Advokātu apmācības sistēmas ES
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2014. gada aprīlis
VALSTS ADVOKĀTU APMĀCĪBAS SISTĒMAS RAKSTUROJUMS — Anglija un Velsa
1. Piekļuve profesijai
Augstākā/universitātes
izglītība

JĀ (kandidātiem jābūt ieguvušiem kvalifikācijas
grādu)

Akadēmiskais grāds tiesību
zinātnē ir obligāts

NĒ

Veicamās darbības, lai kļūtu
par pilntiesīgu advokātu








Profesionālo prasmju kursa (PSC) apguve pirms
uzņemšanas,
kandidātu novērtē Juristu biedrība,
kandidātu novērtē un pieņem juridiskais birojs,
ievadapmācības pabeigšana,
eksāmena nokārtošana,
reģistrācija Anglijas un Velsas Juristu biedrībā.

Iestāšanās veidi:
kvalificējošs tiesību zinātnes grāds + juridiskās
prakses kurss (LPC) + 2 gadu apmācību līgums
vai
akadēmiskais grāds citā jomā + gadu ilgs pārejas
kurss (GDL) + juridiskās prakses kurss (LPC) +
2 gadu apmācību līgums.
Visiem kandidātiem ir jāiziet juridiskās prakses
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kurss

(LPC) +

apmācības

apmācība

līguma

2 gadu

pamata

(ko

garumā
var

uz

piedāvāt

juridiskais birojs, valsts iestāde vai uzņēmuma
juridiskā nodaļa).
Vai pastāv alternatīvi
profesijas iegūšanas veidi?

JĀ
Prakse tā vietā, lai iegūtu akadēmisko grādu,
pārejas ceļā no citām profesijām (ja juridiskā
profesija ir iegūta citās valstīs).
Juridisko praksi iespējams sākt, kļūstot par



juridisku amatpersonu (ILEX), kas ietver nepilna
laika studijas + pieredzi pirmā akadēmiskā grāda
vietā. Līdz ar to šajā gadījumā uzņemšanas
prasības ir tādas pašas kā kandidātiem, kuri
iestājas tradicionālajā veidā.
Kvalificētu juristu (QLTS) pāriešana — attiecībā uz
juristiem, kas ieguvuši kvalifikāciju citur, — ietver
eksāmenu un atbilstības pārbaudi par piemērotību
prasībām.
2. Ievadapmācība
Vai ir paredzēts
ievadapmācības
periods?

Juridiskais pamats:

JĀ

Juriskonsultu darbu regulējošās iestādes
apmācību noteikumi (2011. gads)
http://www.sra.org.uk/students/lpc.page
http://www.sra.org.uk/students/trainingcontract.page

Vai ievadapmācības
periods ir obligāts?

Struktūras, kas ir
atbildīgas par

Ievadapmācības perioda ilgums:
3 gadi
(2 gadu mācības uz līguma pamata + apmēram
1 gads juridiskās prakses kurss)
(var samazināt maksimāli par 6 mēnešiem, ja ir
iegūta līdzvērtīga iepriekšēja pieredze).

JĀ



Privātprakses
biroji
un
komercdarbības
organizāciju juridiskās nodaļas nodrošina prakses
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ievadapmācību
organizēšanu





