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A különböző jogi szakmák
Irlanti
Ez az oldal áttekintést nyújt az írországi jogi szakmákról.
Jogi szakmák – Bevezetés
Az állam igazságszolgáltatási ágát az alkotmány 34. cikkével és bizonyos jogszabályokkal összhangban az igazságszolgáltatás gyakorolja: elsősorban a
bíróságokról (létesítés és Alkotmány) szóló 1961. évi törvény és a bíróságokról (kiegészítő rendelkezések) szóló 1961. évi módosított törvény. A bírákat a
jogi szakmákhoz tartozó jelöltek közül nevezik ki. Feladataik ellátása során teljes mértékben függetlenek. Ezt a függetlenséget az alkotmány is rögzíti. A jogi
szakma a jogtanácsosok (akik a közvetlen ügyfélmunkára összpontosítanak) és a jogtanácsosok (akik a jogtanácsadásra és a peres eljárásokra
szakosodtak) között oszlik meg.
1. Bírák
A bírói kinevezésekkel foglalkozó tanácsadó testület azonosítja és tájékoztatja a kormányt a bírói tisztségre kinevezendő személyek alkalmasságáról. A bírói
kinevezésekkel foglalkozó tanácsadó testületet (JAAB) a Bírósági és Bírósági tisztviselőkről szóló 1995. évi törvény (Courts and Courts Officers Act) alapján
hozták létre. A tanács tagjai a főbíró, a Fellebbviteli Bíróság, a Legfelsőbb Bíróság, a Kerületi Bíróság és a Kerületi Bíróság elnöke, az Attorney General, a
kamarai tanács és a Law Society képviselői, valamint az igazságügyi és jogi reformért felelős miniszter által kijelölt három személy. A bírákat a kormány
tanácsa alapján az elnök nevezi ki. Az igazságszolgáltatás független, és csak az alkotmány és a törvény hatálya alá tartozik. Az alkotmánnyal összhangban
a bírák számát időről időre jogszabály határozza meg.
A Legfelsőbb Bíróság a Bíróság elnöki tisztét betöltő főbíróból és hét rendes bíróból áll, akiknek a címe „A Legfelsőbb Bíróság bírája”. A Legfelsőbb Bíróság
elnöke hivatalból is tagja a Legfelsőbb Bíróságnak. A High Court a High Court elnökéből, aki a High Court munkájának általános szervezéséért felelős,
valamint „A High Court bírái” elnevezésű rendes bírákból áll. A főbíró és a körzeti bíróság elnöke szintén hivatalból tagja a Legfelsőbb Bíróságnak. A
Legfelsőbb Bíróság egy elnökből és 35 bíróból áll. A körzeti bíróság a körzeti bíróság elnökéből és a „körzeti bíróság bírája” elnevezésű 37 rendes bíróból
áll. A kerületi bíróság elnöke hivatalból is tagja a körzeti bíróságnak. A kerületi bíróság a kerületi bíróság elnökéből és 63 másik, „a kerületi bíróság bírája”
elnevezésű bíróból áll. A bírák fizetését időről időre elfogadott jogszabályok határozzák meg.
