Sustavi za izobrazbu odvjetnika u EU-u
Engleska i Wales
Tijelo koje je dostavilo informacije: Odbor za odvjetničke standarde
travanj 2014.

OPIS NACIONALNOG SUSTAVA IZOBRAZBE ODVJETNIKA u Engleskoj i Walesu
1. Pristup zanimanju
Visoko obrazovanje/sveučilišno
obrazovanje

DA (kandidati moraju imati odgovarajuću diplomu)

Obavezna je diploma pravnog
fakulteta

NE - Kandidati koji su izvorno stekli diplomu iz kojeg
drugog područja, a ne iz prava, mogu pohađati
jednogodišnji tečaj prava i dobiti diplomu iz prava
(Graduate Diploma in Law, GDL), koja se prije zvala CPE
(Commmon Professional Examination (Zajednički
stručni ispit)
Prema tome, postoje dva načina:
•
stjecanje diplome pravnog fakulteta (diplome
odgovarajućeg standarda koju dodjeljuje sveučilište u
UK-u ili diplome koju je dodijelilo sveučilište ili ustanova
ili tijelo istovjetne razine izvan UK-a, a koju Odbor
prihvaća kao istovjetnu diplomi iz UK-a; ili
•

stjecanje fakultetske diplome i uspješan

završetak tečaja prekvalifikacije
Postupci kojima se ostvaruje
status odvjetnika:

 Upis u imenik Odvjetničke komore (tek kada su
ispunjeni svi uvjeti)
 Ispit
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 Tečaj stručne izobrazbe u organizaciji pravosudnih
akademija koji je potvrdio Odbor za odvjetničke
standarde: završen tečaj stručne izobrazbe
odvjetničke komore (BPTC) i potvrda pružatelja
izobrazbe o uspješnom završetku tečaja (strukovna
faza) – u ovoj fazi odvjetnik dobiva titulu, ali ne
može pružati pravne usluge. Odvjetnik se može
koristiti titulom odvjetnika i pružati pravne usluge
kada završi stručnu fazu (vježbenički staž + upis u
imenik odvjetničke komore + odobrenje
prikladnosti i karaktera) i dobije potvrdu o
obavljanju odvjetničkog zanimanja.
 Uspješno završen dvanaestomjesečni vježbenički
staž (stručna faza) i izdavanje potvrde o
potpunoj kvalificiranosti.
 Izjava o upisu u imenik i potvrda o dobrom
karakteru: ocjena karaktera i primjerenosti
kandidata koju daje neka od odvjetničkih komora.
 Učlanjenje u neku od odvjetničkih komora (Inns of
Court) (svi odvjetnici moraju biti članovi jedne od
četiriju odvjetničkih komora - Inner Temple, Middle
Temple, Grays Inn i Lincoln's INN. Te su komore
povijesno bile nadležne za prihvaćanje odvjetnika u
članstvo, no danas prihvaćaju kandidate samo ako
su oni ispunili zahtjeve Odbora za odvjetničke
standarde.)
 Upis u imenik odvjetnika (samo za odvjetnike koji
imaju važeću potvrdu o obavljanju dužnosti)
Alternativni načini pristupa
zanimanju:

DA
 Jednogodišnji prekvalifikacijski tečaj (vidjeti
gore)
 Načini prelaska iz drugih zanimanja (pravnici ili
odvjetnici koji su članovi odvjetničke komore
druge države EU-a). Odbor za odvjetničke
standarde izvršit će ocjenu istovjetnosti
uspoređujući relevantne strane i nacionalne

2

Država: Engleska i Wales

kvalifikacije i radno iskustvo u struci. Odbor
zatim odlučuje mora li podnositelj zahtjeva
polagati pravosudni ispit za premještaj (ispit
čija je svrha provjeriti ima li osoba stručno
znanje koje moraju imati odvjetnici u Engleskoj i
Walesu).
 Pravni savjetnici, kvalificirani strani odvjetnici i
pravni akademici (npr. Privremeni poziv
kvalificiranim stranim odvjetnicima na
članstvo u komori (članak 78. Uredbe o
pravosudnoj izobrazbi): kvalificirani strani
odvjetnik koji je najmanje tri godine redovito
zastupao stranke pred sudovima koji sude u
skladu s pravom koje je u velikoj mjeri slično
običajnom pravu Engleske i Walesa mogu od
odbora dobiti privremenu potvrdu o
kvalificiranosti.
2. Izobrazba za vrijeme početnog razdoblja
Postoji li razdoblje početne
izobrazbe?

