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VALSTS ADVOKĀTU APMĀCĪBAS SISTĒMAS RAKSTUROJUMS — Zviedrija

2014. gada aprīlis

1. Piekļuve profesijai
Augstākā/universitātes
izglītība

JĀ

Akadēmiskais grāds tiesību
zinātnē ir obligāts

JĀ

Veicamās darbības, lai kļūtu
par pilntiesīgu advokātu



Reģistrācija Advokātu kolēģijā,



eksāmena nokārtošana (Advokātu kolēģijas
vadībā

rīkots

mutvārdu

eksāmens

par

profesionālo atbildību),


kandidāta

novērtēšana

un

uzņemšana

juridiskā birojā (laikā, kad kandidāts tiek
uzņemts Advokātu kolēģijā, viņam/viņai ir
jābūt nodarbinātam juridiskā birojā vai
jāsniedz juridiskie pakalpojumi savā birojā),

Vai pastāv alternatīvi
profesijas iegūšanas veidi?

ievadapmācības pabeigšana.

NAV

2. Ievadapmācība
Vai ir paredzēts
ievadapmācības

JĀ

Juridiskais pamats:
Zviedrijas Advokātu kolēģijas hartas 3. pants un
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periods?

Procesuālā kodeksa 8. nodaļas 2. pants.
http://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfund
et-engelska/Rules-and-regulations/Charter/

Vai ievadapmācības
periods ir obligāts?

JĀ

Struktūras, kas ir
atbildīgas par
ievadapmācību
organizēšanu

Advokātu kolēģija

Ievadapmācību veids

Apmācība par juridiskajām profesionālajām
prasmēm

Ievadapmācības perioda ilgums:
pēc juridiskās izglītības iegūšanas kandidātam
3 gadus ir jāstrādā juridiskā birojā.

(advokāta (advokat) uzraudzībā).
Iestājeksāmens/pārba
udījums pirms
ievadapmācības
perioda

NAV

Noteikta mācību
programma
ievadapmācības
periodā

NAV

Iezīmes attiecībā uz ES
tiesībām un valodu
apmācība

NAV

Vai ievadapmācības
periods ir iedalīts
vairākos posmos?

NAV

Novērtējums/eksāmen JĀ
s pēc ievadapmācības
perioda beigām

Novērtēšana pēc prakses vadītāju
ziņojumiem
Pretendentam, kurš vēlas iestāties Zviedrijas
Advokātu kolēģijā, ir jāiesniedz sava darba
devēja
(juridiskā
biroja)
atsauksmes.
Juridiskajam
birojam
ir
jāapliecina,
ka
pretendents ir piemērots advokāta profesijai.
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3. Tālākizglītības sistēma
Tālākizglītības un apmācības NĒ
specializācijā nošķiršana
Prasības saistībā ar
tālākizglītību

NĒ

Prasības par obligāto apmācību, kā noteikts
Advokātu kolēģijas iekšējos noteikumos.
Juridiskais pamats:
Advokātu profesionālās tālākizglītības apmācību
režīms.

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 skaidri noteiktas, tomēr kursu par ES tiesībām
varētu ieskaitīt tālākizglītībā, kurā advokātiem katru
gadu ir jāiesaistās.

Apmācība specializācijā nav minēta ne valsts
tiesību aktos, ne iekšējos noteikumos.
Tomēr Zviedrijas Advokātu kolēģijas Rīcības
kodekss (2.5. noteikums par profesionālo
kompetenci) paredz, ka advokātam ir pienākums
uzturēt un attīstīt savu profesionālo kompetenci,
sekojot līdzi tiesību attīstībai jomās, kurās
advokāts aktīvi darbojas, un iesaistoties
nepieciešamajā tālākizglītībā.

4. Akreditācijas sistēmas un apmācības pakalpojumu sniedzēji
Akreditācijas iespēja

NAV

To apmācības pakalpojumu
sniedzēju skaits, kas piedāvā
tālākizglītības pasākumus

No 6 līdz 10 galvenajām mācību iestādēm,
kas nodrošina Zviedrijas advokātu apmācību.
Ņemot vērā, ka prasības izpildei svarīga ir
apmācība

(kursu

saturs),

nevis

apmācības

pakalpojumu sniedzējs, var uzskatīt, ka darbojas
vairāk

nekā

3

50 apmācības

pakalpojumu
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sniedzēju, kas atbilst minētajām prasībām.
Apmācības pakalpojumu
sniedzēji, kas izstrādā
akreditētus tālākizglītības
pasākumus



Advokātu kolēģija,



neakreditēts
sniedzējs

apmācības
privātas

pakalpojumu

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

NAV

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

NAV

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

 Mācību
nodarbību
apmeklēšana
klātienē,
 jauktu
mācīšanās
pasākumu
apguve,
 mācību
konferenču
apmeklēšana,
 dalība mācību
pasākumos kā
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Dalība
apmācības
pasākumos, kas notiek
citā dalībvalstī:
JĀ,
Zviedrijas
sistēma
piedāvā šādu iespēju, bet
tas ir atkarīgs no pasākumu
veida. Pieņemamie mācību
pasākumi cita starpā ir šādi:


mācību nodarbību
apmeklēšana klātienē,



jauktu mācību
pasākumu apguve,



mācību konferenču
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praktiskumācīb
u vadītājam vai
pasniedzējam.

apmeklēšana,


dalība
mācību
pasākumos kā praktisku
mācību vadītājam vai
pasniedzējam.

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

Advokātu kolēģija

Uzraudzības process

Advokātu kolēģijas tiesiskais regulējums nosaka
sīkāk, kādus kursus var attiecināt uz advokātu
obligāto tālākizglītību.

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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