Advokātu apmācības sistēmas ES
Ziemeļīrija
Informāciju iesniedza: Ziemeļīrijas Advokātu padome (The Bar Council of Northern Ireland)
2014. gada aprīlis

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




Reģistrācija Advokātu padomē,
ievadapmācības pabeigšana (viena gada
pēcdiploma apmācības kurss un viena gada
stažēšanās).

Visbiežāk

uzņemšana

profesijā

notiek

šādi:

kvalifikāciju piešķiroša grāda saņemšana tiesību
zinātnē +

Karalienes

Profesionālajās

universitātes

juridiskajās

studijās

Belfāstā
iegūta

augstāko instanču tiesu advokāta (barrister) grāda
saņemšana + stažēšanās.
Vai pastāv alternatīvi
profesijas iegūšanas veidi?

JĀ
Pāreja no citām profesijām
Anglijas un Īrijas augstāko instanču tiesu advokāti
(barristers) var pārkvalificēties darbam Ziemeļīrijā,
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bet

viņiem

ir

jāpierāda,

ka

viņi

ir

izgājuši

procedūru, kas ir līdzvērtīga visām trim Ziemeļīrijas
kvalifikācijas

procedūras

pakāpēm.

Teorētiski

Eiropas advokāti var pārkvalificēties saskaņā ar
2. un 10. pantu direktīvā par advokātu profesionālo
darbību citā dalībvalstī, , bet tas praksē vēl nekad
nav pārbaudīts.
http://www.barlibrary.com/filestore/documents/SC
AN0982_000.pdf
2. Ievadapmācība
Vai ir paredzēts
ievadapmācības
periods?

JĀ

Juridiskais pamats:
Ziemeļīrijas Advokātu uzvedības kodekss

Vai ievadapmācības
periods ir obligāts?

JĀ

Ievadapmācības perioda ilgums:
1 gads.

Struktūras, kas ir
atbildīgas par
ievadapmācību
organizēšanu







Advokātu padome
Advokātu privātprakses un juridiskie biroji,
privātie apmācības pakalpojumu sniedzēji,
universitātes,
juridiskās akadēmijas un Advokātu padomes
izveidotas mācību iestādes.

Ievadapmācību veidi





Stažēšanās advokāta privātprakses uzraudzībā,
stažēšanās Advokātu padomes uzraudzībā,
apmācība juridiskajās profesionālajās prasmēs.

Iestājeksāmens/pārba
udījums pirms
ievadapmācības
perioda

NAV

Noteikta mācību
programma
ievadapmācības
periodā

NAV

Iezīmes attiecībā uz ES
tiesībām un valodu

ES tiesību kurss nav paredzēts.
Valodu apmācība nav paredzēta.
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apmācība
Vai ievadapmācības
periods ir iedalīts
vairākos posmos?

JĀ

Gada laikā dažādi laikposmi Juridisko studiju
institūtā, apgūstot dažādus tiesību aspektus
(pilna laika studijās);
6 mēneši nepraktizējot (t. i., neuzstājoties
tiesā), 6 mēneši praktizējot uzraudzībā (t. i.,
uzstājoties tiesā un tribunālos daļēji un
uzraudzībā). Visi kursi tiek apgūti institūta
posmā.





Novērtējums/eksāmen JĀ
s pēc ievadapmācības
perioda beigām




Pēc pasniedzēju ziņojumiem;
pēc apmācību novērtējuma (ko izsniedz
prakses vadītājs (pupil master)).

12 mēnešos no uzņemšanas Advokatūrā visiem
augstāko instanču tiesu advokātiem (barristers) ir
jāpabeidz:
i)

Ziemeļīrijas Advokātu padomes Advokatūras
apmācību kurss un

ii)

Ziemeļīrijas Advokātu padomes Ētikas kurss.

3. Tālākizglītības sistēma
Tālākizglītības un apmācības
specializācijā nošķiršana

NAV

Prasības saistībā ar
tālākizglītību

Obligātās apmācības prasības, kā paredzēts
Advokātu bibliotēkas iekšējos noteikumos.
Juridiskais pamats

JĀ

Rīcības kodeksa 6.01. noteikums.
http://www.barlibrary.com/code-of-conduct/
http://www.barlibrary.com/aboutbarristers/barristers-profession/cpd/
Prasības saistībā ar
apmācību
specializācijā

NA
V

Rīcības kodeksā nav minēta specializēšanās. Ir
izveidotas advokātu speciālistu grupas, kur
apvienojas tie advokāti, kas vairāk strādā,
piemēram, ar krimināltiesībām vai ģimenes
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tiesībām.
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

To apmācības pakalpojumu
sniedzēju skaits, kas piedāvā
tālākizglītības pasākumus
Apmācības pakalpojumu
sniedzēji, kas izstrādā
akreditētus tālākizglītības
pasākumus

Akreditācija ir iespējama (tikai profesionālās
pilnveides tālākizglītībā):
 apmācību kursiem,
 valsts apmācības pakalpojumu sniedzējiem,
 visu dalībvalstu apmācības pakalpojumu
sniedzējiem.
Vairāk nekā 50.










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

Advokātu padome,
Advokātu padomes vadīta vai izveidota
organizācija,
akreditēts apmācības pakalpojumu
sniedzējs privātas komercdarbības
ietvaros (tostarp juridiskās firmas),
akreditēts apmācības pakalpojumu
sniedzējs privātas vai valsts bezpeļņas
organizācijas darbības ietvaros (tostarp
universitātes, fondi),
neakreditēts apmācības pakalpojumu
sniedzējs privātas komercdarbības ,
neakreditēts apmācības pakalpojumu
sniedzējs privātas vai valsts bezpeļņas
organizācijas darbības ietvaros.

No 21 līdz 50.
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personas darbībai noteiktā
specializācijā
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,
e-mācību moduļu
apguve,
tīmekļsemināru
skatīšanās,
mācību konferenču
apmeklēšana.

Dalība apmācības
pasākumos citā
dalībvalstī:
jā, tā var tikt
attiecināta uz
tālākizglītības
pienākuma izpildi.
Tas būs atkarīgs no
tās izglītības
komitejas viedokļa,
kas lemj par
profesionālās
pilnveides
tālākizglītības
jautājumiem.

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

JĀ

Advokātu
padomes
Profesionālās
pilnveides tālākizglītības komiteja, kas
atrodas Juridiskajā bibliotēkā (Juridiskajā
bibliotēkā atrodas Advokātu padomes
galvenais birojs; visi augstāko instanču
tiesu advokāti (barristers) ir Juridiskās
bibliotēkas biedri, kas ir viņu birojs un kur
var saņemt administratīvo atbalstu).

Uzraudzības process

Attiecībā uz profesionālās pilnveides tālākizglītību
augstāko instanču tiesu advokātiem (barristers)
katru gadu ir jāuzrāda, ka viņi ir apguvuši prasītās
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apmācības 12 stundu apjomā.
Organizācijas, kas ir
iesaistītas specializēto
apmācības pasākumu
uzraudzībā

NĒ

Ziemeļīrijā oficiāli nepastāv specializēšanās.

Uzraudzības process

Nav attiecināma.

6. Apmācības sistēmas valsts reforma
Apmācības sistēma tiek pārskatīta, un izmaiņas ir gaidāmas 2014. gadā. Maz ticams,
ka tas ietekmēs apmācības par ES tiesībām.
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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