Sustavi za izobrazbu odvjetnika u EU-u
Sjeverna Irska
Tijelo koje je dostavilo informacije: Komora pravnih savjetnika Sjeverne Irske (The Law Society
of Northern Ireland)
travanj 2014.

OPIS NACIONALNOG SUSTAVA IZOBRAZBE ODVJETNIKA u Sjevernoj Irskoj
1. Pristup zanimanju
Visoko
obrazovanje/sveučilišno
obrazovanje

DA

Obavezna je diploma
pravnog fakulteta

DA

Postupci kojima se ostvaruje
status odvjetnika:

Kandidati moraju podnijeti zahtjev za upis u imenik
Komore pravnih savjetnika u statusu odvjetničkog
vježbenika. Primjenjuju se ovi uvjeti za upis:
(a) posjedovanje prihvatljive diplome pravnog
fakulteta
i
(b) kandidatima je ponuđeno mjesto u Institutu za
stručne pravne studije ili na Poslijediplomskom
stručnom pravnom studiju jer su položili
kvalifikacijski ispit za jedno od tih tijela
(c) kandidati imaju mentora (odvjetnika kod kojeg
će odraditi vježbenički staž )
Pravna osnova: Propisi o prihvaćanju u članstvo
i o izobrazbi iz 1988.

Alternativni načini pristupa

DA
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zanimanju:

Odvjetničkom zanimanju u Sjevernoj Irskoj može
se također pristupiti na sljedeći način:
1. Bez diplome iz prava: umjesto prethodno
navedenog uvjeta (a), ako kandidati imaju
diplomu kojeg drugog fakulteta, moraju
pokazati poznavanje temeljnog pravnog
predmeta. Magistarska diploma iz pravnih
znanosti sa Sveučilišta u Belfastu smatra se
prihvatljivim dokazom. Potrebno je ispuniti i
korake (b) i (c).
2. Ostali načini: do travnja 2015. kandidati koji
nemaju diplomu, ali mogu dokazati da imaju
određeno obrazovanje i iskustvo, mogu
postati odvjetnici.
3. Strani odvjetnici: prekvalifikacijom mogu
postati odvjetnici u Engleskoj i Walesu ili
Irskoj.

2. Izobrazba za vrijeme početnog razdoblja
Postoji li razdoblje
početne izobrazbe?

DA

Pravna osnova:
propisi o prihvaćanju u članstvo i o izobrazbi iz
1988., propisi o prihvaćanju u članstvo i o izobrazbi
(kvalifikacija mentora) iz 1988. i propisi o
prihvaćanju u članstvo i o izobrazbi (kvalifikacija
mentora) (izmjena) iz 1992.

Obavezno

DA

Propisano trajanje:
2 godine

Vrste struktura
odgovornih za
organizaciju početne
izobrazbe





Komora pravnih savjetnika
Privatne prakse i odvjetnička društva
Sveučilišta (Institut za stručne pravne studije ili
poslijediplomski stručni pravni studij)

Vrsta početne
izobrazbe



Vježbenički staž registriran u Komori pravnih
savjetnika
Vježbenički staž u privatnoj praksi
Izobrazba o pravnim stručnim vještinama koju
pruža Institut za stručne pravne studije ili
poslijediplomski stručni pravni studij
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Kvalifikacijski
ispit/provjera prije
početne izobrazbe

DA

Utvrđeni kurikulum za
vrijeme početne
izobrazbe

NE

Podnositelji zahtjeva moraju uvjeriti Odbor za
obrazovanje Komore pravnih savjetnika da ispunjuju
uvjete za vježbenike Komore i moraju dostaviti dokaze o
karakteru i primjerenosti koje Odbor zatraži. Niti jedan
podnositelj neće biti registriran ako je u stečaju ili ako je
osuđen za kazneno djelo takve prirode da njegovo
članstvo nije poželjno ili ako iz kojeg drugog razloga ne
uvjeri Odbor da je prikladan za odvjetnički poziv.

