Advokaatide/õigusnõustajate ELi õiguse alane koolitamine Iirimaal
Teabe esitaja: Iirimaa õigusliit
ADVOKAATIDE/ÕIGUSNÕUSTAJATE RIIKLIKU KOOLITUSSÜSTEEMI KIRJELDUS –
Iirimaa

1. Juurdepääs kutsealale
Kõrgharidus/ülikooliharidus
on vajalik

EI.
Kuigi ülikoolidiplom ei ole õigusnõustajaks saamise eeldus, on
enamik õigusnõustajaks saada soovijaid ülikooliharidusega.
Ligikaudu 95% kõigist neist, kes soovivad saada
õigusnõustajaks, omavad ülikoolist saadud akadeemilist
kraadi. Kutsepraktikale saamiseks peab õigusnõustajaks
saada sooviv isik olema lõpetanud ülikooli või teise
võimalusena sooritanud eeleksami ülikoolitasemel.

Õigusteaduse kraad on kohustuslik

EI

Täieõiguslikuks
advokaadiks/õigusnõustajaks saamise
nõuded



Isik peab sooritama
kaheksas õigusaines.



Isikul peab olema kaheaastane praktikaleping
(kaheaastane väljaõpe õigusnõustaja büroos).



Isik peab läbima kaks kutseõppe kursust (PPC I ja
PPC II).



Isik peab sooritama Iirimaa õigusliidu korraldatud
eksami.



Isik peab end registreerima õigusliidus.

õigusalase

sobivuseksami

Õiguslik alus:
1954. aasta õigusnõustajate seaduse artikkel 24.

Alternatiivsed võimalused kutsealale
juurdepääsuks

JAH.


Õigusteaduse kraad; või



õigusliidu kindlaksmääratud eksam kraaditasemel
(õigusteaduse kraad ei ole kutsealale juurdepääsu
eeldus);



vähemalt
viieaastase
töökogemusega
ja
õigusteaduse diplomiga (kraadiga) jurist-asjaajajad
on selle eksami sooritamisest vabastatud.
Õiguslik alus:
1954. aasta õigusnõustajate seaduse artiklid 24 ja 25,
nagu neid on muudetud õigusnõustajate seaduse 1994.
aasta muutmisseaduse artiklitega 40 ja 41.

2. Koolitus kutsepraktika ajal
Kas on nõutav kutsepraktika
läbimine?

JAH.
Õiguslik alus:

1) Iirimaa õigusaktide kogumik;
2) 1954. aasta õigusnõustajate seadus
http://www.irishstatutebook.ie/1954/en/act/pub/0036/index.html –
2002;
3) kutsealase täiendusõppe eeskirjad: 2012. aasta õigusakt nr 501.

Kohustuslik

JAH

Kindlaksmääratud kestus:
kaks aastat.

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
korraldamise eest vastutavad
struktuurid



Õigusliit.



Erapraksised ja õigusbürood.

Kutsepraktika vorm



Erapraksise juhendamisel toimuv kutsepraktika.



Õigusliidu juhendamisel toimuv kutsepraktika.



Õigusvaldkonnaga mitteseotud kutseoskuste alane koolitus.



Õigusvaldkonnaga seotud kutseoskuste alane koolitus.



Õigusvaldkonnaga mitteseotud kutseoskuste alane koolitus.



Õigusvaldkonnaga seotud kutseoskuste alane koolitus.

Sobivuseksam/kontroll enne
kutsepraktika algust

Kindlaksmääratud õppekava
kutsepraktika ajal

JAH.


Kontrollitakse diplomit.



Isik peab sooritama vastuvõtueksami. Vastuvõtueksam hõlmab
kaheksat
õigusteemat,
milleks
on
lepinguõigus,
konstitutsiooniõigus, lepinguvälist kahju käsitlev õigus, üldise
õiguspärasuse põhimõte (equity), kinnisvaraõigus, ELi õigus,
äriühinguõigus ja kriminaalõigus.

JAH.


Praktiline kutseõppe kursus I (PPC I) – täisajaga õpe.



Praktiline kutseõppe kursus II (PPC II) – täisajaga õpe.



Praktikatsükkel (õigusnõustaja büroos läbitav praktika toimub
praktilistest kutseõppe kursustest (PPC I ja PPC II) eraldi).

