Usposabljanje odvetnikov o pravu EU na Irskem
Struktura, ki se je odzvala: Law Society of Ireland
OPIS NACIONALNEGA SISTEMA USPOSABLJANJA ZA ODVETNIKE na Irskem

1. Dostop do poklica
Visokošolska/univerzitetna izobrazba
je nujna

NE
Čeprav univerzitetna diploma ni pogoj za pridobitev
statusa pravnega svetovalca (solicitor), je večina kandidatov
univerzitetno izobraženih. Približno 95 % vseh, ki želijo
pridobiti status pravnega svetovalca, ima univerzitetno
diplomo. Uvajalnega usposabljanja se lahko udeležijo
kandidati, ki imajo univerzitetno diplomo ali ki so opravili
zahtevani izpit na ravni univerzitetne diplome.

Diploma iz prava je obvezna

NE

Koraki do pridobitve statusa
kvalificiranega odvetnika



uspešno opravljen sprejemni izpit iz prava iz osmih
pravnih področij;



dveletna pogodba o usposabljanju (dveletno obdobje
usposabljanja v pisarni pravnega svetovalca);



dva programa poklicnega usposabljanja (ta programa
poklicnega usposabljanja sta PPC I in PPC II);



izpit (organizira ga irska pravniška zbornica (Law
Society of Ireland));



vpis v odvetniško zbornico

Pravna podlaga:
člen 24 zakona o pravnih svetovalcih iz leta 1954

Druge poti do poklica

DA


diploma iz prava ali



izpit na ravni diplome, ki ga organizira pravniška
zbornica (diploma iz prava ni pogoj za dostop do
poklica);



tega izpita so oproščeni pravosodni delavci z
najmanj petletnimi izkušnjami in diplomo iz prava
(pravna diploma).
Pravna podlaga:
člena 24 in 25 zakona o pravnih svetovalcih iz leta 1954,
kakor sta bila spremenjena s členoma 40 in 41
(spremenjenega) zakona o pravnih svetovalcih iz
leta 1994

2. Usposabljanje med uvajalnim obdobjem
Ali obstaja uvajalno obdobje?

DA
Pravna podlaga:
(1) irski register predpisov;

(2) Zakon o pravnih svetovalcih iz leta 1954
http://www.irishstatutebook.ie/1954/en/act/pub/0036/index.html –
2002;
(3) stalno poklicno izpopolnjevanje: podzakonski akt št. 501 iz leta
2012

Obvezno

DA

Predpisano trajanje:
dve leti

Vrste struktur, pristojnih za
organiziranje uvajalnega
usposabljanja



pravniška zbornica;



zasebne odvetniške pisarne in odvetniške družbe

Oblika uvajalnega obdobja



pripravništvo v zasebni odvetniški pisarni;



pripravništvo pod nadzorom pravniške zbornice;



usposabljanje o nepravniških poklicnih veščinah;



usposabljanje o poklicnih veščinah pravnikov



pregled/preverjanje diplome;



sprejemni izpit: začetno preverjanje obsega osem pravnih
področij: pogodbeno pravo, ustavno pravo, odškodninsko pravo,
pravo pravičnosti, nepremičninsko pravo, pravo EU, pravo družb in
kazensko pravo



Professional Practice Course I (PPC I) – redni tečaj strokovne
prakse;



Professional Practice Course II (PPC II) – redni tečaj strokovne
prakse;



izkušnje v okviru učne pogodbe (obdobje usposabljanja v pisarni
pravnega svetovalca je ločeno od tečajev PPC I in PPC II).

Sprejemno preverjanje pred
uvajalnim obdobjem

Predpisan učni načrt med
uvajalnim obdobjem

DA

DA

Začetni tečaj poteka prvi teden tečaja PPC I – Uvod v koncepte najboljše
prakse pri poklicnem ravnanju (podrobneje obravnavano tudi na ravni
PPC II).
Oba sta praktično naravnana, navodila pa skoraj v celoti dajejo pravni
svetovalci in člani osebja pravniške zbornice.
PPC I (šestmesečni redni tečaj) / PPC II (trimesečni redni tečaj).
Teme, obravnavane na tečaju PPC I:
osnove, postopek (civilni in kazenski), uporabno zemljiško pravo,
gospodarsko pravo, zapuščinski postopek in obdavčitev, veščine
(zagovorništvo, učinkovita pravna pogajanja, pravno raziskovanje,
razgovori s strankami in svetovanje strankam, pravno pisanje).
Teme, obravnavane na tečaju PPC II:
delovno pravo, angleško lastninsko pravo in praksa, družinsko pravo in
pravo otrok, strokovno ravnanje in vodenje v praksi, izbirni tečaji (študenti
morajo izbrati tri tečaje s seznama ponujenih).