Ievadapmācību veids







Iestājeksāmens/pārba
udījums pirms
ievadapmācības
perioda

JĀ

otro posmu uz apmācības līguma pamata
(praktiskā pieredze darbavietā);
prakses organizācijas, kas nav privātas (piem.,
valsts un vietējās pašpārvaldes iestādes un
komercdarbības organizāciju juridiskās nodaļas),
nodrošina prakses otro posmu uz apmācības
līguma pamata (praktiskā pieredze darbavietā);
komerciāli apmācības pakalpojumu sniedzēji —
piemēram, privātās universitātes, kas dažkārt
specializējas profesionālo kvalifikāciju piešķiršanā;
tie
būs
saņēmuši
Apvienotās
Karalistes
Kvalifikācijas
novērtēšanas
iestādes
un
Juriskonsultu
darbu
regulējošās
iestādes
akreditāciju (tie nodrošina prakses pirmo posmu —
juridiskās prakses kursu);
universitātes (universitātes nodrošina prakses
pirmo posmu — juridiskās prakses kursu).
Prakse juristu privātprakses uzraudzībā;
apmācība tiesībās pēc īpašas, visiem advokātiemmācekļiem vienotas mācību programmas;
apmācība tiesībās pēc personalizētas mācību
programmas;
ar tiesībām nesaistītu profesionālo prasmju
apguve;
juridisko prasmju apguve.



Diploma pārbaude,
piemērotības pārbaude.

http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/suita
bilitytest/content.page

Noteikta mācību
programma
ievadapmācības
periodā

JĀ

Juridiskās prakses un apmācības uz līguma pamata
laikā ir jāapgūst trīs atšķirīgas tiesību jomas,
tostarp vismaz vienai jomai ir jābūt saistītai ar
strīdu risināšanu un vienai — ar to nesaistītai.
Juridiskās prakses rezultāti:
http://www.sra.org.uk/documents/students/lpc/LP
C-Outcomes-Sept2011.pdf.
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Iezīmes attiecībā uz ES
tiesībām un valodu
apmācība

NA
V

Pirms juridiskās prakses studentiem ir jābūt
zināšanām par:
- galvenajām ES iestādēm,
- ES tiesību avotiem un ES tiesību interpretāciju,
- ES tiesību un valsts tiesību saistību,
- attiecīgajām cilvēktiesību konvencijām un
likumdošanu.
ES tiesības tiek mācītas un novērtētas visā
juridiskās prakses kursā saistībā ar apgūstamo
tiesību jomu.

Vai ievadapmācības
periods ir iedalīts
vairākos posmos?

NĒ

Novērtējums/eksāmen JĀ
s pēc ievadapmācības
perioda beigām





Rakstiski eksāmeni,
mutvārdu eksāmeni,
eksāmeni notiek juridiskās prakses kursa
laikā, līguma darbību izbeidz atbildīgais
apmācību partneris bez eksāmenu
kārtošanas.

3. Tālākizglītības sistēma
Tālākizglītības un apmācības
specializācijā nošķiršana

JĀ.
Tomēr apmācība specializācijā var neatbilst
profesionālās pilnveides tālākizglītības
prasībām un nav obligāta, ja vien juriskonsults
neiesaistās īpašā darbā, piemēram, aizstāvībā
krimināllietās.
Līdz šim aizstāvība krimināllietās ir vienīgā
specializācijas joma Anglijas juristu apmācību
sistēmā.
Juridiskais pamats:
Juriskonsultu darbu regulējošās iestādes
kvalitātes
nodrošināšanas
shēma
advokātiem (noziedzība), kas reglamentē
aizstāvības praksi krimināltiesībās Anglijā un
Velsā.
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Prasības saistībā ar
tālākizglītību

JĀ

Obligātās apmācības prasības saskaņā ar Juristu
biedrības iekšējiem noteikumiem.
Juridiskais pamats
Noteikumi, kuros noteiktas tālākizglītības prasības
advokātiem Anglijā un Velsā:
http://www.sra.org.uk/solicitors/cpdaccreditation.page
http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/cpd/co
ntent.page

Prasības saistībā ar
apmācību
specializācijā

JĀ

Prasības saistībā ar
svešvalodu apguvi

NAV

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

NAV

Nekad nav pastāvējušas, bet situācija kļūst
sarežģītāka. Speciālistiem galvenokārt ir tāda
kvalifikācija, kas nav noteikta likumā un ko
juriskonsulti var iegūt kā kvalitātes zīmi. Klienti,
piemēram, valdība un bankas, arvien vairāk
izmanto šādu speciālistu akreditāciju, izvēloties
savus speciālistus. Tomēr gluži nesen (2013. gadā)
ir sākta jauna obligāta speciālistu akreditācija
Advokātu kvalitātes novērtēšanas shēma
(QASA),
kurā
noteikts,
ka
aizstāvjiem
krimināltiesībās ir jābūt ieguvušiem speciālista
kvalifikāciju, lai viņi varētu uzstāties tiesā.

