Системи за обучение на адвокати в ЕС
Северна Ирландия
Информация, предоставена от: The Bar Council of Northern Ireland (Адвокатската
колегия 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?




Регистрация в адвокатската колегия
Завършване на въвеждащ стаж
(едногодишен следдипломен курс и
едногодишен стаж)

Най-обичайният път за получаване на достъп
до професията е: диплома за квалификационна
степен по право + степен „баристър“ (Barrister at
Law),

присъждана

от

Института

по

професионални правни науки към Кралския
университет в Белфаст (Queens University Belfast
Institute of Professional Legal Studies) + стаж
Има ли алтернативни
начини за достъп до

ДА
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упражняване на
професията?

Прехвърляне от други професии
Съществува възможност английски и ирландски
баристъри да се преквалифицират в Северна
Ирландия,

но

те

трябва

да

представят

доказателства, че са завършили еквивалента на
всичките три етапа от процеса на придобиване
на квалификация, който се прилага в Северна
Ирландия. На теория европейските адвокати
следва

да

могат

да

се

преквалифицират

съгласно членове 2 или 10 от Директивата за
постоянното

упражняване

на

адвокатската

професия в друга държава членка, но това
никога не е било тествано на практика.
http://www.barlibrary.com/filestore/documents/SC
AN0982_000.pdf
2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ
стаж?

ДА

Правно основание:
Етичен кодекс на Адвокатската колегия на
Северна Ирландия

Стажът
задължителен ли е?

ДА

Установена продължителност:
1 година

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







адвокатската колегия
лица на частна практика и адвокатски кантори
частни структури, предоставящи обучение
университети
правни академии и структури за обучение,
създадени от адвокатската колегия

Форма на
въвеждащото
обучение





Стаж под надзора на юрист на частна практика
Стаж под надзора на адвокатската колегия
Обучение по професионални умения в областта
на правото

Има ли приемен
изпит/селектиране
преди въвеждащия

НЕ
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стаж?
Има ли утвърден
план за обучение по
време на
въвеждащия стаж?

НЕ

Има ли специфични
изисквания във
връзка с
изучаването на
правото на ЕС и
езиковото обучение?

Няма сесии по право на ЕС
Няма езиково обучение

Въвеждащият стаж
разделен ли е на
отделни етапи?

ДА

Отделни периоди
от
едногодишното
обучение в Института по правни науки,
които обхващат различни аспекти от
правото (при пълна заетост)
6 месеца без явяване пред съдилища (т.е.
лицето не се явява пряко пред тях), 6
месеца упражняване на професията под
надзор (т.е. явява се по части от
производства и пред някои съдилища, но
под надзор). Всички курсове се посещават
по време на обучението в Института по
правни науки.





Има ли
оценка/изпит след
въвеждащия стаж?

ДА

Чрез отчети от ръководителите на стажа
Оценка на обучението (от наставника на
студента)
В 12-месечен срок от вписване в адвокатската
колегия всички баристъри трябва да преминат
през:



i) курс по обучение за явяването пред
съдилища, организиран от
Адвокатската колегия на Северна
Ирландия; и
ii) курс по етика на Адвокатската колегия на
Северна Ирландия.
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3. Система за текущо обучение
Прави ли се
разграничение между
текущо обучение и
специализация?
Има ли задължение
за преминаване на
текущо обучение?

НЕ

ДА

Задълженията за задължително обучение са
посочени във вътрешните разпоредби на
Адвокатската колегия
Правно основание:
Правило 6.01 от Етичния кодекс
http://www.barlibrary.com/code-of-conduct/
http://www.barlibrary.com/aboutbarristers/barristers-profession/cpd/

Има ли задължение
за преминаване на
специализация?

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

В
Етичния
кодекс
не
се
говори
за
специализация.
Съществуват
групи
от
специализирани
адвокати,
обединяващи
адвокати, които се занимават по-често наример
с дейност в областта на наказателното или
семейното право.

4. Акредитация и структури, предоставящи обучение
Какви са възможностите
за акредитиране?

Възможно е акредитиране (само за обучението
за продължаващо професионално развитие
(CPD) на:
 курсове за обучение
 национални структури, предоставящи
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Какъв е броят на
структурите,
предоставящи обучение,
които предлагат текущо
обучение?
Какви са видовете
структури, предоставящи
обучение, които
разработват
акредитирани дейности за
текущо обучение?

обучение
структури, предоставящи обучение, от
всички държави членки

Над 50










Адвокатската колегия
Организация, управлявана или
създадена от адвокатската колегия
Акредитирани частни търговски
структури, предоставящи обучение
(включително адвокатски кантори)
Акредитирани частни или публични
структури, предоставящи обучение, с
нестопанска цел (вкл. университети,
фондации)
Неакредитирани частни търговски
структури, предоставящи обучение
Неакредитирани частни или публични
структури, предоставящи обучение, с
нестопанска цел

Какъв е броят на
структурите,
предоставящи обучение,
които организират учебни
дейности за
специализация?

Между 21 и 50

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

Не се прилага

Дейности и методи
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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, то може да се
зачете като
изпълнение на
задълженията за
текущо обучение.
Това ще зависи от
становището на
комисията по
образование,
която взема
решения относно
правилата за CPD.

5. Надзор на дейностите по обучение
Има ли структури,
упражняващи надзор
върху дейностите по
текущо обучение?

ДА

Комисия по CPD на Адвокатската колегия
при
Юридическата
библиотека
(Юридическата библиотека (Bar Library) е
адресът, на който е установен Съветът
на
Адвокатската
колегия.
Всички
баристъри са членове на Юридическата
библиотека, която функционира като
тяхно
бюро
и
им
осигурява
административна подкрепа).

Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Що се отнася до обучението за CPD,
баристърите трябва да декларират ежегодно, че
са преминали през изискваните 12 часа
обучение.

Има ли структури,
упражняващи надзор
върху учебните дейности

НЕ

В Северна Ирландия няма задължителна
специализация
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за специализация?
Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Не се прилага

6. Национална реформа на системата за обучение
Понастоящем се извършва преглед на системата като промените се очакват
през 2014 г. Това обаче най-вероятно няма да засегне обучението в областта
на правото на ЕС.
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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