Advokatų ES teisės mokymas Airijoje
Atsakymą pateikusi institucija: Airijos teisininkų draugija
Airijos NACIONALINĖS ADVOKATŲ MOKYMO SISTEMOS APRAŠAS

1. Profesijos įgijimas
Būtinas aukštasis / universitetinis
išsilavinimas

NE.
Norint įgyti solisitoriaus kvalifikaciją, universitetinis
išsilavinimas nėra būtinas, tačiau dauguma pareiškėjų tokį
išsilavinimą turi. Apytiksliai 95 proc. visų pareiškėjų,
siekiančių tapti solisitoriais, turi universitetinį išsilavinimą.
Norėdami pradėti dalyvauti pasirengimo advokato veiklai
laikotarpio mokyme, pareiškėjai privalo turėti universitetinį
išsilavinimą arba išlaikyti išankstinį universitetinį egzaminą.

Privalomas teisinis išsilavinimas

NE.

Reikalavimai asmeniui, siekiančiam tapti
visateisiu advokatu:



išlaikyti stojamąjį teisės egzaminą, sudarytą iš 8 teisės
dalykų;



2 metų mokymo sutartis (2 metai mokymo solisitoriaus
kontoroje);



2 profesinio mokymo kursai (2 profesinio mokymo
kursai yra PPC I ir PPC II);



egzaminai (kuriuos rengia Airijos teisininkų draugija);



registracija į advokatūrą.

Teisinis pagrindas:
1954 m. Solisitorių įstatymo 24 straipsnis.

Alternatyvūs būdai tapti advokatu:

TAIP.


teisinis išsilavinimas arba



Teisininkų draugijos rengiamas aukštojo mokslo
egzaminas (norint tapti solisitoriumi, aukštasis
išsilavinimas nebūtinas);



penkerių metų arba didesnę patirtį ir teisės diplomą
(teisinį išsilavinimą) turintys teisiniai vykdytojai
atleidžiami nuo šio egzamino.
Teisinis pagrindas:
1954 m. Solisitorių įstatymo 24 ir 25 straipsniai, iš dalies
pakeisti 1994 m. Solisitorių įstatymo(iš dalies pakeisto)
40 ir 41 straipsniai.

2. Mokymas pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
Ar yra nustatytas pasirengimo
advokato veiklai laikotarpis?

TAIP.
Teisinis pagrindas:
1) Airijos teisynas;

2) 1954 m. Solisitorių įstatymas
http://www.irishstatutebook.ie/1954/en/act/pub/0036/index.html,
2002 m.;
3) tęstinis profesinis tobulinimas: 2012 m. įstatymas Nr. 501.

Ar šis laikotarpis privalomas?

TAIP

Nustatyta trukmė:
2 metai.

Už pasirengimo advokato
veiklai laikotarpio mokymą
atsakingų institucijų rūšys:



Teisininkų draugija;



privatūs praktikuojantys advokatai ir advokatų kontoros.

Pasirengimo advokato veiklai
mokymo forma



praktika, kuriai vadovauja privatus praktikuojantis advokatas;



praktika, kuriai vadovauja Teisininkų draugija;




mokymai, susiję su neteisinių profesinių įgūdžių ugdymu;
mokymai, susiję su teisinių profesinių įgūdžių ugdymu.

Stojamasis egzaminas /
patikrinimas prieš
pasirengimo advokato veiklai
laikotarpį:

TAIP.

Pasirengimo advokato veiklai
laikotarpiu taikoma parengta
mokymo programa:

TAIP.



diplomo patikrinimas ir (arba) patvirtinimas;



stojamasis egzaminas. Pradinį egzaminą sudaro 8 teisės
dalykai: sutarčių teisė, konstitucinė teisė, deliktų teisė,
teisingumas, nekilnojamojo turto teisė, ES teisė, įmonių teisė ir
baudžiamoji teisė.



I profesinės praktikos kursas (PPC I) − kursai trunka visą dieną;



II profesinės praktikos kursas II (PPC II) − kursai trunka visą dieną;



sutartys dėl praktikos siekiant įgyti patirties (laikotarpis, praleistas
mokantis solisitoriaus kontoroje, į PPC I ir PPC II praktikos kursus
neįskaičiuojamas).

Įvadiniai kursai vyksta pirmąją PPC I savaitę – bendrais bruožais
supažindinama su geriausia profesinio elgesio patirtimi supažindinimas su
geriausios profesinio elgesio patirties koncepcijomis (taip pat išsamiau
aptariamos PPC II lygmeniu).
Abeji mokymo kursai yra orientuoti į praktiką, o nurodymus iš esmės duoda
praktikuojantys solisitoriai ir Teisininkų draugijos darbuotojai.
PPC II (6 mėnesių visos dienos kursai) / PPC II (3 mėnesių visos dienos
kursai).
PPC I aptariamos temos:
įmonių steigimas, bylinėjimasis (civilinėse ir baudžiamosiose bylose),
taikoma žemės teisė, verslo teisė, paveldėjimas ir apmokestinimas,
įgūdžiai (argumentavimas, veiksmingos teisinės derybos, teisiniai
moksliniai tyrimai, pokalbiai su klientais ir jų konsultavimas, teisinių
dokumentų rengimas).
PPC II aptariamos temos:
darbo teisė, Anglijos nuosavybės teisė ir praktika, šeimos ir vaikų teisė,
profesinis elgesys ir valdymas, alternatyvūs kursai (reikalaujama, kad
studentai iš siūlomų kursų sąrašo pasirinktų 3 kursus).