A bírákat a képzett jogtanácsosok vagy ügyvédek jogi szakmáiból nevezik ki, és bizonyos évek gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek (nem pedig kutatással
kapcsolatos tapasztalattal). A kerületi bíróság esetében a bíróságokról (kiegészítő rendelkezések) szóló 1961. évi törvény (Courts [Supplemental Provisions]
Act) 29. szakaszának (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a kerületi bíróság bírájává kinevezhető az a személy, aki legalább tíz éves ügyvédi vagy
jogtanácsos. A bíróságokról és bírósági tisztviselőkről szóló 1995. évi törvény (Courts and Courts Officers Act) 30. cikke úgy rendelkezik, hogy a tízéves
megbízatású ügyvéd vagy ügyvéd jogosult a körzeti bíróság bírájává kinevezni. A Courts and Courts Officers Act 2002 (a bíróságokról és bírósági
tisztviselőkről szóló 12. évi törvény) előírja, hogy az a személy, aki legalább éves ügyvédi vagy jogtanácsosi megbízatással rendelkezik, jogosult a High,
Court, Court of Appeal és Supreme Court (felsőbíróság, fellebbviteli bíróság és legfelsőbb bíróság) tagjává történő kinevezésre. A korábban említetteknek
megfelelően az igazságszolgáltatás független abban az értelemben, hogy csak az Alkotmány és a törvény hatálya alá tartozik, és hivatalba lépéskor az
Alkotmány 34.5.1. cikke értelmében a következő nyilatkozatot teszi:
„Semélyes Igazgató jelenlétében ünnepélyesen és őszintén ígéretet teszek, és kijelentem, hogy a főbírói tisztséget (vagy adott esetben a legjobb
tudomásom és hatalmom szerint) megfelelően és hűen, bármely emberrel szembeni félelem vagy előnytelenség, befolyásolás vagy rosszhiszeműség nélkül
fogom betölteni, valamint hogy az alkotmányt és a törvényeket tiszteletben fogom tartani. Ismerjek el és tartsak fenn.”
Az alkotmány értelmében a Legfelsőbb Bíróság és a Legfelsőbb Bíróság bíráit vétkes magatartás vagy cselekvőképtelenség miatt csak az Oireachtas (ír
parlament) mindkét házán keresztül hozott határozatokat követően lehet felmenteni hivatalukból. A bíróságokról szóló 1924. évi törvény és a bíróságokról
(kerületi bíróságokról) szóló 1946. évi törvény hasonló jogszabályi rendelkezéseket tartalmaz a körzeti és kerületi bíróságok bíráira vonatkozóan.
2. Főügyész és az ügyészség igazgatója
A legfőbb ügyész az Alkotmány 30. cikke értelmében „a kormány tanácsadója a jog és a jogi vélemény területén”. A főügyészt az elnök nevezi ki a
miniszterelnöki hivatal (Taoiseach) jelölésére, és a miniszterelnöki hivatal beiktatásával nyugdíjba kell vonulnia. A főügyész általában praktizáló barrister és
magas rangú tanácsos. Nincs olyan szabály, amely előírná a legfőbb ügyész számára, hogy hagyjon fel magánpraxisával, de az elmúlt években ez történt.
A kormány jogtanácsosaként a főügyész minden olyan jogszabálytervezetet megvizsgál, amelyet a kormány az Oireachtas (parlamenti ház) elé kíván
terjeszteni annak érdekében, hogy törvénybe ágyazódjon. A főügyész nemzetközi kérdésekben is tanácsot ad a kormánynak, például a nemzetközi
megállapodások megerősítésével kapcsolatban. Az Attorney General másik feladata a nyilvánosság képviselete a közjogok érvényesítésében. Ez bírósági
eljárás kezdeményezésével vagy annak ellenzésével történik. Bár a miniszterelnök nevezte ki, a legfőbb ügyész független a kormánytól. Az Alkotmány
értelmében a legfőbb ügyész mindig a legfőbb alperes, ahol a jogalkotás alkotmányosságát vitatják.
1976 előtt valamennyi súlyos bűncselekményt büntetőeljárás alá vonták a legfőbb ügyész nevében. Az Alkotmány előírja, hogy ezt a feladatot a törvény által
erre felhatalmazott más személy is elláthatja. Az ügyészségi igazgató hivatalát így az 1976-ban hatályba lépett, a bűncselekmények üldözéséről szóló 1974.
évi törvény 2. cikke hozta létre, amelynek célja az volt, hogy e feladatok ellátásához politikai kapcsolatoktól független tisztviselő álljon rendelkezésre. Az
igazgatót a kormány nevezi ki, de köztisztviselő, így az igazgató – a legfőbb ügyésztől eltérően – nem mond le, ha egy kormány kiesik. Ez biztosítja a
bűncselekmények üldözésének folytonosságát. Az 1974. évi törvény azt is előírja, hogy az ügyészségi igazgató feladataik ellátása során függetlenül jár el.
