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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:

Candidatul trebuie să se înregistreze la Asociația
Avocaților ca avocat stagiar. Condițiile pentru ca
acesta să se poată înregistra sunt următoarele:
(a) să dețină o diplomă în drept admisibilă;
(b) să fi fost admis la Institutul de Studii
Profesionale Juridice sau la Școala Postuniversitară
de Studii Profesionale Juridice în urma promovării
examenului de admitere la unul dintre aceste două
organisme;
(c) să aibă un mentor (un avocat consultant pe
lângă care candidatul își propune să-și efectueze
stagiul).
Temei juridic: Regulamentele din 1988 privind
admiterea și formarea avocaților consultanți
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Țara: Irlanda de Nord

Căi alternative de acces la
profesie:

DA
Accesul la profesia de avocat în Irlanda de Nord se
poate realiza, de asemenea, astfel:
1. Calea pornind de la o diplomă universitară
în alt domeniu decât dreptul: în situația (a)
de mai sus, în cazul în care candidatul deține
o diplomă universitară în alt domeniu decât
dreptul, acesta trebuie să dovedească faptul
că deține cunoștințe privind principalele
aspecte ale dreptului. O diplomă de master
în științe juridice eliberată de universitatea
Queen’s University Belfast este considerată
drept o dovadă acceptabilă. Condițiile (b) și
(c) menționate mai sus trebuie să fie
îndeplinite, de asemenea.
2. Alte căi: Până în aprilie 2015, candidații care
nu se află în posesia unei diplome, dar care
pot face dovada că dețin nivelul de
cunoștințe și experiența necesară au, de
asemenea, acces la această profesie.
3. Avocați străini: Aceștia pot fi acceptați prin
recalificare dacă sunt avocați consultanți fie
în Anglia și Țara Galilor, fie în Irlanda.

2. Formarea în timpul perioadei pregătitoare
Există o perioadă
pregătitoare?

DA

Temei juridic:
Regulamentele privind admiterea și formarea
avocaților consultanți din 1988, Regulamentele
privind admiterea și formarea avocaților
consultanți (calificarea deținătorilor titlului de
master) din 1988 și Regulamentele privind
admiterea și formarea avocaților consultanți
(calificarea deținătorilor titlului de master)
(modificare) din 1992

Obligatorie

DA

Durata stabilită:
2 ani

Tipuri de structuri
responsabile de




Asociația Avocaților
Cabinete individuale și firme de avocatură
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organizarea formării
în perioada
pregătitoare



Universități (Institutul de Studii Profesionale
Juridice sau Școala Postuniversitară de Studii
Profesionale Juridice)

Tipul formării în
perioada pregătitoare





Stagiu înregistrat în cadrul Asociației Avocaților
Stagiu sub supravegherea unui cabinet privat
Formare cu privire la competențele profesionale
juridice organizată de Institutul de Studii
Profesionale Juridice sau de Școala
Postuniversitară de Studii Profesionale Juridice

Examen de admitere/
verificare înainte de
perioada pregătitoare

DA

Programă de
învățământ prevăzută
pentru perioada
pregătitoare

NU

Candidații trebuie să convingă Comitetul pentru Educație
al Asociației Avocaților că sunt potriviți pentru a deveni
studenți ai Asociației și trebuie să prezinte orice dovezi ar
putea solicita Comitetul cu privire la caracterul și
adecvarea lor. Nu sunt acceptați candidații aflați în
insolvență, cei care au fost condamnați pentru săvârșirea
unei infracțiuni susceptibile să facă indezirabilă
înregistrarea lor sau cei care, din orice alt motiv, nu
reușesc să convingă comitetul că sunt potriviți pentru a
deveni avocați consultanți.

Particularități cu
privire la formarea în
domeniul dreptului UE
și la formarea
lingvistică:
Perioadă pregătitoare
împărțită în mai multe
etape

 Nu există sesiuni de formare privind dreptul UE
(această materie este studiată explicit în cadrul
studiilor universitare);
 Nu se oferă formare lingvistică.
DA

Stagiul cu durata de doi ani se desfășoară după
cum urmează:
(a) septembrie-decembrie – la cabinet;
(b) ianuarie-decembrie – la Institutul de Studii
Profesionale Juridice sau la Școala Postuniversitară
de Studii Profesionale Juridice ;
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(c) ianuarie-august – la cabinet.
Studiile în cadrul institutului sunt împărțite în
mai multe perioade, în care se abordează
diferite teme.
Evaluare/examen
după perioada
pregătitoare

YES





prin examene organizate de Institutul de
Studii Profesionale Juridice sau de Școala
Postuniversitară de Studii Profesionale
Juridice
prin evaluarea realizată de către mentorul
care coordonează stagiul persoanei vizate

3. Sistem ul 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
Asociației Avocaților

DA

Toți avocații consultanți trebuie să efectueze
cel puțin trei ore de activități de relații cu
clienții și de practică în management.

Temei juridic: Regulamentele privind formarea
avocaților consultanți (Dezvoltare profesională
continuă) din 2004
Obligații privind
formarea de
specialitate

NU

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
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Posibilitatea de acreditare

Acreditarea poate fi realizată prin introducerea
datelor legate de cursurile propuse pe site-ul
internet al Asociației Avocaților.

Numărul furnizorilor de
formare care oferă activități
de formare continuă
acreditate

Asociația Avocaților nu acreditează și nu certifică
activități externe, prin urmare aceasta nu deține o
listă a furnizorilor de formare.

Tipul furnizorilor de formare
care organizează activități
de formare continuă
acreditate

Asociația Avocaților nu dispune de un sistem de

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

Nu se aplică

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

Nu se aplică

acreditare.

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-învățare
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 poate fi
luată în calcul
pentru îndeplinirea
obligațiilor în
materie de formare
continuă.

Țara: Irlanda de Nord

Organizații implicate în
supravegherea activităților
de formare continuă
Procesul de supraveghere

DA

Coordonatorul CPD din cadrul Asociației
Avocaților






Calitatea conținuturilor
Calitatea metodelor de formare
Modul în care sunt îndeplinite cerințele
scrise ale Asociației Avocaților
Dacă activitatea completează
lacune/răspunde la nevoi care au fost
identificate anterior

Organizații implicate în
supravegherea activităților
de formare de specialitate

Nu se aplică

Procesul de supraveghere

Nu se aplică

6. Reforma națională a sistemului de formare
Sistemul de învățământ și de formare a făcut obiectul unei revizuiri în 2008, nefiind
planificată realizarea unei alte reforme.
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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