Sustavi za izobrazbu odvjetnika u EU-u
Sjeverna Irska
Tijelo koje je dostavilo informacije: Odvjetnička komora Sjeverne Irske
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:




Upis u imenik Odvjetničke komore
Završeno razdoblje početne izobrazbe
(jednogodišnji poslijediplomski tečaj i
jednogodišnji vježbenički staž)

Najčešći

način

pristupa

zanimanju:

Diploma

pravnog fakulteta + diploma prava s Instituta
stručnih pravnih studija Sveučilišta u Belfastu +
vježbenički staž
Alternativni načini pristupa
zanimanju:

DA
Prelazak iz drugih zanimanja.
Engleski i irski odvjetnici mogu se prekvalificirati u
Sjevernoj Irskoj, ali moraju dostaviti dokaze da su
završili sve tri faze kvalifikacijskog postupka u
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Sjevernoj Irskoj. Europski odvjetnik u teoriji bi se
trebao moći prekvalificirati u skladu s člankom 2. ili
10. Direktive o poslovnom nastanu, ali to nikada
nije provjereno.
http://www.barlibrary.com/filestore/documents/SC
AN0982_000.pdf
2. Izobrazba za vrijeme početnog razdoblja
Postoji li razdoblje
početne izobrazbe?

DA

Pravna osnova:
Etički kodeks odvjetničke komore Sjeverne Irske

Obavezno

DA

Propisano trajanje:
1 godina

Vrste struktura
odgovornih za
organizaciju početne
izobrazbe







Odvjetnička komora
Privatne prakse i odvjetnička društva
Privatni pružatelji izobrazbe
Sveučilišta
Odvjetničke akademije i strukture za izobrazbu
koje je uspostavila odvjetnička komora

Vrsta početne
izobrazbe




Vježbenički staž u privatnoj praksi
Vježbenički staž pod nadzorom odvjetničke
komore
Izobrazba iz pravnih vještina


Kvalifikacijski
ispit/provjera prije
početne izobrazbe

NE

Utvrđeni kurikulum za
vrijeme početne
izobrazbe

NE

Posebnosti u vezi s
pravom EU-a i
jezičnom izobrazbom:

Nema izobrazbe iz prava EU-a
Nema jezične izobrazbe

Početna izobrazba
podijeljena u različite
faze

DA





Različita razdoblja tijekom godine na Institutu
za pravne studije kojima su obuhvaćeni
različiti aspekti prava (redovni studij)
Šest mjeseci izvan sudnice (tj. nema izravnog
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rada u sudnici), šest mjeseci u sudnici pod
nadzorom (tj. zastupanje u dijelovima
predmeta na sudovima, ali pod nadzorom); svi
se tečajevi provode u fazi Instituta
Ocjenjivanje/ispit
nakon početne
izobrazbe

DA

 Detaljna izvješća mentora
 Evaluacija izobrazbe (voditelja nastave)
U roku od 12 mjeseci od poziva u članstvo u
odvjetničkoj komori, svi odvjetnici moraju završiti
(i) Tečaj za izobrazbu odvjetnika Odvjetničke
komore Sjeverne Irske i
(ii) Tečaj iz etike Odvjetničke komore Sjeverne
Irske.

3. Sustav trajne izobrazbe
Razlika između trajne
izobrazbe/specijalizacije
Obveze u vezi s
trajnom izobrazbom

NE
DA

Obvezna izobrazba u skladu s internim propisima
Knjižnice komore
Pravna osnova:
Uredba 6.01 Etičkog kodeksa
http://www.barlibrary.com/code-of-conduct/
http://www.barlibrary.com/aboutbarristers/barristers-profession/cpd/

Obveze u vezi sa
specijalizacijom

NE

U etičkom kodeksu ne spominje se specijalizacija.
Postoje specijalističke skupine u odvjetničkoj
komori u kojima se okupljaju osobe koje više rade
u određenom području prava, npr. kaznenom ili
obiteljskom pravu.

Obveze u vezi s
učenjem stranih jezika

Nema obveza

Obveze u vezi sa
sadržajem prava EU-a

Nema obveza
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u odnosu na trajnu
izobrazbu/specijalizaci
ju?
4. Akreditacijski sustavi i pružatelji izobrazbe
Mogućnost akreditacije

Broj pružatelja izobrazbe
koji nude aktivnosti trajne
izobrazbe
Vrsta pružatelja izobrazbe
koji nude aktivnosti trajne
izobrazbe

Mogućnost akreditacije (samo za izobrazbu u
okviru CPD-a)
 tečajeva izobrazbe
 nacionalnih pružatelja izobrazbe
 pružatelja izobrazbe iz svih država članica
Više od 50










Odvjetnička komora
Organizacija kojom upravlja Odvjetnička
komora ili koju je ona osnovala
Akreditirani privatni komercijalni
pružatelj izobrazbe (uključujući
odvjetničke tvrtke)
Akreditirani privatni ili javni neprofitni
pružatelj izobrazbe (uključujući
sveučilišta, zaklade)
Neakreditirani privatni komercijalni
pružatelj izobrazbe
Neakreditirani privatni ili javni neprofitni
pružatelj izobrazbe

Broj pružatelja izobrazbe
koji organiziraju aktivnosti
izobrazbe kao pripreme za
specijalizaciju

Od 21 do 50

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.
To će ovisiti o
mišljenju odbora za
obrazovanje koji
odlučuje o
pravilima CPD-a.

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

DA

Odbor za CPD Odvjetničke komore c/o
Knjižnica komore (Vijeće odvjetničke
komore smješteno je na adresi Knjižnice
komore. Svi su odvjetnici članovi Knjižnice
komore koja funkcionira kao njihov ured i
osigurava im administrativnu potporu).

Postupak nadzora

Odvjetnici svake godine moraju prijaviti pohađanje
propisanih 12 sati izobrazbe u okviru CPD-a.

Organizacije uključene u
nadzor aktivnosti izobrazbe
u svrhu specijalizacije

NE

U Sjevernoj
specijalizacija

Postupak nadzora

Nije primjenjivo

Irskoj

nema

formalnih

6. Nacionalna reforma sustava izobrazbe
U tijeku je revizija i izmjene se očekuju u 2014. – to vjerojatno neće utjecati na
izobrazbu o EU-u.
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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