Juristutbildning i EU-rätt i Irland
Svarande organ: Law Society of Ireland
BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Irland

1. Tillträde till yrket
Högre utbildning/universitetsutbildning
är nödvändig

Nej.
Universitetsexamen är inte ett förhandsvillkor för att
kvalificera sig som underrättsadvokat (solicitor), men de
flesta sökande har universitetsutbildning. Omkring
95 procent av alla som ansöker om att bli godkända som
underrättsadvokater har universitetsexamen. För att inleda
introduktionsutbildningen
måste
sökanden
ha
universitetsexamen eller godkännas i en preliminär
examinering på universitetsnivå.

Juristexamen är obligatorisk

Nej

Steg för att bli en fullvärdig advokat:



Genomgå inträdesexamen i juridik på åtta rättsområden
med godkänt resultat.



Tvåårigt praktikkontrakt (två
underrättsadvokats kontor).



Två yrkesutbildningskurser (PPC I och PPC II).



Examinering (anordnas av Law Society of Ireland).



Registrering hos advokatsamfundet.

års

praktik

på

en

Rättslig grund:
Avsnitt 24 i lagen om underrättsadvokater från 1954.

Alternativa vägar till yrket

Ja


Juristexamen eller:



Examinering på examensnivå som fastställs av
advokatsamfundet (juristexamen är inte ett
förhandsvillkor för tillträde till yrket).



Jurister i ledande ställning med minst fem års
erfarenhet samt juristexamen undantas från denna
examen.
Rättslig grund:
Avsnitten 24 och 25 i lagen om underrättsadvokater från
1954 i dess ändrade lydelse enligt avsnitten 40 och 41 i
lagen om underrättsadvokater (ändring) från 1994.

2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en
introduktionsperiod?

Ja
Rättslig grund:
1) Irish Statute Book

2) lagen om underrättsadvokater från 1954
http://www.irishstatutebook.ie/1954/en/act/pub/0036/index.html –
2002
3) Fortbildning:2012 Statutory instrument n° 501

Obligatorisk

Ja

Fastställd varaktighet:
Två år.

Typ av organ med ansvar för
anordnande av
introduktionsutbildning



Advokatsamfundet för underrättsadvokater.



Privata jurist- och advokatbyråer.

Former av
introduktionsutbildning



Praktik, under överinseende vid en privat praktik.



Praktik,
under
överinseende
underrättsadvokater.



Utbildning i icke-juridiska yrkesfärdigheter



Utbildning i juridiska yrkesfärdigheter



Utbildning i icke-juridiska yrkesfärdigheter



Utbildning i juridiska yrkesfärdigheter



Kontroll/bestyrkande av examensbetyg.



Inträdesexamen: Den inledande examen består av åtta
rättsområden: Avtalsrätt, författningsrätt, skadeståndslagstiftning,
aktier, fastigheter, EU-rätt, bolagsrätt och straffrätt.



Yrkesutbildningskurs I (PPC I) – heltidskurs.



Yrkesutbildningskurs II (PPC II) – heltidskurs.



Block med praktisk erfarenhet (praktikperioden vid
underrättsadvokatkontor är separat från PPC I och PPC II).

Inträdesexamen/kontroll före
introduktionsperioden

Fast kursplan under
introduktionsperioden

av

advokatsamfundet

för

Ja

Ja

ett

Första veckan av PPC I består av en grundkurs – introduktion till bästa
praxis för yrkesmässigt beteende (behandlas även närmare på PPC IInivån).
Båda kurserna är praktiskt inriktade och undervisningen ges nästan enbart
av praktiserande underrättsadvokater och medlemmar i advokatsamfundet.
PPC I (sex månaders heltidskurs) / PPC II (tre månaders heltidskurs).
Ämnen som ingår i PPC I:
Grundutbildning, rättstvister (civil- och straffrättsliga), tillämpad
fastighetsrätt, bolagsrätt, testamenten och beskattning, yrkesfärdigheter
(kunskaper
om
advokatyrket,
effektiva
rättsliga
förhandlingar,
bakgrundsefterforskningar, samtal med och rådgivning till klienter,
utarbetande av juridiska dokument).
Ämnen som ingår i PPC II:
Arbetslagstiftning, engelsk fastighetsrätt och praxis, barn och
familjerättsliga frågor, professionellt yrkesbeteende och ledning samt valfria
kurser (studenterna ska välja tre kurser från en förteckning över erbjudna

kurser).