PPC I esimesel nädalal toimub baaskursus – sissejuhatus kutse-eetika
parimatesse tavadesse (üksikasjalikumalt käsitletakse seda ka PPC II
kursuse raames).
Mõlemad nimetatud kursused on praktilise suunitlusega ning osalejaid
juhendavad peaaegu alati praktiseerivad õigusnõustajad ja õigusliidu
personali liikmed.
PPC II (kuus kuud kestev täisajaga õpe) / PPC II (kolm kuud kestev
täisajaga õpe).
PPC I raames käsitletavad teemad:
väidete põhistamine, kohtuvaidlused (tsiviil- ja kriminaalasjades),
kohaldatav
maaõigus,
äriõigus,
pärandija
maksuküsimused,
kutseoskused (kaitsjana tegutsemine, tõhus õigusalane läbirääkimine,
õigusalane
uurimistöö,
klientide
küsitlemine
ja
nõustamine,

õigusdokumentide koostamine).
PPC II raames käsitletavad teemad:
tööõigus, Inglise omandiõigus ja tavad, perekonnaõigus ja lapse õigused,
praksise töökorraldus ja juhtimine, valikkursused (õppijad peavad
pakutavate kursuste hulgast valima kolm kursust).

ELi õigust ja keeleõpet
käsitlevad erisused

JAH

ELi õigus.


ELi õigus on üks kaheksast vastuvõtueksami
teemast.



PPC I kursus hõlmab spetsiaalset sissejuhatavat
kursust ELi õigusesse.



ELi õigust õpetatakse lisaks integreeritult nii
PPC I kui ka PPC II kursuste raames.
Keeleõpet käsitlevad nõuded puuduvad.

Kutsepraktika periood on
jagatud erinevateks
etappideks

JAH.

Kutsepraktika järgne
hindamine/eksam

JAH



Erinevad etapid eesmärgiga käsitleda õiguse erinevaid aspekte.



Erinevad etapid eesmärgiga käsitleda õigusnõustaja elukutsega
seotud erinevaid aspekte.
Kursustel PPC I ja PPC II omandatut hinnatakse kursuse
lõpueksamite abil (kirjalikud ja suulised eksamid).

3. Täiendusõppe ja spetsialiseerumisõppe süsteem
Täiendusõppe ja spetsialiseerumisõppe eristamine
Täiendusõppe/spetsialiseerumisõppe
läbimisega seotud kohustused

JAH

EI ERISTATA.
Täiendusõppe läbimise kohustus on sätestatud
õigusliidu kodukorras.
Õiguslik alus:
õigusnõustajate kutsealast täiendusõpet
käsitlevad 2012. aasta eeskirjad (õigusakt
nr 501/2012).

Kohustused seoses võõrkeelte
õppimisega

Kohustused puuduvad.

Täiendusõppe/spetsialiseerumisõppe
raames ELi õiguse omandamisega
seotud kohustused

KOHUSTUSED PUUDUVAD.

4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
Akrediteerimisvõimalus

Nende koolituspakkujate arv, kes
pakuvad akrediteeritud täiendusõpet

PUUDUB.
Iirimaal
kehtestatud
koolitussüsteemiga
akrediteerimisvõimalust ette nähtud.
EI KOHALDATA.

ei

ole

Nende koolituspakkujate liik, kes töötavad EI KOHALDATA.
välja akrediteeritud täiendusõppe kursusi

Koolituste liigid ja õppemeetodid
Koolituste liigid, mis on heaks kiidetud
täiendusõppe läbimise kohustuse raames



Auditoorsetel
osalemine;



e-õppe moodulite läbimine;



veebiseminari jälgimine;



kombineeritud õppetegevuses
osalemine;



koolituskonverentsidel
osalemine;



koolitustel osalemine koolitaja
või õpetajana;



kirjutamine/avaldamine.

koolitustel

Osalemine
koolitusel, mis
toimub teises
liikmesriigis:
kuna Iirimaal
kehtestatud
kohustusliku
kutsealase
täiendusõppe
süsteem põhineb
isetõendamisel, on
õigusnõustajatel õigus
võtta seoses
täiendusõppe
kohustuse täitmisega
arvesse teistes
liikmesriikides
toimunud koolitusi.

5. Järelevalve koolituse üle
Akrediteeritud täiendusõppe üle
järelevalvet tegevad organisatsioonid

EI KOHALDATA.
Iirimaal puudub akrediteerimissüsteem.

Järelevalveprotsess

EI KOHALDATA.

6. Koolitussüsteemi riiklik reform
Aruanne õigusalase kutsehariduse kohta, mis koostatakse pärast õigusteenuseid käsitleva seaduse 2011. aasta
eelnõu jõustumist.
Õigusteenuseid käsitleva seaduse 2011. aasta eelnõu näeb ette õigusteenuste regulatiivameti (Legal Services
Regulatory Authority) loomise. Amet hakkab tegema järelevalvet õigusnõustajatele ja vandeadvokaatidele
õigusalase kutsehariduse pakkumise üle. Peale selle nähakse ette õigusalast kutseharidust käsitleva aruande
koostamine. Kuigi on tõenäoline, et nimetatud aruanne näitab vajadust muudatuste järele, on väga raske
ennustada, kas see toob kaasa konkreetsed reformid. Muudatuste tegemine eeldab uue ameti ja justiitsministri
täiendavat sekkumist.

