Vzdělávání advokátů v právu EU v Irsku
Odpovědná organizace: Irská právnická společnost (Law Society of
Ireland)
POPIS VNITROSTÁTNÍHO SYSTÉMU ODBORNÉ PŘÍPRAVY ADVOKÁTŮ v Irsku

1. Přístup k profesi
Vysokoškolské/ univerzitní vzdělání

Titul v oboru právo je povinný
Postup, jak dosáhnout plné způsobilosti
k výkonu advokátní praxe

NE.
Ačkoli
vysokoškolský
titul
není
nezbytným
předpokladem způsobilosti pro vykonávání profese právního
zástupce (solicitor), většina uchazečů má vysokoškolské
vzdělání. Přibližně 95 % z těch, kteří usilují o zapsání na
seznam právních zástupců, má vysokoškolský diplom.
Uchazeč, který chce absolvovat koncipientskou právní praxi,
musí mít vysokoškolský titul nebo absolvovat vstupní test na
úrovni vysokoškolského diplomu.
NE






Alternativní přístup k profesi

Složit přijímací zkoušku v oblasti práva z osmi předmětů
Smlouva na dvouletou odbornou přípravu (2 roky
odborné přípravy v právní kanceláři)
2 kurzy odborné profesní přípravy (jsou jimi PPC I a
PPC II)
Zkouška (pořádaná Irskou právnickou společností)
Registrace u advokátní komory

Právní základ:
Článek 24 zákona o právních zástupcích z roku 1954
ANO
 Vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, nebo
 Zkouška na úrovni vysokoškolského vzdělání
pořádaná právnickou společností (vysokoškolské
vzdělání
v oblasti
práva
není
nezbytným
předpokladem k vykonávání tohoto povolání)
 Osoby vykonávající právní povolání s minimálně
pětiletou zkušeností a vysokoškolským diplomem
z oblasti práva (vysokoškolské vzdělání v oblasti
práva) jsou od této zkoušky osvobozeni
Právní základ:
Články 24 a 25 zákona o právních zástupcích z roku 1954
ve znění článků 40 a 41 zákona o právních zástupcích
(novela) z roku 1994

2. Odborná příprava během právní praxe
Existuje právní praxe?

ANO
Právní základ:
1) Sbírka zákonů Irska

2) Zákon o právních zástupcích z roku 1954
http://www.irishstatutebook.ie/1954/en/act/pub/0036/index.html 2002
3) Další profesní rozvoj: podzákonný předpis č. 501 z roku 2012

Povinná
Struktury odpovědné za
organizaci právní praxe
Forma právní praxe

Přijímací zkouška / prověření
před zahájením právní praxe

Stanovený vzdělávací plán
během právní praxe

ANO



Stanovená délka:
2 roky
Právnická společnost
Soukromí advokáti a advokátní kanceláře

 Stáž pod dohledem soukromého advokáta
 Stáž pod dohledem právnické společnosti
 Příprava v oblasti odborných dovedností mimo oblast práva
 Příprava v oblasti právnických dovedností
 Příprava v oblasti odborných dovedností mimo oblast práva
 Příprava v oblasti právnických dovedností
ANO
 Kontrola/ověření diplomu
 Přijímací zkouška: úvodní zkouška se skládá z 8 předmětů. Jde o
smluvní právo, ústavní právo, právo civilních deliktů (Tort Law), právo
ekvity (Equity), právo nemovitostí, právo EU, právo obchodních
společností a trestní právo.
ANO
 Kurz odborné praxe I (PPC I) – denní (prezenční) kurz
 Kurz odborné praxe II (PPC II) – denní (prezenční) kurz
 Blok praktických zkušeností (doba strávená na praxi v kanceláři
právního zástupce se počítá zvlášť, nezávisle na kurzech PPC I a
PPC II)
Základní kurz se koná v prvním týdnu PPC I – Úvod do konceptů
osvědčených postupů profesního chování (podrobněji také rozvinuto v PPC
II).
Oba kurzy jsou prakticky zaměřeny a vyučují je téměř výhradně právní
zástupci z praxe a členové právnické společnosti.
PPC II (šestiměsíční denní kurz) / PPC II (tříměsíční denní kurz)
Témata zahrnutá v PPC I:
Základní kurz, soudní spory (občanskoprávní a trestněprávní), aplikované
pozemkové právo, obchodní právo, soudní ověřování poslední vůle a
dědická daň, dovednosti (obhajoba, účinné právní vyjednávání, rešerše
v oblasti práva, konzultace a rady klientům, tvorba návrhů právních
dokumentů)
Témata zahrnutá v PPC II:
pracovní právo, anglické vlastnické právo a jeho výkon, rodinné právo a
práva dítěte, vedení a řízení odborné praxe, volitelné kurzy (studenti mají
povinnost vybrat si 3 kurzy ze seznamu nabízených kurzů)

