Обучение на адвокати по право на ЕС в Ирландия
Орган, подал информацията: Правно общество на Ирландия (Law
Society of Ireland)
ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в Ирландия

1. Достъп до професията
Необходимо ли е висше образование/
университетско образование?
НЕ
Въпреки че придобиването на университетска диплома не е
предпоставка за достъп до упражняването на професията на
солиситър, по-голямата част от кандидатите са с
университетско образование. Приблизително 95 % от
желаещите да бъдат допуснати до професията на солиситър
притежават университетска диплома. За да бъдат допуснати
до въвеждащото обучение, кандидатите трябва да са
завършили университет или да са положили предварителен
изпит на равностойно на университетска диплома равнище.

Задължително ли е притежаването на
диплома по право?

НЕ

Какви са стъпките за придобиване на
пълна правоспособност като адвокат?



Полагане на приемния изпит по право по осем правни
дисциплини



Двугодишен договор за обучение (двугодишен период
на обучение в адвокатска кантора)



2 курса за професионално обучение (2-та курса за
професионално обучение са PPC I и PPC II)



Изпит (организиран от Правното общество на Ирландия)



Регистрация в адвокатската колегия

Правно основание:
Член 24 от Закона за солиситърите от 1954 г.

Има ли алтернативни начини за
достъп до упражняване на
професията?

ДА


Диплома по право или



Изпит на равностойно на университетска диплома
равнище, организиран от Правното общество
(дипломата по право не е предпоставка за достъп
до професията).



Юристи с пет или повече години професионален
опит и диплома по право (степен по право) не
полагат този изпит.
Правно основание:
Членове 24 и 25 от Закона за солиситърите от 1954 г.,
изменени с членове 40 и 41 от Закона за солиситърите
(изменен) от 1994 г.

2. Обучение по време на въвеждащия стаж

Има ли въвеждащ стаж?

ДА
Правно основание:
1) Ирландски сборник със закони (The Irish Statute Book)
2) Закон за солиситърите от 1954 г. –
2002 г.
3) Непрекъснато професионално развитие: Нормативен акт № 501
от 2012 г.

Стажът задължителен ли е? ДА

Установена продължителност:
2 години

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



Правното общество



Адвокатските кантори

Форма на въвеждащото
обучение



Стаж под надзора на адвокатска кантора



Стаж под надзора на Правното общество



Обучение по професионални умения извън областта на
правото



Обучение по професионални умения в областта на правото



Проверка/удостоверяване на диплома



Приемен изпит: първоначалният изпит включва 8 правни
дисциплини. Те са: облигационно право, конституционно
право, непозволено увреждане, право на справедливостта,
вещно право, право на ЕС, дружествено право и наказателно
право.



Курс по професионална практика I (PPC I) – целодневен курс
за повишаване на квалификацията



Курс по професионална практика II (PPC II) – целодневен курс
за повишаване на квалификацията



Пакет от договори за практическо обучение между стажанта и
обучаващия (времето, прекарано в обучение в кантората на
солиситър, е отделно от PPC I и PPC II)

Има ли приемен
изпит/проверка преди
въвеждащия стаж?

ДА

Има ли утвърдена учебна
програма по време на
въвеждащия стаж?

ДА

През първата седмица на PPC I се провежда основен курс –
Въведение в понятието „най-добри практики за професионално
поведение“ (преподава се по-подробно и в рамките на PPC II).
И двата курса са с практическа насоченост и обучението се провежда
почти изцяло от практикуващи солиситъри и членове на персонала на
Правното общество.
PPC II (6-месечен целодневен курс)/PPC II (3-месечен целодневен
курс)
Теми, преподавани по PPC I:
Основи на правото, процесуално право (гражданско и наказателно),
приложно поземлено право, търговско право, наследствено и данъчно

облагане, умения (застъпничество, ефективни правни преговори,
правни проучвания, провеждане на срещи с клиенти и консултиране
на клиенти, изготвяне на юридически текстове).
Теми, преподавани по PPC II:
Трудово право, английско вещно право и практика, семейно право и
права на децата, правила за поведение и водене на професионалната
практика, курсове по избор (обучаващите се трябва да изберат 3 курса
от списъка с предложените курсове).

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

ДА

Право на ЕС:


Правото на ЕС е една от осемте дисциплини,
включени в приемния изпит.



В PPC I има специален въвеждащ курс по
право на ЕС.



Правото на ЕС се преподава по-подробно понататък както в рамките на PPC I, така и на
PPC II.
Няма изисквания относно езиковото обучение.

Въвеждащият стаж
разделен ли е на отделни
етапи?

ДА

Има ли оценка/изпит след
въвеждащия стаж?

ДА



Различни етапи за обхващане на различни аспекти на правото



Различни етапи за обхващане на различни аспекти на
юридическата професия
Знанията, придобити по време на PPC I и PPC II, се
оценяват чрез изпити в края на курса (писмени изпити и
устни изпити).

3. Система за текущо обучение/специализация
Прави ли се разграничение между текущо
обучение и специализация?

НЕ

Има ли задължение за преминаване на ДА
текущо обучение/специализация?

Задължително обучение, установено в
Правилника
за
вътрешния
ред
на
адвокатската колегия.
Правно основание:
Наредба за солиситърите от 2012 г.
(Непрекъснато професионално развитие)
(№ 501/2012) (Solicitors (Continuing
Professional Development) Regulations 2012 (SI
No 501/2012)

Има ли задължение за изучаване на
чужди езици?

Няма задължение

Има ли задължение за включване на
правото на ЕС в текущото
обучение/специализацията?

НЕ

4. Акредитация и структури, предоставящи обучение

Съществува ли акредитация?

НЕ
В ирландската система за обучение не съществува
акредитация.

Какъв е броят на структурите,
предоставящи обучение, които
предлагат акредитирани дейности по
текущо обучение?

Не се прилага

Не се прилага
Какви са видовете структури,
предоставящи обучение, които
разработват акредитирани дейности по
текущо обучение?

Дейности и методи
Какви видове дейности по обучение се
приемат съгласно задължението за
текущо обучение или специализация?



Присъствено обучение



Модули за електронно
обучение



Уебинари



Комбинирано обучение



Конференции за обучение



Участие в дейности по
обучение като обучаващ
или преподавател



Писане/публикуване на
статии

Участие в дейности по
обучение в друга
държава членка:
Тъй като ирландската
система за
задължително
непрекъснато
професионално
развитие е изградена
въз основа на
самоатестиране,
солиситърите имат
възможност да
причислят обучение в
друга държава членка
към изпълнението на
изискването за
непрекъснато
професионално
развитие.

5. Надзор на дейностите по обучение
Кои са структурите, упражняващи
надзор върху акредитираните
дейности по текущо обучение?
Каква е процедурата за упражняване
на надзор?

Не се прилага
В Ирландия няма система за акредитация.
Не се прилага

6. Национална реформа на системата за обучение
Доклад за професионалното юридическо обучение, който следва да се изготви с влизането в сила на
Закона за юридическите услуги от 2011 г.
Със Закона за юридическите услуги от 2011 г. се въвежда регулаторен орган в областта на юридическите
услуги. Той ще следи предоставянето на професионално юридическо обучение на солиситърите и
баристърите. Освен това в закона се предвижда изготвянето на доклад за професионалното юридическо
обучение. Въпреки че е вероятно в този доклад да се пледира за извършването на промени, много е
трудно да се предположи дали това ще доведе до конкретни реформи. Ще е необходима по-нататъшна

намеса от страна на новия орган и министъра на правосъдието с цел извършване на промени.