4. Akreditācijas sistēmas un apmācības pakalpojumu sniedzēji
Akreditācijas iespēja

JĀ, akreditācija ir iespējama:
 valsts apmācības pakalpojumu sniedzējiem,
 apmācības pakalpojumu sniedzējiem no
visām dalībvalstīm.
Akreditācijas norise
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Mācību pakalpojumu sniedzēji, kas piedāvā
profesionālās pilnveides tālākizglītības (CPD)
pakalpojumus, var kļūt par uzņēmuma iekšējo vai
ārējo profesionālās pilnveides tālākizglītības
sniedzēju, ja tie atbilst atļaujas saņemšanas
kritērijiem un ir pakļauti kontrolei.
http://www.sra.org.uk/solicitors/cpd/trainingcompanies.page
To apmācības pakalpojumu
Vairāk nekā 50.
sniedzēju skaits, kas piedāvā
tālākizglītības pasākumus
Apmācības pakalpojumu
sniedzēji, kas izstrādā
akreditētus tālākizglītības
pasākumus







Juristu biedrība,
Advokātu/juristu biedrības vadīta vai izveidota
organizācija (tostarp tiesību centri vai vietējas
juriskonsultu grupas),
akreditēts 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

Vairāk nekā 50.

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

 Juristu biedrība,
 Advokātu/juristu biedrības vadīta vai izveidota
organizācija (tostarp tiesību centri vai vietējas
juriskonsultu grupas),
 akreditēts apmācības pakalpojumu sniedzējs
privātas komercdarbības ietvaros,
 akreditēts apmācības pakalpojumu sniedzējs
privātas vai valsts bezpeļņas organizācijas
darbības ietvaros.

Pasākumi un metodes
Iespējamie apmācības

 Mācību nodarbību
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pasākumu veidi saskaņā ar
tālākizglītības vai
specializācijas prasībām






apmeklēšana klātienē,
tālmācības sesiju
nokārtošana,
e-mācību moduļu
apgūšana,
tīmekļsemināru
skatīšanās,
jauktu mācību pasākumu*
apmeklēšana,

 mācību konferenču
apmeklēšana,
 dalība apmācību
pasākumos kā trenerim
vai pasniedzējam,
 raksti/publikācijas.
Jābūt izpildītam

pasākumos citā
dalībvalstī
To var attiecināt uz
tālākizglītības
apmācību
pienākuma izpildi,
bet tas ir atkarīgs
no:
 apmācības
pakalpojumu
sniedzēja, kas
pirms dalības ir
akreditēts
dalībnieka
dalībvalstī,
 pasākumu veida.

nosacījumam, ka 25 % no
ikgadējām tālākizglītības
apmācībām ir apgūtas pie
akreditētiem mācību
pakalpojumu sniedzējiem.
5. Apmācības pasākumu uzraudzība
Organizācijas, kas ir
iesaistītas tālākizglītības
pasākumu uzraudzībā

JĀ

Juristu biedrība

Uzraudzības process

Vērtēta tiek:
 satura kvalitāte,
 apmācības metožu kvalitāte.

Organizācijas, kas ir
iesaistītas specializēto
apmācības pasākumu
uzraudzībā

JĀ

Advokātu kvalitātes novērtēšanu (QASA)
uzrauga Juriskonsultu darbu regulējošā
iestāde, Advokātu standartu kolēģija un
Juridisko amatpersonu profesionālais
institūts, kas, pārstāvot savus biedrus un
tos, kuru darbību regulē, administrē kopēju
standartu aizstāvjiem krimināltiesībās.
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Uzraudzības process

Vērtēta tiek:



satura kvalitāte,
apmācības metožu kvalitāte.

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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