Advokatų mokymo sistema ES
Šiaurės Airija
Informaciją pateikė Šiaurės Airijos teisininkų draugija
2014 m. balandžio mėn.

Šiaurės Airijos NACIONALINĖS ADVOKATŲ MOKYMO SISTEMOS APRAŠAS
1. Profesijos įgijimas
Aukštasis / universitetinis
išsilavinimas

TAIP.

Privalomas teisinis
išsilavinimas

TAIP.

Reikalavimai asmeniui,
siekiančiam tapti visateisiu
advokatu:

Kandidatas privalo įsiregistruoti į Teisininkų draugiją
kaip teisės studentas. Kandidatas registruodamasis
privalo:
a) turėti priimtiną kvalifikacinį teisės laipsnį ir
b) nurodyti, kad, išlaikius stojamuosius egzaminus į
Profesinių teisės studijų institutą arba aukštąją
Profesinio teisinio švietimo mokyklą, jam buvo
pasiūlyta dirbti kurioje nors iš šių įstaigų;
c) turėti magistro kvalifikacinį laipsnį (t. y. solisitorius,
kuriam pareiškėjas pasiūlo atlikti praktiką).
Teisinis pagrindas: 1988 m. Solisitorių priėmimo ir
mokymo taisyklės.

Alternatyvūs būdai tapti
advokatu

TAIP.
Šiaurės Airijoje solisitoriais taip pat galima tapti:
1. neturint teisinio išsilavinimo: galima netaikyti
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pirmiau a punkte nurodytos sąlygos – jei
kandidatas turi ne teisės srities bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, jis turi įrodyti turįs
atitinkamos srities teisinių žinių pagrindą.
Karališkojo Belfasto universiteto teisės mokslų
magistro kvalifikacinis laipsnis yra laikomas
pakankamu įrodymu. Taip pat turi būti pirmiau
b ir c punktuose nurodytos sąlygos;
2. kitais būdais: iki 2015 m. balandžio mėn.
advokatais gali tapti kvalifikacinio laipsnio
neturintys kandidatai, kurie gali įrodyti tinkamą
išsilavinimo ir patirties lygį;
3. užsienio advokatai gali būti priimami, kai
persikvalifikuoja į solisitorių Anglijoje ir Velse
arba Airijoje.
2. Mokymas pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
Ar yra nustatytas
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis?

TAI
P

Teisinis pagrindas:
1988 m. Solisitorių priėmimo ir mokymo taisyklės,
1988 m. Solisitorių priėmimo ir mokymo taisyklės
(taikomos magistro kvalifikacinį laipsnį turintiems
asmenims) ir 1992 m. Solisitorių priėmimo ir mokymo
taisyklės (taikomos magistro kvalifikacinį laipsnį
turintiems asmenims) (iš dalies pakeistos).

Ar šis laikotarpis
privalomas?

TAI
P

Nustatyta trukmė:
2 metai.

Už pasirengimo
advokato veiklai
mokymą atsakingų
institucijų rūšys:




Pasirengimo advokato
veiklai mokymo forma:








Stojamasis egzaminas /

Teisininkų draugija;
privatūs praktikuojantys advokatai ir advokatų
kontoros;
universitetai (Profesinių teisės studijų institutas arba
aukštoji Profesinio teisinio švietimo mokykla).
Teisininkų draugijoje įregistruota praktika;
praktika, kuriai vadovauja privatus praktikuojantis
advokatas;
mokymai, susiję su teisinių profesinių įgūdžių
ugdymu, kuriuos suteikia Profesinių teisės studijų
institutas arba aukštoji Profesinio teisinio švietimo
mokykla.

TAIP.
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patikrinimas prieš
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpį:

Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpiu
taikoma parengta
mokymo programa

Pareiškėjai turi Draugijos švietimo komitetą įtikinti, kad jie
yra tinkami kandidatai būti Draugijos studentais, ir pateikti
visus komiteto prašomus įrodymus, susijusius su jų
savybėmis ir tinkamumu. Joks pareiškėjas nebus
registruojamas, jei jam iškelta bankroto byla arba jis yra
teistas už nusikalstamą veiką, dėl kurios jo nebūtų galima
registruoti, arba dėl bet kurios kitos priežasties, jei jis
nesugeba komiteto įtikinti, kad tinka dirbti solisitoriumi.
NE.

