Системи за обучение на адвокати в ЕС
Северна Ирландия
Информация, предоставена от: The Law Society of Northern Ireland (Правното общество
на Северна Ирландия)
април 2014 г.
ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в Северна
Ирландия
1. Достъп до професията
Необходимо ли е висше
образование/университет
ско образование?

ДА

Задължително ли е
притежаването на
диплома по право?

ДА

Какви са стъпките за
придобиване на пълна
правоспособност като
адвокат?

Кандидатът трябва да се регистрира в Правното
общество
като
студент.
Условията
за
регистриране са:
a) лицето да притежава отговаряща на
изискванията диплома по право и
б) да му е било предложено място в Института
по професионални правни науки (Institute of
Professional Legal Studies) или Института за
следдипломна професионална квалификация
по право (Graduate School of Professional Legal
Education) след полагане на приемния изпит за
една
от
тези
институции
в) лицето да има наставник (солиситър, при
когото кандидатът предлага да проведе своя
стаж)
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Правно основание: Solicitors Admission and
Training Regulations 1988 (Наредба за приема
и обучението на солиситъри от 1988 г.)
Има ли алтернативни
начини за достъп до
упражняване на
професията?

ДА
Допускане до професията на солиситър в
Северна Ирландия е възможно и по следните
начини:
1. Вариант без диплома по право: Вместо
условие а) по-горе, ако кандидатът има
бакалавърска диплома в област, различна
от правото, той трябва да докаже, че
притежава знания в основните области
на правото. Бакалавърската степен по
правни науки (Master of Legal Science) от
Кралския университет в Белфаст (Queen’s
University Belfast) се счита за приемливо
доказателство. Стъпки б) и в), описани погоре, също трябва да бъдат изпълнени.
2. Други пътища: До април 2015 г. е
възможно допускане до професията за
кандидати без диплома, които обаче
могат да докажат подходящо равнище на
образование и опит.
3. Чуждестранни адвокати: Могат да бъдат
допуснати чрез преквалифициране като
солиситъри в Англия и Уелс или в
Ирландия.

2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ
стаж?

ДА

Правно основание:
— Правила за приема и обучението на
солиситъри от 1988 г. (Solicitors Admission and
Training Regulations 1988)
— Правила за приема и обучението на
солиситъри (степен „магистър“) от 1988 г.
(Solicitors Admission and Training (Qualification of
Masters) Regulations 1988)

2

Държава: Северна Ирландия

— Правила за приема и обучението на
солиситъри (степен „магистър“) (изменение) от
1992 г. (Solicitors Admission and Training
(Qualification of Masters) (Amendment)
Regulations 1992)
Стажът
задължителен ли е?

Установена продължителност:
2 години

ДА

Какви видове
структури са
отговорни за
организиране на
обучението по време
на този стаж?




Форма на
въвеждащото
обучение







Има ли приемен
изпит/селектиране/п
роверка преди
въвеждащия стаж?

ДА

Има ли утвърден

НЕ

Правното общество
юристи на частна практика и адвокатски
кантори
университети (Институтът по професионални
правни науки — Institute of Professional Legal
Studies, или Институтът за следдипломна
професионална квалификация по право —
Graduate School of Professional Legal Education)
Стаж, регистриран в Правното общество
Стаж под надзора на юрист на частна практика
Обучение по професионални умения в областта
на правото, провеждано от Института по
професионални правни науки или Института за
следдипломна професионална квалификация
по право

Кандидатите трябва да докажат пред комисията по
образование към Правното общество своята
пригодност да бъдат приети като студенти на
Правното общество и да представят поисканите от
комисията доказателства относно своята репутация и
пригодност. Не се позволява регистриране на
кандидат, ако той е невъзстановено в правата си
несъстоятелно лице или е бил осъждан за
престъпление от такъв характер, че регистрацията му
е нежелателна, или ако поради друга причина не
успее да убеди комисията в своята пригодност за
солиситър.
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план за обучение по
време на
въвеждащия стаж?
Има ли специфични
изисквания във
връзка с
изучаването на
правото на ЕС и
езиковото обучение?
Въвеждащият стаж
разделен ли е на
отделни етапи?