Az igazgatót a kormány felmentheti tisztségéből, de erre csak azt követően kerülhet sor, hogy a főbírából, a Legfelsőbb Bíróság bírájából és a legfőbb
ügyészből álló bizottság jelentést készített egészségi állapotáról vagy magatartásáról.
Az ügyészség igazgatója (a DPP ezért dönt arról, hogy egy adott személyt súlyos bűncselekménnyel vádolnak-e, és ha igen, mi a vád). Valamennyi
bűncselekményt a DPP nevében követik el, de a kevésbé súlyos bűncselekmények többségét a Gardaí (ír rendőrség) anélkül is büntetőeljárás alá vonhatja,
hogy aktát küldene a DPP-nek. Ezekben az esetekben a DPP jogosult tanácsot adni a Gardaí-nak az ügy kezeléséről. Bár a DPP átvette a főügyész
szerepét az ügyek büntetőeljárás alá vonásában, a főügyész megtartja azt a nemzetközi jellegű ügyek, például a kiadatás tekintetében.
3. A Bírósági Szolgálat alkalmazottai
A bírósági hivatalvezetőket és a bírósági titkárokat a Bírósági Szolgálat foglalkoztatja.

A Bíróság hivatalvezetői felelősek a bíróságok általános igazgatásáért. A Bíróság hivatalvezetőjének fő feladata, hogy segítse a bírót a bírósági eljárás
során, és biztosítsa a bíróságok zökkenőmentes működéséhez szükséges adminisztráció hatékony irányítását.
A Bírósági Szolgálat 1999 novemberében jött létre, és a Kormány hozta létre a Bírósági Szolgálatról szóló 1998. évi törvény alapján. A Bírósági Szolgálat az
igazságügyi és esélyegyenlőségi miniszternek, valamint a miniszteren keresztül a kormánynak tartozik elszámolással.
A Bírósági Szolgálat öt megbízatással rendelkezik:
A bíróságok irányítása
Támogató szolgáltatások nyújtása a bírák számára
Tájékoztatás a bírósági rendszerről a nyilvánosság számára
A Bíróság épületeinek biztosítása, kezelése és karbantartása
Eszközök biztosítása a bíróságok felhasználói számára
4 A Sheriff
Írország minden megyéjében van egy rendőr, aki közalkalmazott, és az ő felelősségi körükbe tartozik, hogy a bírósági ítélet meghozatalát követően a
tartozás kiegyenlítése érdekében árukat vegyenek és értékesítsenek. A rendőrbírót a bírósági tisztviselőkről szóló 1945. évi törvény és a törvény 12.
cikkének (5) bekezdése alapján nevezik ki, a kinevezést azokra a személyekre korlátozza, akik ügyvédként vagy jogtanácsosként öt évig gyakorolták
tevékenységüket, illetve azokra, akik legalább öt évig ügyintézőként vagy egy alsóbbrendű vagy végrehajtó vezető asszisztenseként jártak el. A törvény 12.
§-a (6) bekezdésének g) pontja kimondja, hogy a törvény korábbi szakaszainak hatálya alá tartozó valamennyi Sheriff alkalmazási feltételeit időről időre a
pénzügyminiszter határozza meg az igazságügyi és esélyegyenlőségi miniszterrel folytatott konzultációt követően.
5. Jogtanácsosok
A Jogászegylet (Law Society of Ireland) ellenőrzi azoknak a diákoknak az oktatását, akik jogtanácsossá kívánnak válni, és fegyelmi jogkörrel rendelkezik a
képesített jogtanácsosok felett. Ahhoz, hogy ügyvéd lehessen, az egyéneknek el kell végezniük a záróvizsgát (FE-1s), amelyre évente kétszer kerül sor,
általában tavasszal és ősszel. A FE-1 vizsgálat nyolc dokumentumból áll; Társasági jog, alkotmányjog, szerződési jog, büntetőjog, méltányosság, európai
uniós jog, az ingatlanjog és a Tort-jog. Ezt követően az egyéneknek megfelelő (gyakorlati) jogtanácsost kell találniuk arra, hogy képzési jogtanácsosként
járjanak el az I. Szakmai Gyakorlati Tanfolyam (PPC I) megkezdéséhez. A személyes információk védelmével foglalkozó első bizottság szeptembertől
márciusig tart, és a képzés a következő témákkal foglalkozik: Alkalmazott földjog, Probate & Tax, Business Law, a Foundation Course, Litigation (Civil &
Criminal), Legal Practice Irish (LPI) és készségek, beleértve a következőket: (Civil and Advocacy, Interviewing & Advisorying, Legal Present Skills, Legal
Writing & Drafting, negotiations & Professional Development) Az APC II Képzés utolsó vizsgája után 14 nappal kezdődik az APC II. PPC Képzési időszakra.
