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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:

Kandydat musi zostać wpisany na listę aplikantów
prowadzoną przez Law Society. Aby zostać
wpisanym na tę listę, należy spełnić następujące
warunki:
a) posiadać uznawany dyplom ukończenia studiów
prawniczych
oraz
b) przedstawić potwierdzenie przyjęcia do Instytutu
Zawodowych Studiów Prawniczych (Institute of
Professional Legal Studies) lub Podyplomowej
Szkoły Kształcenia Zawodowego Prawników
(Graduate School of Professional Legal Education)
po pomyślnym zdaniu egzaminu wstępnego do
jednej
z
tych
instytucji
c) znaleźć patrona (jest to prawnik posługujący się
tytułem solicitor, pod którego patronatem aplikant
zamierza odbyć praktyki zawodowe).
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Podstawa prawna: regulamin dotyczący
przyjmowania i szkolenia prawników
posługujących się tytułem solicitor z 1988 r.
Alternatywne drogi do
zawodu:

TAK
Dostęp do zawodu w Irlandii Północnej jest
również możliwy:
1. po
ukończeniu
studiów
innych
niż
prawnicze: jeżeli kandydat posiada dyplom
ukończenia studiów innych niż prawnicze,
zamiast wypełnienia warunku a), o którym
mowa powyżej, musi wykazać, że dysponuje
odpowiednią znajomością podstawowych
obszarów prawa. Za akceptowalny dowód
uznaje się tytuł magistra nauk prawnych
wydany przez Królewski Uniwersytet w
Belfaście. Należy również spełnić warunki b) i
c) przedstawione powyżej;
2. alternatywnymi drogami: do kwietnia 2015 r.
dostęp do zawodu mogą również uzyskać
kandydaci nieposiadający dyplomu, którzy są
w stanie wykazać, że dysponują wymaganym
poziomem wykształcenia i doświadczeniem;
3. w przypadku zagranicznych adwokatów:
zagraniczni adwokaci mogą zostać przyjęci
do Izby po przekwalifikowaniu się, co
pozwala na prowadzenie praktyki jako
solicitor w Anglii i Walii albo w Irlandii.

2. Szkolenie w trakcie aplikacji
Czy istnieje aplikacja?

TAK

Podstawa prawna:
regulamin dotyczący przyjmowania i szkolenia
prawników posługujących się tytułem solicitor z
1988 r., regulamin dotyczący przyjmowania i
szkolenia prawników posługujących się tytułem
solicitor (uznawanie dyplomów magisterskich) z
1988 r. oraz zmieniony regulamin dotyczący
przyjmowania i szkolenia prawników posługujących
się tytułem solicitor (uznawanie dyplomów
magisterskich) z 1992 r.
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Obowiązkowa

TAK

Rodzaje struktur
odpowiedzialnych za
organizowanie szkoleń
w trakcie aplikacji




Forma szkoleń w
trakcie aplikacji








Egzamin wstępny /
sprawdzenie wiedzy
przed rozpoczęciem
aplikacji

TAK

Ustalony program
nauczania w trakcie
aplikacji

NIE

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

Ustalony czas trwania:
2 lata
Law Society;
prawnicy prowadzący prywatną praktykę i
kancelarie prawne;
uczelnie (Instytut Zawodowych Studiów
Prawniczych lub Podyplomowa Szkoła Kształcenia
Zawodowego Prawników).
Praktyki zarejestrowane w Law Society;
praktyki pod nadzorem prawnika prowadzącego
prywatną praktykę;
szkolenie w zakresie prawniczych kompetencji
zawodowych organizowane przez Instytut
Zawodowych Studiów Prawniczych lub
Podyplomową Szkołę Kształcenia Zawodowego
Prawników.

Kandydaci muszą przekonać Komitet ds. Kształcenia
(Society's Education Committee), że spełniają warunki
przyjęcia na aplikację, oraz muszą przedstawić wszelkie
żądane przez Komitet dowody potwierdzające ich
nieskazitelny charakter i kompetencje. Na listę nie
zostanie wpisany kandydat, który jest bankrutem z
nieuregulowanymi zobowiązaniami, który został skazany
za przestępstwo, którego charakter sprawia, że wpisanie
takiego kandydata na listę aplikantów jest niepożądane,
lub który z jakiegokolwiek innego powodu nie przekonuje
Komitetu, że jest odpowiednią osobą, aby wykonywać
zawód.