DA

Pravna osnova:
Propisi o pravosudnoj izobrazbi (stupila na snagu
1.10.2012.)

Obavezno

DA

Propisano trajanje: 12 mjeseci (stručna faza)
 Profesionalna faza: uspješno završen vježbenički
staž u trajanju od 12 mjeseci i dodijeljena
Potvrda o potpunoj kvalificiranosti. Vježbenički
staž podijeljen je na dva šestomjesečna
razdoblja: 1) razdoblje bez rada na sudu i 2)
razdoblje rada na sudu.
 Osoba ne može početi profesionalnu fazu
ako je prošlo više od pet godina od
završene stručne faze, osim uz dopuštenje
odbora.
 Završena stručna faza (ili izuzeće) preduvjet je za
započinjanje profesionalne faze.

Vrste struktura odgovornih
za organizaciju početne
izobrazbe





Odobrena organizacija za izobrazbu (vježbenički staž)
Odvjetnik koji je registrirani mentor vježbenika
(vježbenički staž)
Vanjska izobrazba (članak 42. Uredbe o pravosudnoj
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izobrazbi): a) s odvjetnikom, sucem ili drugim
primjereno kvalificiranim odvjetnikom koji nije
registrirani mentor; i/ili b) u organizaciji koja nije
odobrena organizacija za izobrazbu, ali koja, prema
mišljenju odbora, pruža primjerenu izobrazbu i iskustvo
(vježbenički staž)
Vrsta početne izobrazbe

Kvalifikacijski ispit/provjera
prije početne izobrazbe

DA

Utvrđeni kurikulum za
vrijeme početne izobrazbe

DA

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

DA

Početna izobrazba
podijeljena u različite faze

DA

Ocjenjivanje/ispit nakon
početne izobrazbe

DA



Vježbenički staž pod nadzorom odvjetnika koji je
registrirani mentor (profesionalna faza)



Izobrazba iz vještina izvan pravne struke




Izobrazba iz pravnih vještina
Zahtjev koji su odredile odvjetničke komore za svoje
članove: 12 tečajeva izobrazbe (Uredbe 56. – 62.
Propisa o pravosudnoj izobrazbi. Odvjetnici moraju
pohađati te kvalifikacijske tečajeve tijekom razdoblja od
najviše 5 godina, a ono završava na datum pozivanja u
članstvo u Odvjetničkoj komori (to se i dalje ubraja u
predkvalifikacijsku izobrazbu jer odvjetnik može dobiti
potvrdu o obavljanju dužnosti tek po završetku tih
tečajeva).



Završena akademska faza
Ispit sposobnosti Odvjetničke komore (BCAT) (za
ulazak u stručnu fazu (BPTC) – vidjeti odjeljak o
propisanom
trajanju
razdoblja
početne
izobrazbe)

Stručna faza (BTPC) obuhvaća pravo EU-a, ali ne radi se
o zasebnoj temi. Prije početka stručne faze studenti već
imaju znanje o pravu EU-a stečeno u okviru
kvalifikacijske diplome pravnog fakulteta.

Ocjenjivanje putem izvješća mentora
Podnositelj zahtjeva za članstvo u Odvjetničkoj komori
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mora priložiti preporuke svog poslodavca (odvjetničke
tvrtke). Odvjetnička tvrtka mora potvrditi da podnositelj
zahtjeva može postati odvjetnik.
3. Sustav trajne izobrazbe
Razlika između trajne
izobrazbe/specijalizacije

DA
Specijalizacija nije obavezna osim ako se odvjetnik
bavi posebnim poslovima, kao što je kazneno pravo.
Jedina dostupna specijalzacija za odvjetnike je QASA
– mehanizam ocjenjivanja kvalitete za specijalizirane
odvjetnike.
Međutim, trenutačno je u tijeku pravosudna revizija
mehanizma QASA.