A PPC II témái a szakmai gyakorlat, a magatartás és a menedzsment (kötelező), valamint az üzletvitelről, gyakorlatról és mintáról, az eljárásról és a
magánkézben lévő ügyfelekről szóló három fejezet keretében választott választási lehetőségek. Általában minden év áprilisában kezdődik, és 11 hétig tart,
beleértve a vizsgálatokat is. A PPC II teljesítését követően az egyéneknek vissza kell térniük a kiképző ügyvéd irodájába, és le kell tölteniük a fennmaradó
időszakot – tíz hónapot, ha a gyakornok nem kapott hitelt a PPC I. előtt végzett munkáért, vagy hat hónapot, ha a hitelt megszerezték.
A gyakornokok kérelmezhetik nevüknek a solicitorok névjegyzékébe való felvételét, ha:
valamennyi vizsgán megfeleltek
sikeresen teljesítették a képzési időszakot, és
a képző ügyvéd eskü alatt nyilatkozik arról, hogy a gyakornok alkalmas és megfelelő személy ahhoz, hogy jogtanácsossá váljon.
Végezetül, gyakorlati tanúsítvány iránti kérelmet akkor lehet benyújtani, ha a magánszemélyek nevét felvették a solicitorok névjegyzékébe.
Minden képzett ügyvéd a Jogászegyesület fegyelmi hatáskörébe tartozik. A solicitorokról szóló 1954-1994. évi törvény értelmében a Law Society fegyelmi
tanácsa jogosult kivizsgálni az állítólagos kötelességszegéseket, például pénz hűtlen kezelését. A kötelességszegés megállapítása esetén a törvényszék
maga is szankciót szabhat ki az ügyvédre (amely magában foglalhatja az 15 EUR-t meg nem haladó összegnek a sértett fél részére történő visszafizetésére
vonatkozó utasítást), vagy a bíróság a megállapítását és ajánlását a High Court elnöke elé terjesztheti, aki végső soron a szankció jellegéről határoz. Az
elnöknek jogában áll felfüggeszteni az ügyvédet a gyakorlat alól, és megszüntetni a felfüggesztést. A fegyelmi törvényszék hatáskörrel rendelkezik arra,
hogy a pénzösszegek visszafizetését követelje az ügyfelektől, ha úgy találják, hogy az ügyvéd túlterhelt.
Az Európai Közösségek (ügyvédek letelepedéséről szóló) 2003. évi 732. sz. alapszabálya előírja, hogy azok a tagállami ügyvédek, akik barrister vagy
jogtanácsos szakmai tevékenységet kívánnak folytatni, az ügyvédi kamarához vagy az ügyvédi kamarához kérelmezik annak bejegyzését. A bejelentést
elbírálják, és amennyiben elfogadják, kiadják a forgalmi engedélyt. A kamarai tanács vagy a Law Society elutasító határozata ellen a High Courthoz lehet
fellebbezni.
