susiję su teisinių profesinių įgūdžių
ugdymu.



diplomo patikrinimas ir (arba) patvirtinimas;
tinkamumo testas.

http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/suitabilit
ytest/content.page.
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Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpiu
taikoma parengta
mokymo programa

TAI
P

LPC ir praktikos pagal mokymo sutartį laikotarpiu
būtina atlikti praktiką 3 skirtingose teisės srityse,
įskaitant bent vieną teisės šaką, susijusią su ginčo ir ne
ginčo teisena.
LPC rezultatai:
http://www.sra.org.uk/documents/students/lpc/LPCOutcomes-Sept2011.pdf.

Specialūs reikalavimai,
susiję su ES teisės ir
kalbų mokymu

NE

Tačiau prieš prasidedant LPC tikimasi, kad studentai
turės žinių apie:
- pagrindines ES institucijas;
- ES teisės šaltinius ir aiškinimą;
- ES ir nacionalinės teisės santykį;
- susijusias žmogaus teisių konvencijas ir teisės
aktus.
ES teisės mokoma ir ji vertinama per visą LPC, kai per
kursą aptariama atitinkama teisės sritis.

Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis
skirstomas į keletą
etapų

NE.

Pasibaigusio
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpio
vertinimas / egzaminas

TAIP





egzaminai raštu;
egzaminai žodžiu;
egzaminai rengiami LPC etape, mokymo
sutarties pabaigą patvirtina atsakingas
mokymo partneris ir šiuo atveju nereikia laikyti
jokių papildomų egzaminų.

3. Tęstinio mokymo sistema
Tęstinio mokymo ir
specializuoto mokymo
diferenciacija

TAIP
Tačiau specializuotas mokymas taip pat gali
neatitikti CPD reikalavimų ir jis nėra privalomas,
išskyrus atvejus, kai solisitorius verčiasi ypač
specializuota veikla, pvz., advokato praktika
baudžiamosiose bylose.
Advokato praktika baudžiamosiose bylose yra
vienintelė Anglijos advokatų mokymo sistemoje
prieinama specializacija.
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Teisinis pagrindas:
Solisitorių reguliavimo institucijos sukurta
(baudžiamųjų
bylų)
advokatų
kokybės
patvirtinimo sistema, kuria reglamentuojama
Anglijos ir Velso advokatų praktika baudžiamosiose
bylose.
Su tęstiniu mokymu
susijusios pareigos

TAI
P

Privalomos su mokymu susijusios pareigos, kaip
nurodyta Teisininkų draugijos vidaus taisyklėse.
Teisinis pagrindas:
Taisyklės, kuriose nustatyti Anglijos ir Velso
solisitoriams taikomi tęstinio mokymo reikalavimai:
http://www.sra.org.uk/solicitors/cpdaccreditation.page;
http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/cpd/conte
nt.page.

Su specializuotu
mokymu susijusios
pareigos

TAI
P

Su užsienio kalbų
mokymusi susijusios
pareigos

NE.

Tokių pareigų niekada nebuvo, tačiau dabar padėtis
yra šiek tiek sudėtingesnė. Solisitoriai gali gauti
įvairias
įstatymuose
nenumatytas
specialisto
kvalifikacijas, kurios yra savotiškas kokybės ženklas, –
klientai, pvz., vyriausybė ir bankai, šias specialisto
akreditacijas vis dažniau naudoja atrinkdami narius į
savo kolegijas. Tačiau visai neseniai (2013 m.) pradėta
teikti naują privalomą specialisto akreditaciją,
vadinamą advokatų kokybės vertinimo sistema
(QASA), kurioje nustatyta, kad baudžiamųjų bylų
advokatai, norėdami dalyvauti teismuose, privalo
turėti šią specialisto kvalifikaciją.

