Szkolenie adwokatów w zakresie prawa UE w Irlandii
Organ odpowiadający: Law Society of Ireland
OPIS KRAJOWEGO SYSTEMU SZKOLENIA PRAWNIKÓW POSŁUGUJĄCYCH SIĘ
TYTUŁEM SOLICITOR w Irlandii

1. Dostęp do zawodu
Wymagane wykształcenie wyższe / studia uniwersyteckie
NIE
Choć dyplom ukończenia studiów uniwersyteckich nie jest
wymagany do tego, aby uzyskać kwalifikacje do
wykonywania zawodu jako solicitor, zdecydowana
większość
kandydatów
posiada
wykształcenie
uniwersyteckie. Około 95% wszystkich osób ubiegających
się o prawo do wykonywania tego zawodu posiada dyplom
ukończenia studiów uniwersyteckich. Aby rozpocząć
aplikację, kandydaci muszą być absolwentami wyższej
uczelni albo muszą zdać egzamin wstępny na poziomie
dyplomu uniwersyteckiego.

Wymagany dyplom ukończenia studiów prawniczych
Warunki, które musi spełnić adwokat, aby
uzyskać pełne prawo do wykonywania
zawodu:

NIE



Zdanie egzaminu wstępnego z prawa obejmującego
osiem dziedzin prawa;



dwuletnia umowa o odbycie praktyk (dwuletnie praktyki
w kancelarii prawnej);



odbycie dwóch kursów szkolenia zawodowego (tj. PPC I
i PPC II);



egzamin (organizowany przez Law Society of Ireland);



wpis na listę prawników posługujących się tytułem
solicitor.

Podstawa prawna:
art. 24 ustawy o zawodzie prawnika posługującego się
tytułem solicitor z 1954 r. (Solicitors Act 1954)

Alternatywne drogi do zawodu:

TAK


Dyplom ukończenia studiów prawniczych lub



złożenie organizowanego przez Izbę egzaminu na
poziomie
dyplomu
uniwersyteckiego
(dyplom
ukończenia studiów prawniczych nie jest warunkiem
koniecznym dostępu do zawodu);



specjaliści ds. prawnych z co najmniej pięcioletnim
doświadczeniem zawodowym, którzy uzyskali
dyplom ukończenia studiów prawniczych, są
zwolnieni z tego egzaminu.
Podstawa prawna:
art. 24 i 25 ustawy o zawodzie prawnika posługującego
się tytułem solicitor z 1954 r. w brzmieniu zmienionym art.
40 i 41 ustawy z 1994 r. zmieniającej ustawę o zawodzie
prawnika posługującego się tytułem solicitor.

2. Szkolenie w trakcie aplikacji
Czy istnieje aplikacja?

TAK
Podstawa prawna:
1) irlandzki Dziennik Ustaw
2) ustawa o zawodzie prawnika posługującego się tytułem solicitor z
1954 r. http://www.irishstatutebook.ie/1954/en/act/pub/0036/index.html
–
2002 r.
3) doskonalenie zawodowe: rozporządzenie z mocą ustawy nr 501 z
2012 r.

Obowiązkowa

TAK

Ustalony czas trwania:
2 lata

Rodzaje struktur
odpowiedzialnych za
organizowanie szkoleń w
trakcie aplikacji



Law Society;



adwokaci prowadzący praktykę prywatną i kancelarie prawne.

Forma szkoleń w trakcie
aplikacji



Praktyki pod
praktykę;



praktyki pod nadzorem Izby;



szkolenie w zakresie kompetencji zawodowych
kompetencje prawnicze;



szkolenie w zakresie prawniczych kompetencji zawodowych;



szkolenie w zakresie kompetencji zawodowych
kompetencje prawnicze;



szkolenie w zakresie prawniczych kompetencji zawodowych.

Egzamin wstępny przed
rozpoczęciem aplikacji

Ustalony program nauczania
w trakcie aplikacji

nadzorem

adwokata

prowadzącego

prywatną

innych niż

innych niż

TAK


Sprawdzenie/weryfikacja dyplomu;



egzamin wstępny: obejmuje 8 dziedzin prawa. Wspomniane
dziedziny to: prawo zobowiązań, prawo konstytucyjne, prawo
deliktów, prawo słuszności (equity), prawo rzeczowe, prawo UE,
prawo spółek i prawo karne.

TAK


Kurs praktyki zawodowej I (PPC I) – kurs dzienny w godzinach
pracy;



kurs praktyki zawodowej II (PPC II) – kurs dzienny w godzinach
pracy;



zdobywanie doświadczenia w podziale na bloki tematyczne w
ramach umów o odbycie praktyk (okres spędzony w kancelarii
prawnej nie pokrywa się z okresem kursów PPC I i PPC II).

