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OPIS VNÚTROŠTÁTNEHO SYSTÉMU ODBORNEJ PRÍPRAVY PRÁVNIKOV v Severnom Írsku
1. Prístup k povolaniu
Vysokoškolské/univerzitné
vzdelanie

ÁNO

Právnické vzdelanie je

ÁNO

povinné
Ako sa stať plnohodnotným
právnikom:




Registrácia v advokátskej komore
Absolvovanie obdobia zaškolenia (jeden rok
postgraduálneho kurzu a jeden rok
koncipientskej praxe)

Najčastejšia cesta k povolaniu: Kvalifikačný stupeň
v oblasti práva + advokát s titulom v oblasti práva
z Inštitútu pre odborné štúdium práva univerzity
Queens University Belfast + koncipientská prax
Alternatívne cesty
k vykonávaniu povolania:

ÁNO
Možnosti prechodu z iných povolaní
Anglickí a írski advokáti sa môžu rekvalifikovať
v Severnom Írsku, ale musia predložiť dôkazy
o tom,

že

absolvovali

odbornú

prípravu

rovnocennú všetkým trom fázam kvalifikačného
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procesu v Severnom Írsku. Európsky právnik by
teoreticky mal mať možnosť rekvalifikácie podľa
článku 2 alebo 10 smernice o výkone právnického
povolania v inom členskom štáte, ale nikdy sa to
neodskúšalo.
http://www.barlibrary.com/filestore/documents/SC
AN0982_000.pdf
2. Odborná príprava v období zaškolenia
Existuje obdobie
zaškolenia?

ÁN
O

Právny základ:
Kódex správania Advokátskej komory Severného
Írska

Povinná

ÁN
O

Stanovená dĺžka:
1 rok

Inštitúcie zodpovedné
za organizovanie
odbornej prípravy
v období zaškolenia







Advokátska komora
Súkromní právnici a právnické firmy
Súkromní poskytovatelia odbornej prípravy
Vysoké školy
Právnické akadémie a štruktúry odbornej prípravy
vytvorené advokátskou komorou

Formy odbornej
prípravy v období
zaškolenia





Prax pod dohľadom súkromného právnika
Prax pod dohľadom advokátskej komory
Odborná príprava v oblasti právnických odborných
zručností

Prijímacia
skúška/kontrola pred
obdobím zaškolenia

NIE

Stanovené osnovy
v období zaškolenia

NIE

Osobitné požiadavky
týkajúce sa právnych
predpisov EÚ
a jazykovej prípravy:

Žiadne semináre o práve EÚ
Žiadna jazyková príprava

Obdobie zaškolenia

ÁN



Rôzne obdobia v priebehu roka v Inštitúte pre
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rozdelené do rôznych
fáz

O


Hodnotenie/skúška po
skončení obdobia
zaškolenia

ÁN
O

odborné štúdium práva týkajúce sa rôznych
aspektov práva (prezenčné štúdium)
6 mesiacov bez praxe (teda bez priamej účasti
na konaniach), 6 mesiacov praxe pod
dohľadom (teda účasť na častiach konaní a na
tribunáloch, ale pod dohľadom) Všetky kurzy
prebiehajú vo fáze zaškolenia v inštitúte.

 Správy školiteľov
 Hodnotenie odbornej prípravy (školiteľom)
Do 12 mesiacov od prijatia advokátskou komorou
musia všetci advokáti absolvovať:
i)

advokátsky kurz odbornej prípravy
Advokátskej komory Severného Írska a

ii)

kurz etiky Advokátskej komory Severného
Írska.

3. Systém priebežnej odbornej prípravy
Rozlišovanie medzi
priebežnou odbornou
prípravou a špecializačnou
odbornou prípravou

NIE

Povinnosti týkajúce sa

Povinnosti týkajúce sa povinnej odbornej prípravy
uvedené v interných predpisoch Advokátskej
knižnice
Právny základ:

priebežnej odbornej

ÁN
O

prípravy/
špecializačnej
odbornej prípravy

Nariadenie 6.01 kódexu správania
http://www.barlibrary.com/code-of-conduct/
http://www.barlibrary.com/aboutbarristers/barristers-profession/cpd/