Specifika týkající se
vzdělávání v právu EU a
jazykové přípravy

ANO

Rozdělení právní praxe do
jednotlivých fází

ANO
 Různé fáze podle jednotlivých oblastí práva
 Různé fáze podle jednotlivých aspektů právnické profese
ANO
kurzy PPC I a PPC II jsou hodnoceny prostřednictvím
závěrečných zkoušek (písemné a ústí zkoušky)

Hodnocení/zkouška po
skončení právní praxe

Obsah práva EU:
 právo EU je jedním z osmi předmětů, z nichž se skládá
přijímací zkouška
 v rámci PPC I probíhá speciální koncipientský kurz v
právu EU
 výuka práva EU probíhá průběžně v rámci obou kurzů,
PPC I i PPC II
Z hlediska jazykové přípravy nejsou stanoveny žádné
povinnosti.

3. Systém soustavné odborné přípravy a specializace
Rozlišování mezi soustavnou odbornou přípravou a NE
specializací
Povinnosti týkající se povinné odborné přípravy
Povinnosti týkající se soustavné odborné ANO
stanovené ve vnitřních nařízeních advokátní
přípravy a specializace
komory

Povinnosti týkající se studia cizích jazyků
Povinnosti týkající se obsahu práva EU u
soustavné odborné přípravy a
specializace

Právní základ:
Nařízení o právních zástupcích (další odborný
rozvoj) z roku 2012 (SI č. 501/2012)
Žádné povinnosti
NE

4. Systémy akreditace a poskytovatelé odborné přípravy
Možnost akreditace
Počet poskytovatelů nabízejících
vzdělávací aktivity v oblasti soustavné
odborné přípravy
Typy poskytovatelů připravujících
akreditované vzdělávací aktivity v oblasti
soustavné odborné přípravy

NE
Irský systém
akreditace
Nepoužije se

Nepoužije se

odborné

přípravy

nezajišťuje

možnost

Aktivity a metody
Typy vzdělávacích aktivit, které jsou
uznány v rámci povinností soustavné
odborné přípravy









Osobní účast kurzech odborné
přípravy
Absolvování modulů
elektronické výuky
Účast na webináři
Absolvování
smíšených
výukových činností
Účast na konferencích k
odborné přípravě
Účast na činnostech odborné
přípravy jako lektor nebo učitel
Psaní/publikování

Účast na
vzdělávacích
aktivitách v jiném
členském státě:
Vzhledem k tomu, že
irský systém
povinného
průběžného
odborného rozvoje
je realizován formou
autocertifikace,
mohou právní
zástupci splnit
podmínky průběžného
odborného rozvoje i
za pomoci odborné
přípravy v jiném
členském státě.

5. Dohled nad vzdělávacími aktivitami v rámci odborné přípravy
Nepoužije se
Organizace zapojené do dohledu nad
vzdělávacími aktivitami v rámci soustavné Irsko nemá žádný akreditační systém
odborné přípravy
Nepoužije se
Proces dohledu

6. Vnitrostátní reforma systému odborné přípravy
Zpráva o odborném právnickém vzdělávání má být sestavena na základě přijetí zákona o právních službách z
roku 2011.
Zákon o právních službách z roku 2011 zavádí Úřad pro regulaci právních služeb (Legal Services Regulatory
Authority). Ten by měl dohlížet na poskytování profesního právnického vzdělávání právních zástupců (solicitor) a
advokátů (barrister). Dále stanoví vypracování zprávy o odborném právnickém vzdělávání. Ačkoli tato zpráva
pravděpodobně bude prosazovat určité změny, je velice obtížné odhadnout, zda bude obsahovat i konkrétní
reformy. K zavedení změn budou nutné další zásahy nově založeného úřadu a ministra spravedlnosti.