6. Barristeri rangú ügyvédek
A Honorable Society of King’s Inns posztgraduális jogi képzést nyújt, amely a ügyvédi kamarai hivatást gyakorolni kívánók számára a jogászi fokozat
megszerzéséhez vezet. A királyok Inns-i szervezete önkéntes társaságként működik a Királyok Inns-i Honorable Society szakértőinek ellenőrzése alatt, akik
az igazságszolgáltatás tagjai és rangidős ügyvédek. A diplomások képzésére az Inns király jogi diplomájával vagy jogi diplomájával rendelkezők felvételi
vizsgája útján léphetnek be. A jogi tanulmányok oklevelének időtartama két év (részmunkaidő), a jogász-nyelvészi képzés pedig egy teljes munkaidős
egyéves képzés vagy egy moduláris kétéves képzés. A kurzus sikeres befejezését követően a főbíró a diákokat a Legfelsőbb Bíróság Ügyvédi Kamarájába
hívja, és az ünnepséget követően a barristerek aláírják az Ügyvédi Kamara tagjainak névjegyzékét. További követelmények vannak azonban ahhoz, hogy
fizetett jogi munkát végezhessenek.
A praktizáláshoz a barristereknek az ügyvédi könyvtár tagjának kell lenniük. A Jogi Könyvtár éves díj ellenében biztosít helyet a jogi szövegekhez és
anyagokhoz való hozzáférésre és az azokhoz való hozzáférésre. Az ügyvédi könyvtár tagjává válás előtt a barristernek mestert kell választania, aki legalább
öt év tapasztalattal rendelkezik. Míg a parancsnok iránymutatása szerint, amely általában egy évre szól, az újonnan képzett barrister ördögnek számít. A
kapitány bemutatja az ördögöt a barrister gyakorlati munkájába, és általában felkéri az ördöget, hogy segítsen a bírósági beadványok megszövegezésében,
a jogi kutatásban, és vegyen részt a nevükben eljáró bíróságon.
Az Ír Ügyvédi Kamara általános tanácsa, amely nem törvényes szerv, felügyeli a barristerek magatartását. A Tanácsot a kamara tagjai évente választják
meg, és szakmai magatartási kódexet ad ki, amelyet a kamara tagjai időről időre módosítanak. Ez a magatartási kódex meghatározza a barristerekre
vonatkozó követelményeket.
A magatartási kódex megsértésére vonatkozó állításokat az Ügyvédi Kamara Szakmai Gyakorlati Bizottsága vizsgálja ki, amely az Ügyvédi Kamara
tagsággal nem rendelkező tagjait is magában foglalja. A bizottság pénzbírságot és büntetést szabhat ki, valamint felfüggesztheti vagy kizárhatja a tagokat a
Jogi Könyvtárból. Határozataikkal szemben a fellebbezési tanácshoz lehet fellebbezni, amely magában foglalja a körzeti bíróság bíráját és egy laikus tagot is.
A barristernek hagyományosan utasításokat kellett kapnia egy ügyvédtől, és megtiltották a barristerekhez való közvetlen hozzáférést. A méltányos
kereskedelemmel foglalkozó bizottság megvizsgálta ezt a gyakorlatot, és 1990-es jelentésében azt ajánlotta, hogy a közvetlen hozzáférésre vonatkozó
általános tilalom korlátozó gyakorlat, és azt törölni kell a magatartási kódexből. A Bizottság elfogadta, hogy bizonyos esetekben továbbra is szükség van
ügyvéd közreműködésére. A Bizottság azt ajánlotta, hogy ne legyenek olyan törvényi vagy egyéb szabályok, amelyek előírják, hogy az ügyvédnek a

bíróságon való személyes megjelenésével ügyvédet kell megbíznia. Ezeket az ajánlásokat nem hajtották végre teljes mértékben, de számos módosításra
került sor a magatartási kódexben annak érdekében, hogy egyes elismert szakmai szervezetek számára lehetővé váljon a közvetlen hozzáférés.
A barristerek junior vagy rangidős jogászok. A hagyomány az, hogy az ügyvédi kamara tagjai évekig gyakornokként praktizálnak, mielőtt eldöntenék, hogy
vezető tanácsadóvá kívánnak-e válni. Nem automatikus előléptetésről van szó, és egyes junior jogtanácsosok úgy döntenek, hogy soha nem pályáznak. A
legtöbb barrister általában úgy véli, hogy 15 év szakmai gyakorlat után vezető tanácsadóvá válik. Azok, akik vezető jogi képviselővé kívánnak válni,
jóváhagyásért a főügyészhez fordulnak, de a tényleges kinevezést a főügyész tanácsára a kormány végzi, aki a főbíróval, a Legfelsőbb Bíróság elnökével és
az Ügyvédi Kamara elnökével is kapcsolatot tart.
