Īrija
(Swaine Solicitors)
2014.gada 14.aprīlis – manas prakses sākuma datums. Aprīlis ir mēnesis, kad Swaine Solicitors
advokātu birojā visi iespringst, jo jaunu gadu uzsākot, cilvēki februārī un martā nāk ar saviem
iesniegumiem lietām, kuras vēlas atrisināt. Viens no šī advokātu biroja lauciņiem ir ģimenes tiesības:
šķiršanās, laulību līgumi utt.
Tiesas nenotika, jo bija pirmssvētku nedēļa, bet jau pirmajā dienā, ierodoties birojā tiku
nosēdināta reģistratūrā, lai apjaustu sistēmu, kā viņi strādā. Pirmā nedēļa man sanāca ļoti īsa, bet
nogurusi biju ļoti. Birojā strādā trīs advokāti, grāmatvede, atbildīgā par mājas lapu un datorsistēmām,
tad vēl divas darbinieces reģistratūrā, kas strādā uz maiņām. Viņi strādā pēc cort base sistēmas, kurā ir
sadaļa ar visu advokātu dienasgrāmatām, tikšanās, tiesas datumi, laiki, dalībnieki utt., arī visu klientu
informācija un konkrētās lietas. Pie katras lietas ir dokumentu kaudzes jo tiek skenētas visas ienākošās,
izejošās vēstules, pilnīgi viss.
Advokātu birojs vairāk specializējas uz
summāri lielākām lietām. Īrijā ir 3 veidu tiesas:
district court, kur prasījuma summa ir līdz 1000
EUR, circuit court, tur summas jau ir lielākas par
1000 EUR un tad ir high court, kur summas jau ir
ļoti lielas.. Tātad, ja iesūdz tiesā, piemēram, vīru
uz alimentu piedziņu, tad lieta tiks skatīta, kā
district court. Swaine Solicitors advokātu birojs
uzņemas lietas, kas tiek izskatītas kā circuit court
vai high court, līdz ar to katrai no lietām mapes
sastāv no vairākiem tūkstošiem dokumentu.
Protams, visa informācija tiek saglabāta arī
sistēmā.
Kad lietas ir izskatītas un saņemti naudas čeki no kompānijām (piemēram, no apdrošināšanas
kompānijas, ja lieta ir par kādu ceļu satiksmes negadījumu), tad naudai jānokļūst klienta kontā, līdz ar
to gandrīz katru dienu man sanāca iet uz banku, lai iesniegtu čekus.
Lietas bija ļoti dažādas, bet, manuprāt, vienas no psiholoģiski smagākajām lietām ir tās, kas ir
saistītas ar ģimenes tiesībām. Personīgi man ļoti patika ģimenes tiesību studiju kurss, bet runājot ar
advokātiem, sapratu, kādēļ tik emocionāli grūti ir būt iesaistītam tajā visā.
Pirmā prakses nedēļa pagāja ļoti ātri un ar pozitīvām emocijām, bet sapratu to, ka darbs ir ļoti
grūts un atbildīgs. Nākamo nedēļu laikā jau man sanāca arvien vairāk un vairāk iesaistīties visās lietās.
Piedalījos klientu konsultācijās, rakstīju vēstules, gāju uz tiesas namu iesniegt visus nepieciešamos
dokumentus, kā arī piedalījos pašos tiesas procesos.

Šajos četros mēnešos es ieguvu vairāk pārliecības par sevi un saviem lēmumiem, jo ļoti bieži
advokāti prasīja manas domas, ko es teiktu par kādu konkrētu jautājumu, kā es to risinātu utt. Man bija
pieejama juridiskā literatūra, tādēļ varēju iedziļināties konkrētajās lietās, tikko kaut kas bija neskaidrs,
vienmēr palīdzēja grāmatas un advokāti.
Ja būtu iespēja, es labprāt būtu izmantotu ilgāku prakses laiku, bet jāsaka pilnīgi noteikti, ka arī
šie mēneši bija vienkārši neaizmirstami un ļoti, ļoti vērtīgi!
BAIBA VĀRSBERGA
Tiesību zinātņu studiju programmas studente

