Systemy szkolenia adwokatów w UE
Irlandia Północna
Informacje przekazane przez: Radę Adwokacką Irlandii Północnej
Kwiecień 2014 r.

OPIS KRAJOWEGO SYSTEMU SZKOLENIA ADWOKATÓW w Irlandii Północnej
1. Dostęp do zawodu
Wykształcenie wyższe /
studia uniwersyteckie

TAK

Wymagany dyplom
ukończenia studiów
prawniczych

TAK

Warunki, które musi spełnić
adwokat, aby uzyskać pełne
prawo do wykonywania
zawodu:




Wpis na listę adwokatów;
odbycie aplikacji (roczny kurs podyplomowy i
roczny okres praktyki u patrona (pupillage)).

Typowa droga do zawodu obejmuje: uzyskanie
kwalifikującego

dyplomu

ukończenia

studiów

prawniczych (Qualifying Law Degree) + uzyskanie
dyplomu Barrister at Law wydawanego przez
Instytut

Zawodowych

Studiów

Prawniczych

Królewskiego Uniwersytetu w Belfaście (Queens
University Belfast Institute of Professional Legal
Studies) + praktyki u patrona.
Alternatywne drogi do
zawodu:

TAK
Możliwości przejścia z innych zawodów
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Państwo: Irlandia Północna

Angielscy i irlandzcy prawnicy posługujący się
tytułem

barrister

prowadzenia
Północnej,

mogą

praktyki
lecz

zawodowej

muszą

potwierdzające

uzyskać

prawo
w

przedstawić

ukończenie

odpowiadających

wszystkim

do

Irlandii
dowody
etapów

trzem

etapom

procedury nabywania kwalifikacji obowiązującej w
Irlandii Północnej. Teoretycznie europejski adwokat
powinien mieć możliwość uzyskania prawa do
prowadzenia

praktyki

zawodowej

w

Irlandii

Północnej na mocy art. 2 lub art. 10 dyrektywy o
wykonywaniu zawodu prawnika, ale przepisy tych
artykułów

nigdy

nie

zostały

zastosowane

w

praktyce.
http://www.barlibrary.com/filestore/documents/SC
AN0982_000.pdf
2. Szkolenie w trakcie aplikacji
Czy istnieje aplikacja?

TAK

Podstawa prawna:
Kodeks postępowania Izby Adwokackiej Irlandii
Północnej

Obowiązkowa

TAK

Ustalony czas trwania:
1 rok

Rodzaje struktur
odpowiedzialnych za
organizowanie szkoleń
w trakcie aplikacji




Forma szkoleń w
trakcie aplikacji










Izba Adwokacka;
adwokaci prowadzący prywatną praktykę i
kancelarie prawne;
prywatni organizatorzy szkoleń;
uczelnie;
akademie prawnicze i struktury szkoleniowe
ustanowione przez Izbę Adwokacką.
Praktyki pod nadzorem adwokata prowadzącego
prywatną praktykę;
praktyki pod nadzorem Izby Adwokackiej;
szkolenie w zakresie prawniczych kompetencji
zawodowych.
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Egzamin wstępny /
sprawdzenie wiedzy
przed rozpoczęciem
aplikacji

NIE

Ustalony program
nauczania w trakcie
aplikacji

NIE

Szczególne zasady
dotyczące szkoleń w
zakresie prawa UE i
szkoleń językowych:

Brak sesji szkoleniowych dotyczących prawa UE
Brak szkoleń językowych

Podział aplikacji na
różne etapy

TAK

Różne okresy rocznego szkolenia w Instytucie
Studiów Prawniczych są poświęcone różnym
dziedzinom prawa (tryb dzienny);
sześciomiesięczny
okres
asystowania
patronowi podczas pracy (tj. niewystępowania
przed
sądem
bezpośrednio),
sześciomiesięczny
okres
samodzielnych
praktyk pod nadzorem (tj. występowanie
przed sądami w niektórych sprawach, ale pod
nadzorem patrona), wszystkie kursy odbywają
się na etapie szkolenia w Instytucie.