Általában véve a junior counsel fogalmazza meg és készíti elő a beadványokat, és folytat le egyes bírósági ügyeket, általában az alsóbb szintű bíróságokon,
de nem kizárólag. A vezető ügyvéd feladatai közé tartozna a helyettes ügyvéd által készített beadványtervezetek vizsgálata, valamint a Legfelsőbb Bíróság
és a Legfelsőbb Bíróság bonyolultabb ügyeinek lefolytatása.
7. Megyei hivatalvezetők
Amegyei regisztrátorok képzett jogtanácsosok, akiket a kormány nevez ki. Kvázi igazságszolgáltatási feladatokat látnak el a körzeti bírósággal kapcsolatban,
és felelősek a körzeti bíróság hivatalainak irányításáért.
Emellett Sheriff megyeként is eljárnak (kivéve Dublint és Corkot).
8. Közjegyzők
A közjegyzőket a főbíró nevezi ki nyilvános ülésen. A közjegyző a következő fő funkciókat látja el:
Dokumentumok hitelesítése
A dokumentumokon szereplő aláírások igazolása és ellenőrzése
Közjegyzői tiltakozások végrehajtása olyan kereskedelmi okmányok tekintetében, mint a váltók és saját váltók, valamint tengeri ügyek
Nyilatkozatok, nyilatkozatok és (az ír bíróságok előtti eljárások kivételével) eskü alatt tett nyilatkozatok.
A kérelmek a petíció benyújtójának lakóhelyét és foglalkozását, a kerület közjegyzőinek számát, a kerület lakosságát, a közjegyzői tevékenység
szükségességét és/vagy a megüresedett hely bekövetkeztét igazoló körülményeket bemutató petícióval kerülnek benyújtásra. A petíciót a petíció
benyújtójának eskü alatt tett nyilatkozatával kell ellenőrizni, amelyben egy alkalmassági igazolást állítanak ki, amelyet általában hat helyi ügyvéd és a helyi
üzleti közösség hat vezetője írt alá. A petíciót az írországi közjegyzői kar hivatalvezetőjével, a Jogi Társaság titkárával és a kérelmező megyéiben és
szomszédos megyéiben működő közjegyzőkkel foglalkozó Legfelsőbb Bírósági Hivatalon keresztül a főbíróhoz nyújtják be.
Az általános gyakorlat szerint a solicitorokat kizárólag közjegyzőnek nevezik ki. Amennyiben az a személy, aki nem ügyvéd, közjegyzőként jár el, a
Jogászegyesület megköveteli, hogy a petíció benyújtója kötelezze a főbírót arra, hogy ne vegyen részt átruházásban vagy olyan jogi munkában, amelyet
rendszerint ügyvéd végez. Ahhoz, hogy a petíció benyújtói közjegyzővé váljanak, először az írországi Közjegyzői Kara által meghatározott vizsgát kell
letenniük.
Megjegyzés:
A főügyész, az ügyészségi igazgató, a bírósági titkárok és a bírósági titkárok jelenlegi díjazásával kapcsolatos kérdések a következőkhöz fordulhatnak:
E-mailben vagy
ki van töltve a következő címre:
Human Resources
Department of Finance Merrion Street
Dublin 2 (Humánerőforrás-osztály, Merrion
Street Dublin)
A barristerek önálló vállalkozók, és a jövedelmük igen eltérő.
A jogtanácsosok lehetnek önfoglalkoztatók (saját gyakorlatuk révén) vagy alkalmazottak, és a jövedelmük is jelentősen eltérhet.
A közjegyzők közjegyzői okiratonként díjat számítanak fel. Nincs olyan jogszabály, amely a felszámított díjat szabályozná, de a közjegyzők általában az idő,
az utazás és a szakember által a szolgáltatásért felszámítandó összeg alapján számítanak fel díjat.
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