W pierwszym tygodniu PPC I odbywa się szkolenie podstawowe
zatytułowane „Wprowadzenie do koncepcji najlepszych praktyk w zakresie
etyki zawodowej” (kwestia ta jest również omawiana bardziej szczegółowo

na szczeblu PPC II).
Obydwa kursy koncentrują się na kwestiach praktycznych i są prowadzone
niemal w całości przez praktykujących prawników posługujących się
tytułem solicitor i pracowników Law Society.
PPC I (sześciomiesięczny kurs dzienny) / PPC II (trzymiesięczny kurs
dzienny).
Zagadnienia poruszane w czasie PPC I:
szkolenie podstawowe, spory sądowe (cywilne i karne), stosowane prawo
ziemskie, prawo handlowe, prawo spadkowe i podatkowe, umiejętności
(argumentacja, skuteczne negocjacje prawne, analiza prawna, rozmowy z
klientami i udzielanie im porad, sporządzanie dokumentów prawnych).
Zagadnienia poruszane w czasie PPC II:
prawo pracy, angielskie prawo rzeczowe i praktyka, prawo rodzinne i
opiekuńcze, prowadzenie praktyki zawodowej i zarządzanie praktyką
zawodową, kursy fakultatywne (aplikanci muszą wybrać 3 kursy z listy
oferowanych kursów).

Szczególne zasady
dotyczące szkoleń w zakresie
prawa UE i szkoleń
językowych:

Zagadnienia dotyczące prawa UE:

TAK



prawo UE jest jednym z ośmiu obszarów
będących przedmiotem egzaminu wstępnego;



w ramach PPC I odbywa się specjalny kurs
przygotowawczy w zakresie prawa UE;



problematyka prawa UE jest szczegółowo
omawiana w ramach zarówno PPC I, jak i PPC II.
Brak wymogów dotyczących szkoleń językowych

Podział aplikacji na różne
etapy

Ocena/egzamin po odbyciu
aplikacji

TAK


Poszczególne okresy obejmują różne dziedziny prawa;



poszczególne okresy obejmują różne aspekty związane z
wykonywaniem zawodu prawniczego.

TAK

Na zakończenie PPC I i PPC II odbywają się egzaminy
końcowe (pisemne i ustne).

3. System doskonalenia zawodowego / specjalizacji
Rozróżnienie między doskonaleniem zawodowym a
szkoleniem z zakresu specjalizacji

NIE

Obowiązek doskonalenia zawodowego /
szkolenia z zakresu specjalizacji

Obowiązek
doskonalenia
zawodowego
określony w regulaminie wewnętrznym Izby

TAK

Podstawa prawna:
rozporządzenie z mocą ustawy nr 501/2012 –
Zasady doskonalenia zawodowego prawników
posługujących się tytułem solicitor z 2012 r.

Obowiązek nauki języków obcych

Brak

Obowiązek włączenia treści związanych z
prawem UE w zakres doskonalenia
zawodowego / szkolenia z zakresu
specjalizacji

NIE

4. Systemy akredytacji i organizatorzy szkoleń
Możliwość akredytacji

NIE
W irlandzkim systemie szkolenia
możliwości uzyskania akredytacji.

Liczba organizatorów szkoleń oferujących
działania szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego

NIE DOTYCZY

Rodzaj organizatorów szkoleń
opracowujących akredytowane działania
szkoleniowe w ramach doskonalenia
zawodowego

NIE DOTYCZY

nie

przewidziano

Działania i metody
Rodzaj działań szkoleniowych
akceptowanych w ramach obowiązku
doskonalenia zawodowego



Uczestnictwo w
stacjonarnych;



zaliczenie modułów e-uczenia
się;



uczestnictwo w seminarium
internetowym;



ukończenie
szkoleń
prowadzonych
w
formule
mieszanego uczenia się;



uczestnictwo w konferencjach
szkoleniowych;



uczestnictwo w działaniach
szkoleniowych jako osoba
prowadząca szkolenie lub
nauczyciel;



przygotowywanie/publikacja
opracowań.

szkoleniach

Uczestnictwo w
działaniach
szkoleniowych w
innym państwie
członkowskim:
Ponieważ irlandzki
system
obowiązkowego
doskonalenia
zawodowego opiera
się na procesie
samocertyfikacji,
prawnicy posługujący
się tytułem solicitor
mogą zaliczyć
szkolenie, które odbyli
w innym państwie
członkowskim, na
poczet obowiązku
doskonalenia
zawodowego.

5. Nadzór nad działaniami szkoleniowymi
Organizacje zaangażowane w
nadzorowanie działań szkoleniowych w
ramach doskonalenia zawodowego

NIE DOTYCZY
W Irlandii nie funkcjonuje system akredytacji.

Proces nadzoru

NIE DOTYCZY

6. Krajowa reforma systemu szkolenia
Sprawozdanie dotyczące kształcenia zawodowego prawników ma zostać sporządzone po wejściu w życie ustawy
o usługach prawnych z 2011 r. (Legal Services Bill 2011).
Na mocy ustawy o usługach prawnych z 2011 r. ustanawia się Organ Regulacyjny ds. Usług Prawnych.
Wspomniany organ będzie nadzorował kształcenie zawodowe prawników posługujących się tytułem solicitor i
barrister. Ponadto w ustawie przewidziano przygotowanie sprawozdania dotyczącego kształcenia zawodowego
prawników. Chociaż istnieje możliwość, że we wspomnianym sprawozdaniu zostaną zaproponowane zmiany,
bardzo trudno jest przewidzieć, czy sugestia taka przełoży się na konkretne reformy. Wprowadzenie zmian będzie
wymagało dalszej interwencji ze strony nowego organu i Ministerstwa Sprawiedliwości.