Specialūs reikalavimai, susiję
su ES teisės ir kalbų mokymu

ES teisės turinys:

TAIP



ES teisė yra vienas iš aštuonių dalykų, įtrauktų į
stojamąjį egzaminą;



PPC I modulyje numatytas specialus įvadinis ES
teisės kursas;



ES teisės toliau išsamiau mokoma per PPC I ir
PPC II.
Nenustatyta jokių reikalavimų, susijusių su kalbų
mokymu.

Pasirengimo advokato veiklai
laikotarpis skirstomas į keletą
etapų:

TAIP.

Pasibaigusio pasirengimo
advokato veiklai laikotarpio
vertinimas / egzaminas

TAIP.



skirtingais laikotarpiais aptariami skirtingi teisės aspektai;



skirtingais laikotarpiais aptariami skirtingi teisininko profesijos
aspektai.
PPC I ir PPC II mokymo rezultatai vertinami pasibaigus
kursams laikant egzaminus (egzaminai raštu ir žodžiu).

3. Tęstinio / specializuoto mokymo sistema
Tęstinio mokymo ir specializuoto mokymo
diferenciacija
Su tęstiniu / specializuotu mokymu
susijusios pareigos

NE.

TAIP

Privalomos su mokymu susijusios pareigos, kaip
nurodyta advokatūros vidaus taisyklėse.
Teisinis pagrindas:
Solisitoriai (Testinio profesinio tobulinimo
taisyklės (įstatymas Nr. 501/2012).

Su užsienio kalbų mokymusi susijusios
pareigos

Nenustatyta jokių pareigų.

Pareigos, susijusios su ES teisės turiniu
atsižvelgiant į tęstinį / specializuotą
mokymą

NE.

4. Akreditavimo sistemos ir mokymo paslaugų teikėjai
Akreditacijos galimybė

NE.
Airijos
mokymo
nenumatyta.

Mokymo paslaugų teikėjų, rengiančių
tęstinio mokymo veiklą, skaičius

Netaikoma.

Mokymo paslaugų teikėjų, rengiančių
akredituotą tęstinio mokymo veiklą, rūšys

Netaikoma.

sistemoje

akreditacijos

galimybė

Veikla ir metodai
Su tęstiniu arba specializuotu mokymu
susijusias pareigas atitinkančios mokymo
veiklos rūšys:



dalyvavimas
individualiose
mokymo sesijose;



e. mokymosi modulių
užbaigimas;



seminaro stebėjimas internete;



mišriojo mokymosi
vykdymas;



dalyvavimas mokymo
konferencijose;



dalyvavimas mokymo veikloje
kaip instruktoriui ar mokytojui;



straipsnių rašymas ir (arba)
publikacijos.

veiklos

Dalyvavimas kitoje
valstybėje narėje
vykdomoje mokymo
veikloje:
kadangi Airijos
privalomo tęstinio
profesinio
tobulinimo sistema
yra pagrįsta
savanorišku
dalyvavimu mokymo
kursuose, solisitoriai
gali savarankiškai
įvykdyti CPD
reikalavimą,
atsižvelgdami į
dalyvavimą kitoje
valstybėje narėje
rengiamuose mokymo
kursuose.

5. Mokymo veiklos priežiūra
Organizacijos, padedančios vykdyti
tęstinio mokymo veiklos priežiūrą

Netaikoma.
Airijoje nėra akreditacijos sistemos.

Priežiūros procesas

Netaikoma.

6. Nacionalinė mokymo sistemos reforma
Ataskaita apie profesinį teisinį švietimą turi būti parengta įsigaliojus 2011 m. Teisinių paslaugų įstatymui.
2011 m. Teisinių paslaugų įstatymu įsteigiama Teisinių paslaugų reguliavimo institucija. Ši institucija prižiūrės
profesinio solisitorių ir baristerių teisinio švietimo paslaugas. Be to, minėtame įstatyme nustatyta, kad turi būti
parengta ataskaita apie profesinį teisinį švietimą. Tikėtina, kad šioje ataskaitoje bus siūloma padaryti dabartinės
sistemos pakeitimus, tačiau labai sunku nustatyti, ar bus imtasi konkrečių reformų. Kad būtų padaryti pakeitimai,
naujoji institucija ir teisingumo ministras turės imtis papildomų veiksmų.

