Advokatų mokymo sistema ES
Šiaurės Airija
Informaciją pateikė Šiaurės Airijos advokatų taryba
2014 m. balandžio mėn.

Šiaurės Airijos NACIONALINĖS ADVOKATŲ MOKYMO SISTEMOS APRAŠAS
1. Profesijos įgijimas
Aukštasis / universitetinis
išsilavinimas

TAIP.

Privalomas teisinis
išsilavinimas

TAIP.

Reikalavimai asmeniui,
siekiančiam tapti visateisiu
advokatu:




registracija į advokatūrą;
pasirengimo advokato veiklai užbaigimas (vienus
metus trunkantys kursai baigus studijas ir vieni
metai praktikos).

Dažniausiai advokatu tampama gavus kvalifikacinį
teisės laipsnį, baristerio kvalifikacinį laipsnį karališkojo
Belfasto universiteto profesinių teisės studijų institute
ir atlikus praktiką.
Alternatyvūs būdai tapti
advokatu

TAIP.
Advokatais gali tapti ir kitų profesijų atstovai.
Anglijos ir Airijos baristeriai Šiaurės Airijoje gali
persikvalifikuoti, tačiau privalo įrodyti, kad užbaigė
visus tris etapus, lygiaverčius Šiaurės Airijos profesinės
kvalifikacijos
Europos
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įgijimo

proceso

advokatas

turėtų

etapams.

Teoriškai

turėti

galimybę

Šalis: šiaurės Airija

persikvalifikuoti pagal Įsisteigimo direktyvos 2 ar
10 straipsnį, tačiau praktikoje šie straipsniai dar
nebuvo taikyti.
http://www.barlibrary.com/filestore/documents/SCAN
0982_000.pdf.
2. Mokymas pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
Ar yra nustatytas
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis?

TAI
P

Teisinis pagrindas:
Šiaurės Airijos advokatų elgesio kodeksas.

Ar šis laikotarpis
privalomas?

TAI
P

Nustatyta trukmė:
1 metai.

Už pasirengimo
advokato veiklai
mokymą atsakingų
institucijų rūšys:




Pasirengimo advokato
veiklai mokymo forma:










advokatūra;
privatūs praktikuojantys advokatai ir advokatų
kontoros;
privatūs mokymo paslaugų teikėjai;
universitetai;
teisininkų akademijos ir advokatūros įsteigtos
mokymo organizacijos.
praktika, kuriai vadovauja privatus praktikuojantis
advokatas;
praktika, kuriai vadovauja advokatūra;
mokymai, susiję su teisinių profesinių įgūdžių
ugdymu.

Stojamasis egzaminas /
patikrinimas prieš
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpį:

NE.

Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpiu
taikoma parengta
mokymo programa

NE.

Specialūs reikalavimai,
susiję su ES teisės ir
kalbų mokymu

ES teisės mokymo sesijų nėra.
Kalbų nėra mokoma
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Šalis: šiaurės Airija

Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis
skirstomas į keletą
etapų:

TAI
P

Pasibaigusio
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpio
vertinimas / egzaminas:

TAIP

per metus teisės studijų institute rengiamos
kelios mokymo sesijos, apimančios įvairius teisės
aspektus (dalyvaujama visą dieną);
6 mėnesių su praktika nesusijęs laikotarpis (t. y.
tiesiogiai nedalyvaujama), 6 mėnesių praktikos
laikotarpis, kuriam vadovauja atitinkamas asmuo
(t. y. dalyvavimas tam tikrose nagrinėjamų bylų
stadijose ir specialiosios jurisdikcijos teismuose,
tačiau kartu dalyvauja vadovas). Visuose kursuose
dalyvaujama institute surengtu etapu.





 mokytojų parengti pranešimai;
 mokymo vertinimas (atlieka mokinio vadovas).
Per 12 mėnesių nuo kvietimo į advokatūrą gavimo
dienos visi baristeriai privalo užbaigti:
i) Šiaurės Airijos advokatūros rengiamą advokatų
mokymo kursą ir
ii) Šiaurės Airijos advokatų etikos kursą.

3. Tęstinio mokymo sistema
Tęstinio mokymo ir
specializuoto mokymo
diferenciacija
Su tęstiniu mokymu
susijusios pareigos

NE.