Ocena/egzamin po
odbyciu aplikacji

TAK

W formie sprawozdań patronów;
w formie oceny szkolenia (przez patrona
aplikanta).
W ciągu 12 miesięcy od daty wpisu na listę wszyscy
prawnicy posługujący się tytułem barrister muszą
zaliczyć:



(i) kurs szkoleniowy dla adwokatów należących
do Izby Adwokackiej Irlandii Północnej;
oraz
(ii) kurs etyki zawodowej dla członków Izby
Adwokackiej Irlandii Północnej.
3. System doskonalenia zawodowego
Rozróżnienie między

NIE
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Państwo: Irlandia Północna

doskonaleniem zawodowym
a szkoleniem z zakresu
specjalizacji
Obowiązek
doskonalenia
zawodowego

TAK

Obowiązek doskonalenia zawodowego jest
określony w regulaminie wewnętrznym Izby
Adwokackiej.
Podstawa prawna:
art. 6.01 Kodeksu postępowania
http://www.barlibrary.com/code-of-conduct/
http://www.barlibrary.com/aboutbarristers/barristers-profession/cpd/

Obowiązek szkolenia z
zakresu specjalizacji

NIE

Obowiązek nauki
języków obcych

Brak

Obowiązek włączenia
treści związanych z
prawem UE w zakres
doskonalenia
zawodowego /
szkolenia z zakresu
specjalizacji

Brak

W Kodeksie postępowania nie przewidziano
specjalizacji.
Istnieją
specjalistyczne
grupy
zrzeszające prawników posługujących się tytułem
barrister, którzy w swojej praktyce zajmują się
głównie np. prawem karnym lub prawem
rodzinnym.

4. Systemy akredytacji i organizatorzy szkoleń
Możliwość akredytacji

Możliwość akredytacji (wyłącznie w odniesieniu do
doskonalenia zawodowego):
 kursów szkoleniowych;
 krajowych organizatorów szkoleń;
 organizatorów szkoleń ze wszystkich państw
członkowskich.
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Liczba organizatorów
szkoleń oferujących
działania szkoleniowe w
ramach doskonalenia
zawodowego

Ponad 50

Rodzaj organizatorów
szkoleń opracowujących
akredytowane działania
szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego










Izba Adwokacka;
organizacja zarządzana lub utworzona
przez Izbę Adwokacką;
akredytowany prywatny komercyjny
organizator szkoleń (w tym kancelarie
prawne);
akredytowany prywatny lub publiczny
niekomercyjny organizator szkoleń (w
tym uczelnie, fundacje);
nieakredytowany prywatny komercyjny
organizator szkoleń;
nieakredytowany prywatny lub publiczny
niekomercyjny organizator szkoleń.

Liczba organizatorów
szkoleń oferujących
szkolenia przygotowujące do
specjalizacji

Od 21 do 50

Rodzaj organizatorów
szkoleń opracowujących
akredytowane działania
szkoleniowe przygotowujące
do specjalizacji

Nie dotyczy

Działania i metody
Rodzaj działań
szkoleniowych
akceptowanych w ramach
obowiązku doskonalenia
zawodowego lub szkolenia z
zakresu specjalizacji







Uczestnictwo w
szkoleniach
stacjonarnych;
ukończenie kursów
kształcenia na odległość;
zaliczenie modułów euczenia się;
uczestnictwo w
seminarium
internetowym;
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Uczestnictwo w
działaniach
szkoleniowych w
innych państwach
członkowskich:
Tak, zalicza się je
na poczet
obowiązku
doskonalenia
zawodowego.

Państwo: Irlandia Północna



uczestnictwo w
konferencjach
szkoleniowych.

Będzie to
uzależnione od
opinii Komitetu ds.
Kształcenia, który
podejmuje decyzje
w sprawie zasad
doskonalenia
zawodowego.

5. Nadzór nad działaniami szkoleniowymi
Organizacje zaangażowane
w nadzorowanie działań z
zakresu doskonalenia
zawodowego

TAK

Komitet ds. Doskonalenia Zawodowego
Izby Adwokackiej przy Bibliotece Izby (Bar
Library). Po jej adresem mieści się siedziba
Rady Adwokackiej. Wszyscy prawnicy
posługujący się tytułem barrister są
członkami Biblioteki Izby, która pełni
funkcję ich kancelarii i zapewnia im
wsparcie administracyjne).

Proces nadzoru

Jeżeli chodzi o szkolenie w zakresie doskonalenia
zawodowego, prawnicy posługujący się tytułem
barrister muszą co roku wykazać, że odbyli co
najmniej 12 godzin szkolenia.

Organizacje zaangażowane
w nadzorowanie działań
szkoleniowych z zakresu
specjalizacji

NIE

W Irlandii Północnej nie
formalny system specjalizacji.

Proces nadzoru

Nie dotyczy

funkcjonuje

6. Krajowa reforma systemu szkolenia
Obecnie trwa przegląd i zmiany są oczekiwane w 2014 r. – najprawdopodobniej nie
wpłyną one na szkolenie w zakresie prawa UE.
Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 2 –
Badanie dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie szkolenia adwokatów w dziedzinie prawa
UE” realizowany przez Radę Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej
(CCBE) i Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA)
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