Posebnosti v zvezi s pravom
EU in jezikovnim
usposabljanjem

DA

Vsebina prava EU:


pravo EU je eno od osmih področij sprejemnega
izpita;



tečaj PPC I vključuje poseben uvajalni tečaj iz
prava EU;



nadalje se pravo EU splošno poučuje na vseh
tečajih PPC I in PPC II.
Ni zahtev v zvezi z jezikovnim usposabljanjem.

Uvajalno obdobje razdeljeno
v različne faze

Ocena/izpit po uvajalnem
obdobju

DA


različna obdobja za obravnavanje različnih vidikov prava;



različna obdobja za obravnavanje različnih vidikov pravnega
poklica

DA

PPC I in PPC II se ocenita v okviru izpitov po koncu tečajev
(pisni in ustni izpit).

3. Sistem stalnega/specialističnega usposabljanja
Razlikovanje med stalnim in specialističnim
usposabljanjem
Obveznosti v zvezi s
stalnim/specialističnim usposabljanjem

NE

DA

Obveznosti v zvezi z obveznim usposabljanjem,
kot so navedene v notranjih predpisih odvetniške
zbornice.
Pravna podlaga:
pravni svetovalci (predpisi o stalnem strokovnem
izpopolnjevanju iz leta 2012 (SI št. 501/2012))

Obveznosti v zvezi z učenjem tujih
jezikov

Ni obveznosti.

Obveznosti v zvezi z vsebino prava EU
pri stalnem/specialističnem usposabljanju

NE

4. Sistemi akreditacije in ponudniki usposabljanja
Možnost akreditacije

NE
Irski sistem
akreditacije.

Število ponudnikov usposabljanja, ki
izvajajo akreditirane dejavnosti stalnega
usposabljanja

–

Vrsta ponudnikov usposabljanja, ki
razvijajo akreditirane dejavnosti stalnega
usposabljanja

–

usposabljanja

ne

zagotavlja

možnosti

Dejavnosti in metode
Vrsta dejavnosti usposabljanja, priznana
v okviru obveznosti stalnega
usposabljanja



udeležba na klasičnih tečajih
usposabljanja;



moduli e-učenja;



spletni seminarji;



dejavnosti
učenja;



udeležba na konferencah za
usposabljanje;



sodelovanje na dejavnostih
usposabljanja kot izvajalec
usposabljanja ali učitelj;



pisanje člankov/objave

kombiniranega

Sodelovanje na
dejavnostih
usposabljanja v
drugih državah
članicah:
Ker irski sistem
obveznega stalnega
strokovnega
izpopolnjevanja
temelji na
samopotrjevanju,
lahko pravni
svetovalci
usposabljanje v drugih
državah članicah
upoštevajo pri zahtevi
za stalno strokovno
izpopolnjevanje.

5. Nadzor nad dejavnostmi usposabljanja
Organizacije, vključene v nadzor nad
akreditiranimi dejavnostmi stalnega
usposabljanja

–
Na Irskem ni sistema akreditiranja.

Potek nadzora

–

6. Nacionalna reforma sistema usposabljanja
Pripravljeno bo poročilo o strokovnem pravnem izobraževanju ob sprejetju predloga zakona o pravnih storitvah iz
leta 2011.
S predlogom zakona o pravnih storitvah iz leta 2011 se uvaja regulativni organ za pravne storitve. Ta bo
nadzoroval zagotavljanje poklicnega pravnega izobraževanja pravnih svetovalcev in odvetnikov. Določa tudi
pripravo poročila o strokovnem pravnem izobraževanju. Čeprav bo to poročilo verjetno naklonjeno spremembam,
je zelo težko napovedati, ali se bodo zagovarjale točno določene reforme. Za uvedbo sprememb bo potrebno
nadaljnje ukrepanje novega organa in ministra za pravosodje.

