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POPIS VNITROSTÁTNÍHO SYSTÉMU ODBORNÉ PŘÍPRAVY ADVOKÁTŮ v Severním Irsku
1. Přístup k profesi
Vysokoškolské vzdělání /
univerzitní vzdělání

ANO

Titul v oboru právo je povinný

ANO

Postup, jak dosáhnout plné
způsobilosti k výkonu
advokátní profese:




registrace u advokátní komory
dokončení právní praxe - zaškolení (jednoletý
postgraduální kurz a jednoletá koncipientská
praxe)

Nejběžnějším způsobem vstupu je: titul z oboru,
který opravňuje k výkonu právnické profese + titul
advokáta (Barrister at Law) z univerzity „Queens
University Belfast Institute of Professional Legal
Studies“ + koncipientská praxe
Alternativní přístup k profesi:

ANO
Možnosti přechodu z jiných profesí
Angličtí a irští advokáti mohou v Severním Irsku
projít rekvalifikací, ale musejí doložit, že dokončili
ekvivalent všech tří fází kvalifikačního procesu
zavedeného v Severním Irsku. Teoreticky by měl
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být evropský advokát schopen rekvalifikovat se
podle článků 2 nebo 10 směrnice o svobodě
usazování, to však nikdy nebylo vyzkoušeno.
http://www.barlibrary.com/filestore/documents/S
CAN0982_000.pdf
2. Odborná příprava během právní praxe
Existuje koncipientská
právní praxe?

ANO

Právní základ:
Kodex chování Advokátní komory Severního Irska

Povinná

ANO

Stanovená délka:
1 rok

Struktury odpovědné
za organizaci
vzdělávání během
právní praxe







advokátní komora
soukromí advokáti a advokátní kanceláře
soukromí poskytovatelé vzdělávání
vysoké školy
právnické akademie a vzdělávací struktury zřízené
advokátní komorou

Forma právní praxe



koncipientská praxe pod dohledem soukromého
advokáta
koncipientská praxe pod dohledem advokátní
komory
vzdělávání zaměřené na dovednosti potřebné pro
povolání advokáta



Přijímací zkouška /
prověření před
zahájením právní
praxe

NE

Stanovený vzdělávací
plán během právní
praxe

NE

Specifika týkající se
práva EU a jazykového
vzdělávání:

žádné lekce zaměřené na právo EU
žádné jazykové vzdělávání

Rozdělení právní praxe ANO
do jednotlivých fází



různé doby během roku v Ústavu profesních
právních studií (Institute of Professional Legal
2

Země: Severní Irsko

Studies), které pokrývají různé aspekty práva
(denní studium);
6 měsíců bez praxe (tj. bez přímého
vystupování u soudu), 6 měsíců praxe pod
dohledem (tj. s přímým vystupováním u
soudu v částech případů a před tribunály, ale
pod dohledem). Všechny kurzy probíhají
v ústavní fázi.



Hodnocení / zkouška
po době skončení
právní praxe

ANO

na základě zpráv od školitelů
vyhodnocení vzdělávání (vedoucím
koncipientů)
Do 12 měsíců od pozvání do advokátní komory
musejí všichni advokáti dokončit



i) vzdělávací kurz Advokátní komory Severního
Irska zaměřený na advokacii; a
ii) kurz Advokátní komory Severního Irska
zaměřený etiku.
3. Systém soustavné odborné přípravy a specializace
Rozlišování mezi soustavnou
odbornou přípravou a
specializací

NE

Povinnosti týkající se
soustavné odborné
přípravy

Povinnosti týkající se povinného vzdělávání
vymezené v interních předpisech Advokátní
knihovny (Bar Library):
Právní základ:

ANO

předpis 6.01 kodexu chování
http://www.barlibrary.com/code-of-conduct/
http://www.barlibrary.com/aboutbarristers/barristers-profession/cpd/
Povinnosti týkající se
specializace

NE

Kodex chování se nezmiňuje o žádné specializaci.
V Severním Irsku nejsou žádné specializované
advokátní skupiny, v nichž by se sdružovali
advokáti, kteří se hlouběji zabývají např. prací v
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oblasti trestního nebo rodinného práva.
Povinnosti týkající se
studia cizích jazyků

žádné povinnosti

Povinnosti týkající se žádné povinnosti
obsahu práva EU u
soustavné
odborné
přípravy
či
specializace?
4. Systémy akreditace a poskytovatelé odborné přípravy
Možnost akreditace

Počet poskytovatelů
nabízejících vzdělávací
aktivity v oblasti soustavné
odborné přípravy
Typy poskytovatelů
připravujících akreditované
vzdělávací aktivity v oblasti
soustavné odborné přípravy

Možnost akreditace (pouze u dalšího profesního
rozvoje – CPD)
 vzdělávacích kurzů
 vnitrostátních poskytovatelů vzdělávání
 poskytovatelů vzdělávání ze všech
členských států

více než 50










Počet poskytovatelů
nabízejících vzdělávací
aktivity v oblasti specializace

21 až 50
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advokátní komora
organizace řízená nebo založená
advokátní komorou
akreditovaný soukromý komerční
poskytovatel vzdělávání (včetně
advokátních kanceláří)
akreditovaný soukromý či veřejný
neziskový poskytovatel vzdělávání
(včetně vysokých škol, nadací)
neakreditovaný soukromý komerční
poskytovatel vzdělávání
neakreditovaný soukromý či veřejný
neziskový poskytovatel vzdělávání
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Typy poskytovatelů
připravujících akreditované
vzdělávací aktivity v oblasti
specializace

Nepoužije se.

Aktivity a metody
Typy vzdělávacích aktivit,
které jsou uznány v rámci
povinností soustavné
odborné přípravy či
specializace








osobní účast na
školeních
absolvování dálkových
školení
absolvování elearningových modulů
shlédnutí webového
semináře
účast na vzdělávacích
konferencích

Účast na
vzdělávacích
aktivitách v jiných
členských
státech:
Ano, lze ji započítat
do povinností
týkajících se
dalšího vzdělávání.
To bude záviset na
názorech
vzdělávacího
výboru, který
rozhoduje o
pravidlech CPD.

5. Dohled nad vzdělávacími aktivitami v rámci odborné přípravy
Organizace zapojené do
dohledu nad vzdělávacími
aktivitami v rámci soustavné
odborné přípravy

ANO

Výbor advokátní komory pro CPD (Bar
CPD Committee) na adrese Advokátní
knihovny (Advokátní rada sídlí na adrese
Advokátní knihovny. Všichni advokáti jsou
členy Advokátní knihovny, která funguje
jako jejich kancelář a poskytuje jim správní
podporu.)

Proces dohledu

Pokud jde o další profesní rozvoj, advokáti musejí
každý rok učinit prohlášení, že absolvovali
požadované vzdělávání o délce 12 hodin.

Organizace zapojené do
dohledu nad vzdělávacími
aktivitami v rámci
specializace

NE

V Severním Irsku
formální specializace.
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neexistují

žádné
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Proces dohledu

Nepoužije se.

6. Vnitrostátní reforma systému vzdělávání
V současnosti probíhá přezkum a v roce 2014 budou podle očekávání provedeny
změny – to pravděpodobně nebude mít vliv na vzdělávání zaměřené na EU.
Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Série 2 – Studie o současném stavu
vzdělávání advokátů zaměřeného na právo EU“, vypracovaná Radou advokátních komor
a sdružení právníků Evropy (CCBE) a Evropským institutem veřejné správy (EIPA).
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