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DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE FORMARE A AVOCAȚILOR din Irlanda de Nord
1. Accesul la profesie
Studii superioare / studii
universitare

DA

Deținerea unei diplome
universitare în drept este
obligatorie

DA

Etape care trebuie parcurse
pentru a deveni avocat cu
drepturi depline:




Înscrierea în barou
Parcurgerea unei perioade pregătitoare (un an
de studii postuniversitare și un an de
mentorat).

Cea mai obișnuită filieră de acces la profesie este
următoarea: diplomă universitară de calificare în
drept + diplomă de avocat pledant eliberată de
Institutul

de

Studii

Juridice

Profesionale

al

universității Queen’s University Belfast + mentorat.
Căi alternative de acces la
profesie:

DA
Căi de transfer de la alte profesii
Avocații pledanți din Anglia și Irlanda pot să se
recalifice în Irlanda de Nord, însă aceștia trebuie să
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prezinte dovezi că au parcurs echivalentul tuturor
celor trei etape ale procesului de calificare din
Irlanda de Nord. În mod teoretic, un avocat
european ar trebui să poată să se recalifice în
temeiul articolului 2 sau al articolului 10 din
Directiva privind stabilirea, însă această posibilitate
nu a fost testată.
http://www.barlibrary.com/filestore/documents/SC
AN0982_000.pdf
2. Formarea în timpul perioadei pregătitoare
Există o perioadă
pregătitoare?

DA

Temei juridic:
Codul deontologic al Baroului din Irlanda de Nord

Obligatorie

DA

Durata stabilită:
1 an

Tipuri de structuri
responsabile de
organizarea formării
în perioada
pregătitoare







Baroul
Cabinete private și firme de avocatură
Furnizori de formare din sectorul privat
Universități
Academii ale avocaților și structuri de formare
create de barou

Tipul formării în
perioada pregătitoare





Stagiu sub supravegherea unui cabinet privat
Stagiu sub supravegherea baroului
Formare cu privire la competențele profesionale
juridice

Examen de admitere /
verificare înainte de
perioada pregătitoare

NU

Programă de
învățământ prevăzută
pentru perioada
pregătitoare

NU

Particularități cu
privire la formarea în
domeniul dreptului UE

Nu există sesiuni de formare cu privire la dreptul UE.
Nu se oferă formare lingvistică.
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și la formarea
lingvistică:
Perioada pregătitoare
este împărțită în mai
multe etape

DA

Diferite perioade pe parcursul anului de studiu
la Institutul de Studii Juridice, vizând diverse
aspecte ale dreptului (învățământ cu
frecvență)
6 luni fără practică (mai precis, stagiarul nu se
înfățișează direct în instanță), 6 luni cu practică
sub supraveghere (și anume, stagiarul se
ocupă de anumite părți ale cauzelor și se
înfățișează în instanță, însă sub supraveghere).
Toate cursurile sunt urmate în timpul
perioadei de studiu în cadrul institutului.





Evaluare/examen
după perioada
pregătitoare

DA

 prin rapoarte întocmite de îndrumători
 evaluarea formării (de către mentor)
În termen de 12 luni de la admiterea în barou, toți
avocații pledanți trebuie să urmeze
(i) un curs de formare privind reprezentarea în
instanță organizat de Baroul din Irlanda
de Nord și
(ii) un curs de etică organizat de Baroul din
Irlanda de Nord.

3. Sistemul de formare continuă
Diferențiere între formarea
continuă/formarea de
specialitate

NU

Obligații privind
formarea continuă

Îndatoriri privind formarea obligatorie, în
conformitate cu regulamentele interne ale
Bibliotecii Baroului.
Temei juridic:

DA

Reglementarea 6.01 din Codul deontologic
http://www.barlibrary.com/code-of-conduct/
http://www.barlibrary.com/about-
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barristers/barristers-profession/cpd/
Obligații privind
formarea de
specialitate

NU

În Codul deontologic nu se menționează nicio
specializare. Există grupuri specializate în cadrul
baroului care îi reunesc pe avocații care se axează
mai mult, de exemplu, pe dreptul penal sau pe
dreptul familiei.

Obligații privind
învățarea limbilor
străine

Nu există astfel de obligații.

Obligații privind
includerea dreptului
UE în formarea
continuă/de
specialitate

Nu există astfel de obligații.

4. Sisteme de acreditare și furnizori de formare
Posibilitate de acreditare

Există posibilitatea acreditării (numai pentru
formarea vizând dezvoltarea profesională
continuă)
 cursurilor de formare
 furnizorilor naționali de formare
 furnizorilor de formare din toate statele
membre

Numărul furnizorilor de
formare care oferă activități
de formare continuă
acreditate

Peste 50

Tipul furnizorilor de formare
care organizează activități
de formare continuă
acreditate









Baroul
Organizații gestionate sau înființate de
barou
Societăți comerciale private acreditate
care furnizează cursuri de formare
(inclusiv firme de avocatură)
Organizații non-profit acreditate, publice
sau private, care furnizează cursuri de
formare (inclusiv universități, fundații)
Societăți comerciale private neacreditate
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furnizoare de formare
Organizații non-profit acreditate, publice
sau private, furnizoare de formare

Numărul furnizorilor de
formare care organizează
activități de formare vizând
pregătirea pentru
specializare

Între 21 și 50

Tipul furnizorilor de formare
care organizează activități
de formare acreditate
vizând pregătirea pentru
specializare

Nu se aplică

Activități și metode
Tipuri de activități de
formare acceptate pentru
îndeplinirea obligației de
formare continuă sau de
specialitate







Participarea la sesiuni de
formare față în față
Participarea la sesiuni de
formare la distanță
Parcurgerea unor module
de tip e-learning
Urmărirea unui seminar
online
Participarea la conferințe
de formare

5. Supravegherea activităților de formare
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Participarea la
activități de
formare
desfășurate întrun alt stat
membru:
Da, aceasta ar
putea fi luată în
calcul pentru
îndeplinirea
obligațiilor în
materie de formare
continuă. Acest
lucru depinde de
avizul Comitetului
pentru educație,
care hotărăște cu
privire la regulile
referitoare la
dezvoltarea
profesională
continuă (CPD).

Țara: Irlanda de Nord

Organizații implicate în
supravegherea activităților
de formare continuă

DA

Comitetul Baroului privind dezvoltarea
profesională continuă din cadrul Bibliotecii
Baroului (Biblioteca Baroului este sediul
Consiliului Baroului. Toți avocații pledanți
sunt membri ai Bibliotecii Baroului, care
reprezintă biroul acestora și care le oferă
sprijin administrativ).

Procesul de supraveghere

În ceea ce privește formarea în vederea dezvoltării
profesionale continue, avocații pledanți trebuie să
declare în fiecare an că au urmat cele 12 ore de
formare impuse.

Organizații implicate în
supravegherea activităților
de formare de specialitate

NU

Nu există specializări oficiale în Irlanda de
Nord.

Procesul de supraveghere

Nu se aplică

6. Reforma națională a sistemului de formare
În prezent se realizează o revizuire a sistemului, cu schimbări anticipate pentru anul
2014 – este improbabil ca aceasta să aibă un impact asupra formării privind dreptul
UE.
Sursa: Proiectul-pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 2 – Studiu cu privire la situația
formării avocaților în domeniul dreptului UE”, realizat de Consiliul Barourilor și al Societăților
de Drept din Europa (CCBE) și Institutul European de Administrație Publică (EIPA)
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