Obveze u vezi s trajnom
izobrazbom

DA

Odbor za odvjetničke standarde propisuje zahtjeve za
trajnu izobrazbu kojom će se osigurati da odvjetnici
tijekom cijele karijere održavaju svoje vještine.
Obveze trajne izobrazbe:


CPD (Trajni profesionalni razvoj): „aktivnosti koje se
poduzimaju izvan okvira uobičajenih obveza
odvjetnika u cilju razvoja njihovih vještina, znanja i
profesionalnih standarda u područjima koja su važna
za njihovo trenutačno i planirano područje rada te
kako bi oni bili u tijeku s novim znanjima i održavali
najviše
standarde
profesionalne
prakse”
(Usklađenost s propisima CPD-a – opći vodič za CPD)

Pravna osnova:


Regulatorni zahtjevi Odbora za odvjetničke
standarde:
https://www.barstandardsboard.org.uk/regulato
ry-requirements/



Etički kodeks odvjetničke komore Engleske i
Walesa
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Obveze u vezi sa
specijalizacijom

DA

Obveze u vezi s učenjem
stranih jezika

NE

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

NE

Mehanizam ocjene kvalitete odvjetnika (QASA) – u
skladu s time odvjetnici za kazneno pravo moraju steći
ovu specijalističku kvalifikaciju kako bi zastupali klijente
pred sudom.

4. Akreditacijski sustavi i pružatelji izobrazbe
Mogućnost akreditacije

DA, mogućnost akreditacije:
 tečajeva izobrazbe
 nacionalnih pružatelja izobrazbe
 pružatelja izobrazbe iz svih država članica
(gotovo svaka organizacija koja može dokazati
relevantnost svojih tečajeva može dobiti
akreditaciju za CPD od BSB ili SRA)
Akreditacijski postupak:




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

Odvjetnici moraju potpisati dokument za
registraciju koju im daje pružatelj na kraju tečaja
kako bi mogli tražiti da im se priznaju sati za
CPD.
Zahtjevi za akreditaciju moraju se poslati Odboru
za odvjetničke standarde najmanje 2 tjedna prije
održavanja tečaja (vidjeti odjeljak o usklađenosti
s propisima za CPD – opći vodič za CPD”)).

Više od 50


Organizacija koju je akreditirao Ured za CPD
Odbora za odvjetničke standarde (Ured za CPD
pri Odboru za odvjetničke standarde nadležan
je za dodjelu sati s akreditacijom za CPD
odobrenim
tečajevima,
seminarima,
konferencijama, predavanjima (vidjeti odjeljak o
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Broj pružatelja izobrazbe koji
organiziraju aktivnosti izobrazbe
kao pripreme za specijalizaciju

usklađenosti s propisima za CPD – opći vodič za
CPD”)).
Akreditirani privatni komercijalni pružatelj
izobrazbe
Akreditirani privatni ili javni neprofitni pružatelj
izobrazbe

Između 21 i 50
Mehanizam za specijalizaciju QASA tek je uveden –
temelji se na podnošenju praktičnih dokaza o iskustvu, a
ne na izobrazbi.



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





Odvjetnička komora/Komora pravnih savjetnika
Akreditirani privatni komercijalni pružatelj
izobrazbe (uključujući odvjetničke tvrtke)
Akreditirani privatni ili javni neprofitni pružatelj
izobrazbe (npr. sveučilišta, zaklade)
Neakreditirani privatni komercijalni pružatelj
izobrazbe
Neakreditirani privatni ili javni neprofitni
pružatelj izobrazbe

Aktivnosti i metode
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 e-učenja
Gledanje webinara
Pohađanje aktivnosti
mješovitog učenja
Pohađanje konferencija u
svrhu izobrazbe
Sudjelovanje u aktivnostima
izobrazbe kao predavač ili
nastavnik
Pisanje/objava

Sudjelovanje u
aktivnostima
izobrazbe u drugoj
državi članici:
Da, sudjelovanje u
aktivnostima
izobrazbe u drugoj
državi članici može se
ubrajati u obveze
trajne izobrazbe.

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

DA

Odbor za odvjetničke standarde
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Postupak nadzora

 kvaliteta sadržaja
 kvaliteta metoda izobrazbe

Organizacije uključene u nadzor
aktivnosti izobrazbe u svrhu
specijalizacije

DA

Postupak nadzora

Ne postoje posebne aktivnosti izobrazbe u vezi sa
specijalizacijom.




kvaliteta sadržaja
kvaliteta metoda izobrazbe

6. Nacionalna reforma sustava izobrazbe
Postojeći je sustav u postupku revizije, a novi će pristup „usmjeren na rezultate” stupiti na
snagu od siječnja 2016.
Revizija pravnog obrazovanja i izobrazbe (LETR) bila je zajednička studija koju su naručili Odbor
za odvjetničke standarde, Regulatorno tijelo za odvjetnike i Tijelo za profesionalne standarde
ILEX (regulatorno tijelo za rukovoditelje u pravosuđu). Svaki regulator sada razmatra rezultate
ove studije i odlučit će treba li izmijeniti svoj sustav izobrazbe.

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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