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AZ ÜGYVÉDEK NEMZETI KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK LEÍRÁSA – Észak-Írország
1. A szakma gyakorlása
Szükséges-e felsőfokú
végzettség /egyetemi
végzettség?

IGEN

Kötelező-e jogi diploma?

IGEN

A teljes jogú ügyvéddé válás
lépései:




Kamarai regisztráció
Gyakorlati idő letöltése (egy éves
posztgraduális kurzus és egy év gyakornokság)

A legáltalánosabb

belépési

út:

Alapfokú jogi

diploma + a Queens University Belfast Jogi
Tanulmányok Intézeténél szerzett barrister (jogi)
diploma + gyakornokság
Léteznek-e alternatív utak a
szakmához?

IGEN
Váltási lehetőségek más szakmákból
Angol és ír barristerek átminősíthetik magukat
Észak-Írországban, de bizonyítékot kel csatolniuk
arra vonatkozóan, hogy az észak-ír megfelelési
eljárás

mindhárom

szakaszával

egyenértékű

eljárásnak megfeleltek. Elméletileg az európai
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ügyvédek

számára

is

adott

az

átminősítés

lehetősége a letelepedési irányelv 2. vagy 10. cikke
értelmében, de erre a gyakorlatban még nem
került sor.
http://www.barlibrary.com/filestore/documents/SC
AN0982_000.pdf
2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati
idő?

IGE
N

Jogalap:
Az Észak-ír Ügyvédi Kamara magatartási kódexe

Kötelező-e?

IGE
N

Időtartama:
1 éves

A gyakorlati idős
képzések
szervezéséért felelős
szervezetek típusai







Kamara
Magánpraxisok és ügyvédi irodák
Magán képzésszolgáltatók
Egyetemek
A Kamara által létesített akadémiák és képzési
szervek

A gyakorlati idős
képzés formája





Magánpraxis által felügyelt gyakornokság
A Kamara által felügyelt gyakornokság
Jogi szakmai készségekre vonatkozó képzés

A gyakorlati időt
megelőzően van-e
felvételi vizsga /
ellenőrzés?

NEM

A gyakorlati idő alatt
előre meghatározott-e
a tanterv?

NEM

Vannak-e az uniós
jogra és a nyelvi
képzésre vonatkozó
sajátosságok?

Nincs uniós jogi képzési rész
Nincs nyelvi képzés

A gyakorlati idő
különböző

IGE
N



A Jogi Tanulmányok Intézeténél töltött év
különböző szakaszai adott jogterületeket
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szakaszokra oszlik-e?


A gyakorlati időt
követően van-e
értékelés / vizsga?

IGE
N

fednek le (teljes időben)
6 hónap joggyakorlat (vagyis bíróság előtti
közvetlen eljárás) nélküli időszak, 6 hónap
felügyelet alatti joggyakorlat (vagyis bírósági
ügyek egyes részeiben történő és a
törvényszékek előtti megjelenés, de felügyelet
alatt) Minden kurzus az Intézetnél zajlik

 Az oktatók jelentései segítségével
 Képzési értékelés (a mentor által)
A Kamarába való felvételt követő 12 hónapon belül
minden barristernek el kell végeznie:
(i) egy észak-ír kamarai tanácsadó képzési
kurzust, valamint
(ii) egy észak-ír kamarai etikai kurzust.

3. Folyamatos képzési rendszer
Van-e különbségtétel a
folyamatos képzés /
szakosító képzés között?
Fennállnak-e
folyamatos képzésre
vonatkozó
kötelezettségek?

NEM

IGE
N

A Bar Library belső szabályzatában lefektetett
folyamatos képzési kötelezettségek
Jogalap:
A magatartási kódex 6.01 rendelete
http://www.barlibrary.com/code-of-conduct/
http://www.barlibrary.com/aboutbarristers/barristers-profession/cpd/

Fennállnak-e szakosító
képzésre vonatkozó
kötelezettségek?

NE
M

A magatartási kódex nem tesz említést
szakosodásról
Egyes
szakosodott
kamarai
csoportok fórumot biztosítanak azon ügyvédeknek,
akik azonos - pl. büntetőjogi vagy családjogi területen több időt töltenek.

Fennáll-e idegen
nyelvek tanulására

Nincs kötelezettség
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vonatkozó
kötelezettség?
Van-e az uniós jog
területére vonatkozó
kötelezettség a
folyamatos / szakosító
képzéssel
kapcsolatosan?

Nincs kötelezettség

4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége

A folyamatos képzéseket
nyújtó képzésszolgáltatók
száma
Az akkreditált folyamatos
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

Lehetséges az akkreditáció (csak a folyamatos
szakmai továbbképzésre)
 tanfolyamok esetében
 nemzeti képzésszolgáltatók esetében
 más tagállamokból származó
képzésszolgáltatók esetében
Több mint 50










Kamara
A Kamara által irányított vagy létesített
szervezet
Akkreditált magán kereskedelmi
képzésszolgáltató (ideértve az ügyvédi
irodákat is)
Akkreditált magán vagy állami nonprofit
képzésszolgáltató (ideértve az
egyetemeket, alapítványokat)
Nem akkreditált magán kereskedelmi
képzésszolgáltató
Nem akkreditált magán vagy állami
nonprofit képzésszolgáltató

A szakosító képzéseket
kidolgozó
képzésszolgáltatók száma

21 és 50 között

Az akkreditált szakosító

Nem alkalmazandó
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képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái
Tevékenységek és módszerek
A folyamatos vagy
szakosítási képzési
kötelezettségek keretében
elfogadott képzéstípusok







Személyes képzéseken
való részvétel
Távolsági képzési
programok teljesítése
e-Learning modulok
elvégzése
Webinárium megtekintése
Képzési konferenciákon
való részvétel

A más
tagállamban
tartott
képzéseken való
részvétel:
Igen, beszámítható
a folyamatos
képzési
kötelezettségek
teljesítésébe Ez a
folyamatos
szakmai
továbbképzésre
vonatkozó
szabályokról döntő
oktatási bizottság
álláspontjától függ.

5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési
tevékenységeket felügyelő
szervezetek

IGEN

A
Kamara
folyamatos
szakmai
továbbképzésekkel foglalkozó bizottsága
c/o the Bar Library (a Bar Library az ügyvédi
kamara
székhelyének
címe.
Minden
barrister a Bar Library tagja is, amely
hivatalukként jár el és adminisztratív
támogatást nyújt nekik.)

A felügyeleti folyamat

A folyamatos szakmai továbbképzéseket illetően a
barristereknek minden évben bejelentést kell
tenniük az előírt 12 óra elvégzéséről.

A szakosító képzések
felügyeletében részt vevő
szervezetek

NEM

Nincs
hivatalos
Írországban

A felügyeleti folyamat

Nem alkalmazandó
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6. A képzési rendszer nemzeti reformja
A képzési rendszer felülvizsgálata folyamatban van, 2014-re várhatóak változások,
de ezek valószínűleg nem érintik az uniós képzést.
Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „2. tétel – Vizsgálat az uniós jog területén
tartott ügyvédképzés helyzetéről", Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) és Európai
Közigazgatási Intézet (EIPA)
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