Posebnosti u vezi s
pravom EU-a i
jezičnom izobrazbom:
Početna izobrazba
podijeljena u različite
faze

 Nema tečaja iz prava EU-a (to je pokriveno na
preddiplomskoj razini);
 Nema jezične izobrazbe
DA

Vježbenički staž od dvije godine traje kako slijedi:
(a) od rujna do prosinca – odvija se u uredu;
(b) od siječnja do prosinca – provodi se na Institutu
za stručne pravne studije ili na poslijediplomskom
stručnom pravnom studiju;
(c) od siječnja do kolovoza – odvija se u uredu.
Različitim razdobljima u institutu obuhvaćene
su različite teme.

Ocjenjivanje/ispit
nakon početne
izobrazbe

DA




Ispiti koje provodi Institut ili ispitima u okviru
poslijediplomskog studija
Ocjenjivanje mentora koji je zadužen za
vježbenika

3. Sustav trajne izobrazbe
Razlika između trajne
izobrazbe/specijalizacije

NE
Svi odvjetnici moraju slušati najmanje 3 sata
tečaja brige o klijentima i upravljanja
praksom.
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Obveze u vezi s
trajnom izobrazbom

DA

Obvezna izobrazba u skladu s internim propisima
Komore pravnih savjetnika
Pravna osnova: propisi o izobrazbi odvjetnika
(Trajni stručni razvoj) iz 2004.

Obveze u vezi sa
specijalizacijom

NE

Obveze u vezi s
učenjem stranih jezika

Nema obveza

Obveze u vezi sa
sadržajem prava EU-a
u odnosu na trajnu
izobrazbu/specijalizaci
ju?

Nema obveza

4. Akreditacijski sustavi i pružatelji izobrazbe
Mogućnost akreditacije

Akreditacija se može ostvariti podnošenjem
pojedinosti o predloženim tečajevima na webmjestu Komore pravnih savjetnika

Broj pružatelja izobrazbe
koji nude aktivnosti trajne
izobrazbe

Komora ne akreditira i ne potvrđuje vanjske
aktivnosti i kao takva nema popis pružatelja
izobrazbe.

Vrsta pružatelja izobrazbe
koji nude aktivnosti trajne
izobrazbe

Komora nema sustav akreditacije.

Broj pružatelja izobrazbe
koji organiziraju aktivnosti
izobrazbe kao pripreme za
specijalizaciju

Nije primjenjivo

Vrsta pružatelja izobrazbe
koji razvijaju akreditirane
aktivnosti izobrazbe kao
pripreme za specijalizaciju

Nije primjenjivo

Aktivnosti i metode
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Vrsta aktivnosti izobrazbe
koje su prihvaćene u skladu
s obvezama trajne izobrazbe
ili specijalizacije







Pohađanje tečajeva
izobrazbe uživo
Pohađanje tečajeva
učenja na daljinu
Pohađanje modula eučenja
Gledanje webinara
Pohađanje konferencija u
svrhu izobrazbe

Sudjelovanje u
aktivnostima
izobrazbe u
drugoj državi
članici:
Da, one se mogu
ubrajati u obveze
trajne izobrazbe.

5. Nadzor aktivnosti izobrazbe
Organizacije uključene u
nadzor aktivnosti trajne
izobrazbe

DA

Koordinator za CPD u Komori pravnih
savjetnika






Postupak nadzora

Kvaliteta sadržaja
Kvaliteta metoda izobrazbe
Kako su ispunjeni pisani zahtjevi Komore
Ispunjuju li se aktivnošću praznine u
znanju/odgovara li se na prethodno
navedene potrebe

Organizacije uključene u
nadzor aktivnosti izobrazbe
u svrhu specijalizacije

Nije primjenjivo

Postupak nadzora

Nije primjenjivo

6. Nacionalna reforma sustava izobrazbe
Revizija sustava obrazovanja i izobrazbe provedena je u 2008. i trenutačno nije u
planu daljnja revizija.
Izvor: Pilot projekt – Europska pravosudna izobrazba „Lot 2 – Studija o statusu odvjetnika koji
prolaze izobrazbu iz prava EU-a”, koji su proveli Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE) i
Europski institut za javnu upravu (EIPA)
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