Odborná príprava právnikov v oblasti práva EÚ v Írsku
Zodpovedná organizácia: Írska právnická spoločnosť (Law Society of
Ireland)
OPIS VNÚTROŠTÁTNEHO SYSTÉMU ODBORNEJ PRÍPRAVY PRÁVNIKOV v Írsku

1. Prístup k povolaniu
Vysokoškolské vzdelanie / univerzitné vzdelanie NIE
Hoci vysokoškolský diplom nie je nevyhnutným
predpokladom na povolanie advokáta, väčšina žiadateľov
má vysokoškolské vzdelanie. Približne 95 % žiadateľov
o prijatie na pozíciu advokáta má vysokoškolské vzdelanie.
Žiadatelia, ktorí sa chcú zapojiť do odbornej prípravy
v období zaškolenia, musia byť absolventi vysokých škôl,
prípadne musia zložiť predbežnú skúšku na úrovni
vysokoškolského diplomu.

Právnické vzdelanie je povinné

NIE

Ako sa stať plnohodnotným právnikom:



Zloženie vstupnej skúšky z ôsmich tém z oblasti práva



2-ročná zmluva o odbornej príprave (2-ročné obdobie
odbornej prípravy v kancelárii advokáta)



2 kurzy odbornej prípravy (PPC I a PPC II)



Skúšky (organizované Írskou právnickou spoločnosťou)



Registrácia v advokátskej komore

Právny základ:
Oddiel 24 zákona o advokátoch (Solicitors Act) z roku
1954

Alternatívne cesty k vykonávaniu
povolania:

ÁNO


Vysokoškolský titul v oblasti práva alebo



skúška na úrovni vysokoškolského titulu stanovená
právnickou spoločnosťou (titul v oblasti práva nie je
nevyhnutným
predpokladom
pre
prístup
k povolaniu);



právnici vo výkonných funkciách s piatimi alebo
viacerými
rokmi
skúseností
a diplomom
(vysokoškolským titulom) z práva nemusia zložiť túto
skúšku.
Právny základ:
Oddiely 24 a 25 zákona o advokátoch z roku 1954
zmenené oddielmi 40 a 41 novely zákona o advokátoch
z roku 1994

2. Odborná príprava v období zaškolenia
Existuje obdobie zaškolenia?

ÁNO
Právny základ:
1) Írska zbierka zákonov

2) Zákon o advokátoch z roku 1954
http://www.irishstatutebook.ie/1954/en/act/pub/0036/index.html –
2002
3) Nepretržitý odborný rozvoj: zákonný nástroj č. 501 z roku 2012

Povinná

ÁNO

Stanovená dĺžka:
2 roky

Inštitúcie zodpovedné za
organizovanie odbornej
prípravy v období zaškolenia



Právnická spoločnosť



Súkromní právnici a právnické firmy

Formy odbornej prípravy v
období zaškolenia



Prax pod dohľadom súkromného právnika



Prax pod dohľadom právnickej spoločnosti



Odborná príprava v oblasti iných ako právnických odborných
zručností



Odborná príprava v oblasti právnických odborných zručností



Odborná príprava v oblasti iných ako právnických odborných
zručností



Odborná príprava v oblasti právnických odborných zručností

Prijímacia skúška/kontrola
pred obdobím zaškolenia

Stanovené osnovy v období
zaškolenia

ÁNO


Kontrola/overenie diplomu



Vstupná skúška: Vstupná skúška sa skladá z 8 tém z oblasti
práva. Sú to: zmluvné právo, ústavné právo, priestupkové právo,
obyčajové právo, nehnuteľnosti, právo EÚ, firemné právo a trestné
právo.

ÁNO


Kurz odbornej praxe I (PPC I) – denný kurz s uvoľnením zo
zamestnania



Kurz odbornej praxe II (PPC II) – denný kurz s uvoľnením zo
zamestnania



Blok praxe na získanie skúseností (čas strávený odbornou
prípravou v kancelárii advokáta je oddelený od kurzov PPC I a
PPC II)

Základný kurz prebieha v prvom týždni kurzu PPC I – úvod do koncepcií
najlepších postupov profesionálneho správania (podrobnejšie aj na úrovni
PPC II).
Oba kurzy vychádzajú z praxe a školitelia sú takmer vždy aktívni advokáti
a členovia právnickej spoločnosti.
PPC II (6-mesačný denný kurz)/PPC II (3-mesačný denný kurz)
Témy kurzu PPC I:
základy, súdne konania (občianskoprávne a trestnoprávne), aplikované
pozemkové právo, obchodné právo, závety a dane, zručnosti (obhajovanie,
účinné vyjednávanie v práve, výskum v práve, rozhovor s klientom
a poradenstvo, právne písanie).