Särskilda aspekter när det
gäller utbildning i EU-rätt och
språkutbildning

Ja

Utbildning i EU-rätt:


EU-rätt är ett
inträdesexamen.



PPC I innehåller en särskild introduktionskurs i
EU-rätt.

av

de

åtta

ämnena

i



Både PPC I och PPC II omfattar grundlig
utbildning i EU-rätt.
Inga krav på språkutbildning.

Introduktionsperiod uppdelad
i olika etapper
Bedömning/examinering efter
genomgången
introduktionsperiod

Ja


Olika perioder för olika rättsliga aspekter.



Olika perioder för olika juristyrkesaspekter.

Ja

PPC I och PPC II bedöms genom slutexamineringar
(skriftliga och muntliga examina).

3. System för fortbildning och specialiseringsutbildning
Nej

Skillnad mellan fortbildning och
specialiseringsutbildning
Krav på fortbildning och
specialiseringsutbildning

Ja

Utbildning är ett obligatoriskt
advokatsamfundets stadgar.

krav

enligt

Rättslig grund:
Underrättsadvokater (fortbildning) föreskrifter
2012 (SI nr 501/2012)

Krav gällande att lära sig utländska språk

Inga krav.

Krav på kunskap om EU-rätten när det
gäller fortbildning och
specialiseringsutbildning

Nej

4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering

Nej
Det finns inga ackrediteringsmöjligheter i det irländska
utbildningssystemet.

Antal utbildningsleverantörer som
tillhandahåller ackrediterad
fortbildningsverksamhet

Ej tillämpligt

Typ av utbildningsleverantör som
tillhandahåller ackrediterad
fortbildningsverksamhet

Ej tillämpligt

Verksamheter och metoder
Typ av utbildningsverksamhet som är
godkänd enligt kraven på fortbildning



Deltagande
plats.



Fullföljande av
e-lärandemoduler.



Följande av webbseminarium



Fullföljande
utbildning.



Deltagande i
utbildningskonferenser.



Deltagande i
utbildningsverksamhet som
handledare eller lärare.



Skrivande/publicering.

i

utbildning

av

på

blandad

Deltagande i
utbildningsverksamheter i en annan
medlemsstat:
Eftersom det irländska
systemet för
obligatorisk
fortbildning grundas
på självcertifiering får
underrättsadvokater
räkna utbildning i en
annan medlemsstat
mot
fortbildningskraven.

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar tillsyn av
fortbildningsverksamheter

Ej tillämpligt
Irland har inget ackrediteringssystem.

Tillsynsprocess

Ej tillämpligt

6. Nationell reform av utbildningssystemet
En rapport om juridisk yrkesutbildning ska sammanställas vid antagandet av lagen om juridiska tjänster 2011
Enligt lagen om juridiska tjänster 2011 inrättas en tillsynsmyndighet för juridiska tjänster. Myndigheten ska utöva
tillsyn av under- och överrättsadvokaters juridiska yrkesutbildning. Enligt lagen ska även en rapport om juridisk
yrkesutbildning sammanställas. Rapporten kommer troligen att innehålla förslag på förändringar, men det är
mycket svårt att veta om den kommer att leda till specifika reformer. Det kommer att kräva ytterligare insatser från
den nya myndighetens och justitieministeriets sida om några förändringar ska göras.

