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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:

Uchazeč se musí zaregistrovat u organizace
právnické společnosti jako advokátní koncipient
(Student Lawyer). Registrace má tyto podmínky:
a) uchazeč je držitelem přípustného titulu v oboru
právo a b) bylo mu nabídnuto místo v Ústavu
profesních
právních
studií
(Institute
of
Professional Legal Studies) nebo na Vysoké škole
právního profesního vzdělávání (Graduate School
of Professional Legal Education), protože složil
vstupní zkoušku do jednoho z těchto subjektů,
c) získal školitele (Master) právního zástupce, u
nějž
má
uchazeč
dle
návrhu
vykonat
koncipientskou praxi.
Právní základ: Předpisy o přijetí a vzdělávání
právních zástupců, 1988 (Solicitors Admission
and Training Regulations 1988)
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Alternativní přístup k profesi:

ANO
Přístup k profesi právního zástupce v Severním
Irsku lze také získat těmito způsoby:
1. Přístup s titulem z jiného oboru než práva:

Má-li uchazeč pregraduální diplom z jiného
oboru než práva, musí místo výše uvedené
podmínky a) prokázat, že má znalosti
hlavního právního předmětu. Za přijatelný
důkaz se považuje magisterský diplom z
oboru práva z Queen’s University v
Belfastu. Rovněž je nutné splnit výše
popsané kroky b) a c).
2. Jiné způsoby: Do dubna 2015 mají přístup k
profesi uchazeči bez vysokoškolského
diplomu, kteří ale mohou prokázat
odpovídající úroveň dosaženého vzdělání
a zkušeností.
3. Zahraniční právníci: Mohou být přijati na
základě rekvalifikace jako právní zástupci
buď v Anglii a Walesu, nebo v Irsku.
2. Odborná příprava během právní praxe
Existuje koncipientská
právní praxe?

ANO

Právní základ:
předpisy o přijetí a vzdělávání právních zástupců
(Solicitors Admission and Training Regulations) z
roku 1988, předpisy o přijetí a vzdělávání právních
zástupců (kvalifikace školitelů) z roku 1988
a předpisy o přijetí a vzdělávání právních
zástupců (kvalifikace školitelů) (novela) z roku
1992

Povinná

ANO

Stanovená délka:
2 roky

Struktury odpovědné
za organizaci
vzdělávání během
právní praxe





právnická společnost
soukromí advokáti a advokátní kanceláře
vysoké školy (Ústav profesních právních studií
nebo Vysoká škola právního profesního vzdělávání)

Forma právní praxe



koncipientská praxe registrovaná u právnické
společnosti
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Přijímací zkouška /
prověření před
zahájením právní
praxe

ANO

Stanovený vzdělávací
plán během právní
praxe

NE

Specifika týkající se
práva EU a jazykového
vzdělávání:

koncipientská praxe pod dohledem soukromého
advokáta
vzdělávání zaměřené na dovednosti potřebné pro
povolání advokáta, organizované Ústavem
profesních právních studií, nebo absolvování
Vysoké školy právního profesního vzdělávání

Uchazeči musejí vzdělávací výbor právnické společnosti
přesvědčit, že jsou vhodní k tomu, aby byli přijati jako
koncipienti této organizace, a předložit důkazy o
charakteru a způsobilosti, o které výbor požádá. Uchazeč
nebude zaregistrován, pokud je v úpadku a nebylo mu
přiznáno osvobození, nebo pokud byl usvědčen z
trestného činu takové povahy, kvůli níž je jeho registrace
nežádoucí, nebo pokud z jiného důvodu výbor
nepřesvědčí o tom, že je způsobilý stát se právním
zástupcem.

 žádné lekce zaměřené na právo EU (tato oblast je
výslovně pokryta na pregraduální úrovni);
 žádné jazykové vzdělávání

Rozdělení právní praxe ANO
do jednotlivých fází

2 roky koncipientské praxe, která probíhá takto:
a) od září do prosince – v advokátní kanceláři,
b) od ledna do prosince – v Ústavu profesních
právních studií nebo na Vysoké škole právního
profesního vzdělávání,
c) od ledna do srpna – v advokátní kanceláři.
Různá období v ústavu se zaměřují na různá
témata.

Hodnocení / zkouška
po době skončení
právní praxe

ANO



prostřednictvím zkoušek vedených
Ústavem profesních právních studií nebo
Vysokou školou právního profesního
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vzdělávání
prostřednictvím hodnocení školitele
odpovědného za koncipientskou praxi
jednotlivce

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 jsou
vymezeny v interních předpisech právnické
společnosti.

ANO

Všichni právní zástupci musejí absolvovat
alespoň 3 hodiny péče o klienta a řízení
praxe.

Právní základ: předpisy o vzdělávání právních
zástupců (dalším profesním rozvoji) z roku
2004
Povinnosti týkající se
specializace

NE

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

Akreditaci lze provést umístěním podrobností o
navrhovaných kurzech na internetových
stránkách právnické společnosti.

Počet poskytovatelů
nabízejících vzdělávací
aktivity v oblasti soustavné
odborné přípravy

Právnická společnost neakredituje ani
neschvaluje vnější činnost, a tudíž nemá seznam
poskytovatelů vzdělávání.
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Typy poskytovatelů
připravujících akreditované
vzdělávací aktivity v oblasti
soustavné odborné přípravy

Právnická společnost nemá žádný systém

Počet poskytovatelů
nabízejících vzdělávací
aktivity v oblasti specializace

Nepoužije se.

Typy poskytovatelů
připravujících akreditované
vzdělávací aktivity v oblasti
specializace

Nepoužije se.

akreditace.

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 jiném
členském státě:
Ano, lze ji započítat
se do povinností
týkajících se
dalšího vzdělávání

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

ANO






Organizace zapojené do

koordinátor dalšího profesního rozvoje u
právnické společnosti

kvalita obsahu
kvalita vzdělávacích metod
jak jsou plněny písemné požadavky
právnické společnosti
zda činnost vyplňuje mezery / uspokojuje
potřeby, které byly dříve určeny

Nepoužije se.
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dohledu nad vzdělávacími
aktivitami v rámci
specializace
Proces dohledu

Nepoužije se.

6. Vnitrostátní reforma systému vzdělávání
V roce 2008 se uskutečnil přezkum systému vzdělávání a odborné přípravy, další
přezkum se v současnosti neplánuje.
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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