Témy kurzu PPC II:
pracovné právo, anglické majetkové právo a prax, rodinné a detské právo,
riadenie odbornej praxe a správanie sa, voliteľné kurzy (študenti si musia
zvoliť 3 kurzy zo zoznamu ponúkaných kurzov).

Osobitné požiadavky týkajúce
sa právnych predpisov EÚ
a jazykovej prípravy:

ÁNO

Obsah práva EÚ:


Právo EÚ je jednou z ôsmich tém vstupnej
skúšky.



Kurz PPC I obsahuje osobitnú časť venovanú
zaškoleniu v oblasti práva EÚ.



Právo EÚ ďalej preniká do výučby v kurzoch PPC
I i PPC II.
Žiadne povinnosti týkajúce sa jazykovej prípravy

Obdobie zaškolenia
rozdelené do rôznych fáz
Posúdenie/skúška po
skončení obdobia zaškolenia

ÁNO


Rôzne obdobia výučby rôznych aspektov práva



Rôzne obdobia výučby rôznych aspektov právnického povolania

ÁNO

Kurzy PPC I a PPC II sa posudzujú prostredníctvom
záverečných skúšok (písomných a ústnych).

3. Systém priebežnej/špecializačnej odbornej prípravy
Rozlišovanie medzi priebežnou odbornou prípravou
a špecializačnou odbornou prípravou

NIE

Povinnosti týkajúce sa priebežnej
odbornej prípravy/ špecializačnej
odbornej prípravy

Povinnosti týkajúce sa povinnej odbornej
prípravy uvedené vo vnútorných predpisoch
advokátskej komory

ÁNO

Právny základ:
Advokáti (predpisy o nepretržitom odbornom
rozvoji z roku 2012 (SI č. 501/2012)

Povinnosti týkajúce sa štúdia cudzích
jazykov
Povinnosti týkajúce sa práva EÚ
v súvislosti s priebežnou odbornou
prípravou / špecializačnou odbornou
prípravou

Žiadne povinnosti
NIE

4. Systémy akreditácie a poskytovatelia odbornej prípravy
Možnosť akreditácie

NIE
Írsky systém
akreditácie.

Počet poskytovateľov priebežnej odbornej Neuplatňuje sa
prípravy

odbornej

prípravy

neobsahuje

možnosť

Typ poskytovateľov odbornej prípravy,
ktorí zabezpečujú akreditované činnosti
priebežnej odbornej prípravy

Neuplatňuje sa

Činnosti a metódy
Druhy činnosti odbornej prípravy
prípustné v rámci povinnej priebežnej
prípravy alebo špecializačnej odbornej
prípravy



Účasť na osobnej odbornej
príprave



Absolvovanie modulov
elektronického učenia sa



Sledovanie internetového
seminára



Absolvovanie kombinovaných
vzdelávacích činností



Účasť na konferenciách
zameraných na odbornú
prípravu



Účasť na činnostiach odbornej
prípravy ako školiteľ alebo
učiteľ



Písanie/publikovanie

Účasť na činnostiach
odbornej prípravy
v inom členskom štáte:
Keďže írsky systém
povinného
nepretržitého
odborného rozvoja je
založený na
samoosvedčení, advokáti
sa môžu sami rozhodnúť,
či odbornú prípravu
v inom členskom štáte
budú považovať za
splnenie požiadaviek na
nepretržitý odborný
rozvoj.

5. Dohľad nad činnosťami odbornej prípravy
Organizácie, ktoré sa podieľajú na
dohľade nad činnosťami priebežnej
odbornej prípravy

Neuplatňuje sa
V Írsku neexistuje systém akreditácie.

Postup dohľadu

Neuplatňuje sa

6. Vnútroštátna reforma systému odbornej prípravy
Po prijatí zákona o právnych službách (Legal Services Bill) z roku 2011 sa vypracuje správa o odbornom
vzdelávaní v oblasti práva.
Zákonom o právnych službách z roku 2011 sa zriaďuje regulačný orgán pre právne služby (Legal Services
Regulatory Authority). Tento orgán bude dohliadať nad odborným vzdelávaním advokátov a obhajcov v oblasti
práva. V zákone sa ďalej nariaďuje vypracovanie správy o odbornom vzdelávaní v oblasti práva. Hoci autori tejto
správy sa pravdepodobne budú zasadzovať o zmenu, je veľmi ťažké predpovedať, či podporia konkrétne reformy.
Zavedenie zmien si bude vyžadovať ďalšie zásahy nového orgánu a ministra spravodlivosti.