Specialūs reikalavimai,
susiję su ES teisės ir
kalbų mokymu:
Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis
skirstomas į keletą
etapų:

 nėra su ES teise susijusių mokymo sesijų (tai aiškiai
taikoma bakalauro studijoms);
 kalbų nėra mokoma.
TAI
P

2 metų praktikos laikotarpis skirstomas taip:
a) laikotarpis nuo rugsėjo iki
praleidžiamas praktikos vietoje;

gruodžio

mėn.

b) laikotarpis nuo sausio iki gruodžio mėn.
praleidžiamas Profesinių teisės studijų institute arba
aukštojoje Profesinio teisinio švietimo mokykloje;
c) laikotarpis nuo sausio iki
praleidžiamas praktikos vietoje.
Institute skirtingais
skirtingos temos.
Pasibaigusio
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpio
vertinimas / egzaminas:

TAIP




rugpjūčio

laikotarpiais

mėn.

aptariamos

instituto arba aukštosios mokyklos rengiami
egzaminai;
už asmens praktiką atsakingas vadovas vertina
praktikantą.

3. Tęstinio mokymo sistema
Tęstinio mokymo ir
specializuoto mokymo
diferenciacija

NE.
Visi solisitoriai privalo atidirbti ne mažiau kaip 3
valandas klientų priežiūros ir praktikos valdymo
srityje.
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Su tęstiniu mokymu
susijusios pareigos

TAI
P

Privalomos su mokymu susijusios pareigos, kaip
nurodyta Teisininkų draugijos vidaus taisyklėse.
Teisinis pagrindas: 2004 m. Solisitorių mokymo
(tęstinio profesinio tobulinimo) taisyklės.

Su specializuotu
mokymu susijusios
pareigos

NE

Su užsienio kalbų
mokymusi susijusios
pareigos

Nenustatyta jokių pareigų.

Pareigos, susijusios su
ES teisės turiniu
atsižvelgiant į tęstinį /
specializuotą mokymą

Nenustatyta jokių pareigų

4. Akreditavimo sistemos ir mokymo paslaugų teikėjai
Akreditacijos galimybė

Akreditaciją galima gauti Teisininkų draugijos
svetainėje pateikus duomenis apie siūlomus kursus.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių tęstinio mokymo
veiklą, skaičius

Draugija neteikia akreditacijos išorės veiklai ir jos
netvirtina ir iš esmės neturi mokymo paslaugų teikėjų
sąrašo.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą
tęstinio mokymo veiklą, rūšys

Draugija nėra nustačiusi akreditacijos schemos.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių pasirengimo
specializacijai mokymo veiklą,
skaičius

Netaikoma.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą
pasirengimo specializacijai
mokymo veiklą, rūšis

Netaikoma.

Veikla ir metodai
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Su tęstiniu arba specializuotu
mokymu susijusias pareigas
atitinkančios mokymo veiklos
rūšys:







dalyvavimas individualiose
mokymo sesijose;
nuotolinių mokymo sesijų
užbaigimas;
e. mokymosi modulių
užbaigimas;
seminaro internete
stebėjimas;
dalyvavimas mokymo
konferencijose.

Dalyvavimas kitoje
valstybėje narėje
vykdomoje
mokymo veikloje:
dalyvavimas tokioje
veikloje gali būti
laikomas su
mokymu susijusių
pareigų įvykdymu.

5. Mokymo veiklos priežiūra
Organizacijos, padedančios
vykdyti tęstinio mokymo
veiklos priežiūrą
Priežiūros procesas

TAIP






Teisininkų draugijos CPD koordinatorius.

Turinio kokybė;
mokymo metodų kokybė;
kaip laikomasi rašytinių Teisininkų draugijos
reikalavimų;
ar veikla padeda pašalinti (patenkinti) anksčiau
nurodytus trūkumus (poreikius).

Organizacijos, padedančios
vykdyti mokymo siekiant įgyti
specializaciją veiklos priežiūrą

Netaikoma.

Priežiūros procesas

Netaikoma.

6. Nacionalinės mokymo sistemos reforma
2008 m. atlikta švietimo ir mokymo sistemos peržiūra, o šiuo metu neplanuojama atlikti
jokios papildomos peržiūros.
Šaltinis: Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) ir Europos viešojo administravimo
instituto (EVAI) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis projektas „2 dalis. Advokatams
skirto ES teisės mokymo būklės tyrimas“.
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