Pareigos, susijusios su NE.
ES
teisės
turiniu
atsižvelgiant į tęstinį /
specializuotą mokymą
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4. Akreditavimo sistemos ir mokymo paslaugų teikėjai
Akreditacijos galimybė

TAIP. Akreditaciją galima suteikti:
 nacionaliniams mokymo paslaugų teikėjams;
 visų kitų valstybių narių mokymo paslaugų
teikėjams.
Akreditacijos procesas
Tęstinio profesinio tobulėjimo (CPD) paslaugų teikėjai
šias paslaugas gali teikti kaip vidaus arba išorės CPD
paslaugų teikėjai, jeigu atitinka leidimo išdavimo
kriterijus
ir
jų
veikla
yra
prižiūrima
http://www.sra.org.uk/solicitors/cpd/trainingcompanies.page.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių tęstinio mokymo
veiklą, skaičius

Daugiau nei 50.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą
tęstinio mokymo veiklą, rūšys:







Teisininkų draugija;
Teisininkų draugijos administruojama arba įsteigta
organizacija (įskaitant teisės centrus arba
solisitorių vietos grupes);
akredituotas
privatus
komercinių
mokymo
paslaugų teikėjas;
akredituotas privatus arba viešas ne pelno
mokymo paslaugų teikėjas.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių pasirengimo
specializacijai mokymo veiklą,
skaičius

Daugiau nei 50.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą
pasirengimo specializacijai
mokymo veiklą, rūšys:







Teisininkų draugija;
Teisininkų draugijos administruojama arba įsteigta
organizacija (įskaitant teisės centrus arba
solisitorių vietos grupes);
akredituotas
privatus
komercinių
mokymo
paslaugų teikėjas;
akredituotas privatus arba viešas ne pelno
mokymo paslaugų teikėjas.

Veikla ir metodai
Su tęstiniu arba specializuotu



dalyvavimas individualiose
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mokymu susijusias pareigas
atitinkančios mokymo veiklos
rūšys:










mokymo sesijose;
nuotolinių mokymo sesijų
užbaigimas;
e. mokymosi modulių
užbaigimas;
vaizdo seminaro internete
stebėjimas;
mišraus mokymosi veiklos
užbaigimas*;
dalyvavimas mokymo
konferencijose*;
dalyvavimas mokymo
veikloje kaip instruktoriui ar
mokytojui;
straipsnių rašymas ir (arba)
publikacijos.

25 proc. reikalaujamo metinio
tęstinio mokymo turi būti įgyta
akredituotuose mokymo
paslaugų teikėjų rengiamuose

valstybėje narėje
vykdomoje mokymo
veikloje:
dalyvavimas tokioje
veikloje gali būti
laikomas su
mokymu susijusių
pareigų įvykdymu,
tačiau tai priklauso
nuo:
 to, ar valstybės
narės mokymo
paslaugų teikėjas
prieš dalyviui
pradedant
dalyvauti jo
rengiamuose
mokymuose turi
akreditaciją;
 veiklos rūšies.

mokymuose.
5. Mokymo veiklos priežiūra
Organizacijos, padedančios
vykdyti tęstinio mokymo
veiklos priežiūrą

TAIP

Priežiūros procesas

Vertinama:



Organizacijos, padedančios
vykdyti mokymo siekiant įgyti
specializaciją veiklos priežiūrą

TAIP

Teisininkų draugija.

turinio kokybė;
mokymo metodų kokybė.
QASA priežiūri Solisitorių reguliavimo
institucija, Advokatų standartų valdyba ir
Specializuotų teisininkų profesinis institutas;
kiekvienas iš šių subjektų savo narių, kurių
veiklą reguliuoja, vardu administruoja bendrus
baudžiamųjų bylų advokatų praktikos
standartus.
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Priežiūros procesas

Vertinama:



turinio kokybė;
mokymo metodų kokybė.

Šaltinis: Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) ir Europos viešojo administravimo
instituto (EVAI) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis projektas „2 dalis. Advokatams
skirto ES teisės mokymo būklės tyrimas.
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