 Brak sesji szkoleniowych dotyczących prawa UE
(tego rodzaju kursy organizuje się wyłącznie na
szczeblu licencjackim);
 brak szkoleń językowych.
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Podział aplikacji na
różne etapy

TAK

Dwuletnia aplikacja przebiega następująco:
a) okres od września do grudnia – spędzony w
kancelarii,
b) okres od stycznia do grudnia – spędzony w
Instytucie Zawodowych Studiów Prawniczych lub w
Podyplomowej Szkole Kształcenia Zawodowego
Prawników,
c) okres od stycznia do sierpnia – spędzony w
kancelarii.
Różne okresy szkolenia w instytucie
poświęcone różnym zagadnieniom.

Ocena/egzamin po
odbyciu aplikacji

TAK




są

W formie egzaminów organizowanych przez
Instytut lub Szkołę Podyplomową;
w formie oceny przeprowadzanej przez
patrona sprawującego nadzór nad
przebiegiem praktyk danego aplikanta.

3. System doskonalenia zawodowego
Rozróżnienie między
doskonaleniem zawodowym
a szkoleniem z zakresu
specjalizacji

NIE

Obowiązek
doskonalenia
zawodowego

Obowiązek doskonalenia zawodowego jest
określony w regulaminie wewnętrznym Law
Society.

TAK

Wszyscy prawnicy posługujący się tytułem
solicitor
muszą
odbyć
co
najmniej
trzygodzinne szkolenie w zakresie kontaktów
z klientem i zarządzania praktyką zawodową.

Podstawa prawna: regulamin szkolenia
(doskonalenia zawodowego) prawników
posługujących się tytułem solicitor z 2004 r.
Obowiązek szkolenia z
zakresu specjalizacji

NIE

Obowiązek nauki
języków obcych

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

Brak

4. Systemy akredytacji i organizatorzy szkoleń
Możliwość akredytacji

Akredytację można uzyskać, przedkładając
szczegółowe propozycje kursów szkoleniowych za
pośrednictwem strony internetowej Law Society.

Liczba organizatorów
szkoleń oferujących
działania szkoleniowe w
ramach doskonalenia
zawodowego

Law Society nie udziela akredytacji ani nie
zatwierdza działań prowadzonych przez podmioty
zewnętrzne, dlatego też nie prowadzi listy
organizatorów szkoleń.

Rodzaj organizatorów
szkoleń opracowujących
akredytowane działania
szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego

Law Society nie opracowało systemu akredytacji.

Liczba organizatorów
szkoleń oferujących
szkolenia przygotowujące do
specjalizacji

Nie dotyczy

Rodzaj organizatorów
szkoleń opracowujących
akredytowane działania
szkoleniowe przygotowujące
do specjalizacji

Nie dotyczy

Działania i metody
Rodzaj działań
szkoleniowych
akceptowanych w ramach
obowiązku doskonalenia





Uczestnictwo w
szkoleniach
stacjonarnych;
ukończenie kursów
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Uczestnictwo w
działaniach
szkoleniowych w
innym państwie
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zawodowego lub szkolenia z
zakresu specjalizacji






kształcenia na odległość;
zaliczenie modułów euczenia się;
uczestnictwo w
seminarium
internetowym;
uczestnictwo w
konferencjach
szkoleniowych.

członkowskim:
Tak, zalicza się je
na poczet
obowiązku
doskonalenia
zawodowego.

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

TAK






Koordynator Law Society ds. doskonalenia
zawodowego

Jakość treści szkoleń;
jakość metod szkoleniowych;
ocena sposobu wywiązania się z pisemnych
wymogów ustanowionych przez Izbę;
ustalenie, czy dane działanie uzupełnia
zidentyfikowane luki / zaspokaja
zidentyfikowane potrzeby.

Organizacje zaangażowane
w nadzorowanie działań
szkoleniowych z zakresu
specjalizacji

Nie dotyczy

Proces nadzoru

Nie dotyczy

6. Krajowa reforma systemu szkolenia
W 2008 r. przeprowadzono przegląd systemu kształcenia i szkolenia – obecnie nie
planuje się kolejnego tego rodzaju przeglądu.
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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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