 Няма лекции по право на ЕС (тази материя е
обхваната изрично на равнището за
придобиване на бакалавърска степен);
 Няма езиково обучение

ДА

Двугодишният стаж протича както следва:
а) септември до декември — в съответната
адвокатска кантора,
б) януари до декември — в Института по
професионални правни науки или Института за
следдипломна професионална квалификация
по право,
в) януари до август — в съответната адвокатска
кантора.
Отделните
периоди
в
института
посветени на различни теми.

Има ли
оценка/изпит след
въвеждащия стаж?

ДА




са

Чрез изпити, провеждани от един от
двата института
Чрез оценка от наставника, който
отговаря за стажа на кандидата

3. Система за текущо обучение
Прави ли се
разграничение между
текущо обучение и
специализация?

Има ли задължение
за преминаване на
текущо обучение?

НЕ
Всички
солиситъри
трябва
да
са
участвали в обучение с продължителност
поне 3 часа, посветено на обслужването на
клиенти и управлението на адвокатски
кабинет.
ДА

Задълженията за задължително обучение са
посочени във вътрешните правила на
Правното общество.
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Правно основание: Правила за обучение на
солиситъри (текущо професионално
развитие) от 2004 г.
Има ли задължение
за специализирано
обучение?

НЕ

Има ли задължение
за изучаване на
чужди езици?

НЕ

Има ли задължение
за включване на
правото на ЕС в
текущото
обучение/специализ
ацията?

НЕ

4. Акредитация и структури, предоставящи обучение
Има ли
възможности/задължение
за акредитиране?

Акредитирането може да се извърши чрез
предоставяне на подробности за предлаганите
курсове на уебсайта на Правното общество

Какъв е броят на
структурите,
предоставящи обучение,
които предлагат текущо
обучение?

Правното общество не акредитира и не
одобрява външни дейности и поради това не
разполага със списък на структурите,
предлагащи обучение.

Какви са видовете
Правното общество не разполага със схема за
структури, предоставящи
акредитация.
обучение, които
разработват
акредитирани дейности за
текущо обучение?
Какъв е броят на
структурите,
предоставящи обучение,
които организират учебни

Не се прилага
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дейности за
специализация?
Какви са видовете
структури, предоставящи
обучение, които
разработват
акредитирани учебни
дейности за
специализация?

Не се прилага

Дейности и методи
Какви видове дейности по
обучение се приемат
съгласно задължението за
текущо обучение или
специализация?







Присъствено обучение
Дистанционно обучение
Модули за електронно
обучение
Уебинари
Конференции за
обучение

Участието в
дейности по
обучение в друга
държава членка
приема ли се
като
изпълнение на
задължението
за обучение?
Да, участието в
дейности по
обучение в друга
държава членка
може да се зачете
като изпълнение
на задълженията
за текущо
обучение.

5. Надзор на дейностите по обучение
Има ли структури,
упражняващи надзор
върху дейностите по
текущо обучение?
Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

ДА

Координаторът по CPD на Правното
общество




Качество на съдържанието на
обученията
Качество на методите за обучение

6

Държава: Северна Ирландия




Как се изпълняват писмените изисквания
на Правното общество
Дали дейността запълва
пропуски/задоволява нужди, които са
предварително посочени

Кои са структурите,
упражняващи надзор
върху учебните дейности
за специализация?

Не се прилага

Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Не се прилага

6. Национална реформа на системата за обучение
През 2008 г. бе извършен преглед на системата за образование и обучение и
понастоящем не се предвижда последващ преглед.
Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 2 — Проучване на
актуалното състояние на обучението по право на ЕС на адвокати“, изпълнен от Съвета
на адвокатските колегии от Европейския съюз (CCBE) и Европейския институт по
публична администрация (EIPA)
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