TAI
P

Privalomos su mokymu susijusios pareigos, kaip
nurodyta advokatūros vidaus taisyklėse.
Teisinis pagrindas:
6.01 elgesio taisyklė:
http://www.barlibrary.com/code-of-conduct/;
http://www.barlibrary.com/about-barristers/barristersprofession/cpd/.

Su specializuotu
mokymu susijusios
pareigos

NE

Elgesio kodekse neužsimenama apie specializaciją.
Esama specializuotų advokatų grupių, į kurias jungiasi
advokatai, daugiau laiko praleidžiantys dirbdami, pvz.,
baudžiamosios arba šeimos teisės srityje.
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Šalis: šiaurės Airija

Su užsienio kalbų
mokymusi susijusios
pareigos

Nenustatyta jokių pareigų.

Pareigos, susijusios su
ES teisės turiniu
atsižvelgiant į tęstinį /
specializuotą mokymą

Nenustatyta jokių pareigų.

4. Akreditavimo sistemos ir mokymo paslaugų teikėjai
Akreditacijos galimybė

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių tęstinio mokymo
veiklą, skaičius
Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą
tęstinio mokymo veiklą, rūšys:

Akreditaciją galima suteikti (galioja tik CPD mokymui):
 mokymo kursams;
 nacionaliniams mokymo paslaugų teikėjams;
 visų kitų valstybių narių mokymo paslaugų
teikėjams.
Daugiau nei 50.










advokatūra;
advokatūros valdomos arba įsteigtos
organizacijos;
akredituotas privatus komercinių mokymo
paslaugų teikėjas (įskaitant advokatų
kontoras);
akredituotas privatus arba viešas ne pelno
mokymo paslaugų teikėjas (įskaitant
universitetus, fondus);
neakredituotas privatus komercinių
mokymo paslaugų teikėjas;
neakredituotas privatus arba viešasis ne
pelno mokymo paslaugų teikėjas.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių pasirengimo
specializacijai mokymo veiklą,
skaičius

Nuo 21 iki 50.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą
pasirengimo specializacijai

Netaikoma.
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Šalis: šiaurės Airija

mokymo veiklą, rūšis
Veikla ir metodai
Su tęstiniu arba specializuotu
mokymu susijusias pareigas
atitinkančios mokymo veiklos
rūšys:







dalyvavimas individualiose
mokymo sesijose;
nuotolinių mokymo sesijų
užbaigimas;
e. mokymosi modulių
užbaigimas;
vaizdo seminaro internete
stebėjimas;
dalyvavimas mokymo
konferencijose.

Dalyvavimas kitoje
valstybėje narėje
vykdomoje
mokymo veikloje:
dalyvavimas tokioje
veikloje gali būti
laikomas su
mokymu susijusių
pareigų įvykdymu.
Tai priklausys nuo
švietimo komiteto,
kuris priima
sprendimus dėl CPD
taisyklių, nuomonės.

5. Mokymo veiklos priežiūra
Organizacijos, padedančios
vykdyti tęstinio mokymo
veiklos priežiūrą

TAIP

Advokatūros
CPD
komitetas,
bendradarbiaudamas
su
advokatūra
(advokatūros adresas sutampa su Advokatų
tarybos
adresu).
Visi
baristeriai
yra
advokatūros, kuri veikia kaip jų biuras ir teikia
jiems administracinę paramą, nariai.

Priežiūros procesas

Kalbant apie CPD mokymą, pažymėtina, kad
baristeriai kasmet privalo teikti deklaraciją, kurioje
patvirtina, kad užbaigė 12 valandų privalomus
mokymus.

Organizacijos, padedančios
vykdyti mokymo siekiant įgyti
specializaciją veiklos priežiūrą

NE

Šiaurės Airijoje nėra oficialios specializacijos.

Priežiūros procesas

Netaikoma.

6. Nacionalinės mokymo sistemos reforma
Šiuo metu atliekama peržiūra, o pakeitimus tikimasi atlikti 2014 m., tačiau mažai tikėtina,
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Šalis: šiaurės Airija

kad jie turės poveikį ES teisės mokymui.

Šaltinis: Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) ir Europos viešojo administravimo
instituto (EVAI) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis projektas „2 dalis. Advokatams
skirto ES teisės mokymo būklės tyrimas“.
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