Povinnosti týkajúce sa
špecializačnej
odbornej prípravy

NIE

V kódexe
správania
sa
neuvádza
žiadna
špecializácia. Existujú špecializované advokátske
skupiny
združujúce
advokátov,
ktorí
sa
intenzívnejšie venujú napríklad trestnému alebo
rodinnému právu.
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Povinnosti týkajúce sa
štúdia cudzích jazykov

Žiadne povinnosti

Povinnosti týkajúce sa

Žiadne povinnosti

priebežnej/špecializač
nej odbornej prípravy

4. Systémy akreditácie a poskytovatelia odbornej prípravy
Možnosť akreditácie

Počet poskytovateľov
odbornej prípravy
poskytujúcich činnosti
priebežnej odbornej
prípravy
Typ poskytovateľov
odbornej prípravy, ktorí
zabezpečujú akreditované
činnosti priebežnej odbornej

Možnosť akreditácie [len pre odbornú prípravu
v rámci ďalšieho odborného rozvoja (CPD)]:
 kurzov odbornej prípravy,
 vnútroštátnych poskytovateľov odbornej
prípravy,
 poskytovateľov odbornej prípravy zo
všetkých členských štátov.

Viac než 50





prípravy





Počet poskytovateľov
odbornej prípravy
organizujúcich odbornú

Advokátska komora
Organizácia riadená alebo založená
advokátskou komorou
Akreditovaný súkromný komerčný
poskytovateľ odbornej prípravy (vrátane
právnických firiem)
Akreditovaný súkromný alebo verejný
neziskový poskytovateľ odbornej prípravy
(vrátane vysokých škôl, nadácií)
Neakreditovaný súkromný komerčný
poskytovateľ odbornej prípravy
Neakreditovaný súkromný alebo verejný
neziskový poskytovateľ odbornej prípravy

21 až 50
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prípravu v rámci prípravy na
špecializáciu
Druh poskytovateľov
odbornej prípravy
vykonávajúcich
akreditované činnosti
odbornej prípravy v rámci
prípravy na špecializáciu

Neuplatňuje sa

Činnosti a metódy
Druhy činnosti odbornej
prípravy prípustné v rámci
povinnej priebežnej prípravy




alebo špecializačnej
odbornej prípravy





Účasť na osobnej
odbornej príprave
Absolvovanie seminárov
diaľkovej odbornej
prípravy
Absolvovanie modulov
elektronického učenia sa
Sledovanie internetového
seminára
Účasť na konferenciách
zameraných na odbornú
prípravu

Účasť na
činnostiach
odbornej prípravy
v iných členských
štátoch:
Áno, môže sa
započítavať medzi
splnené povinnosti
priebežnej
odbornej prípravy.
Závisí to od názoru
výboru pre
vzdelávanie, ktorý
rozhoduje
o pravidlách CPD.

5. Dohľad nad činnosťami odbornej prípravy
Organizácie, ktoré sa
podieľajú na dohľade nad
činnosťami priebežnej
odbornej prípravy

ÁNO

Výbor advokátskej komory pre CPD so
sídlom v Advokátskej knižnici (Advokátska
knižnica je adresa, na ktorej sídli
Advokátska rada. Všetci advokáti sú členmi
Advokátskej knižnice, ktorá funguje ako ich
úrad a poskytuje im administratívnu
podporu.)

Proces dohľadu

Pokiaľ ide o odbornú prípravu v rámci CPD,
advokáti musia každý rok potvrdiť, že absolvovali
požadovaných 12 hodín.
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Organizácie vykonávajúce
dohľad nad činnosťami
odbornej prípravy
zameranými na určitú
špecializáciu

NIE

V Severnom
Írsku
neexistujú
oficiálne špecializácie.

Proces dohľadu

Neuplatňuje sa

žiadne

6. Vnútroštátna reforma systému odbornej prípravy
Prebieha preskúmanie s očakávanými zmenami v roku 2014 – je nepravdepodobné,
že by to malo vplyv na odbornú prípravu v EÚ.
Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 2 – Štúdia o stave odbornej
prípravy právnikov v oblasti práva EÚ“ realizovaný Radou advokátskych komôr a združení
právnikov Európy (CCBE) a Európskym inštitútom verejnej správy (EIPA)
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