Ügyvédképzés Írországban az uniós jog területén
Válaszadó szervezet: Ír Jogászegyesület (Law Society of Ireland)
AZ ÜGYVÉDEK NEMZETI KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK LEÍRÁSA – Írország

1. A szakma gyakorlása
Szükséges-e felsőfokú végzettség /egyetemi végzettség?
NEM
Bár az egyetemi diploma nem előírás a solicitorként történő
praktizáláshoz, a pályázók többsége egyetemet végzett. A
solicitori tisztségre pályázók kb. 95%-a egyetemi diplomával
rendelkezik. A gyakorlati idő megkezdéséhez a pályázóknak
egyetemi végzettséggel kell rendelkezniük vagy egy
egyetemi szintű előzetes vizsgát kell letenniük.

Kötelező-e jogi diploma?

NEM

A teljes jogú ügyvéddé válás lépései:



A nyolc jogi tárgyból tartott felvételi vizsga letétele



2 éves képzési szerződés (2 éves gyakornoki idő egy
solicitor irodájában)



2 szakmai képzési kurzus (a két szakmai képzési
kurzus a PPC I és a PPC II)



Vizsga (az Ír Jogászegyesület szervezésében)



Kamarai regisztráció

Jogalap:
a solicitorokról szóló 1954. évi törvény 24. szakasza

Léteznek-e alternatív utak a szakmához?

IGEN


Jogi diploma vagy



A Jogászegyesület által meghatározott szintvizsga
(a jogi diploma nem előírás a szakma
gyakorlásához).



Az ötéves vagy azt meghaladó tapasztalattal és jogi
diplomával rendelkező szakemberek e vizsga alól
mentesülnek.
Jogalap:
a solicitorokról szóló 1954. évi törvény 24. és 25.
szakasza, a solicitorokról szóló 1994. évi módosított
törvény 40. és 41. szakasza szerinti módosításokkal együtt

2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati idő?

IGEN
Jogalap:
1) az ír jogszabálygyűjtemény
2) a solicitorokról szóló 1954. évi törvény
http://www.irishstatutebook.ie/1954/en/act/pub/0036/index.html -

2002
3) A folyamatos szakmai fejlődésről szóló 2012. évi 501. sz.
törvényerejű rendelet

Kötelező-e?

IGEN

Időtartama:
2 év

A gyakorlati idős képzések
szervezéséért felelős
szervezetek típusai



Jogászegyesület



Magánpraxisok és ügyvédi irodák

A gyakorlati idős képzés
formája



Magánpraxis által felügyelt gyakornokság



A Jogászegyesület által felügyelt gyakornokság



Nem jogi szakmai készségekre vonatkozó képzés



Jogi szakmai készségekre vonatkozó képzés



Nem jogi szakmai készségekre vonatkozó képzés



Jogi szakmai készségekre vonatkozó képzés

A gyakorlati időt megelőzően
van-e felvételi ellenőrzés?

A gyakorlati idő alatt előre
meghatározott-e a tanterv?

IGEN


Diploma ellenőrzése/igazolása



Felvételi vizsga: A felvételi vizsga 8 jogi tárgyból áll. Ezek a
következők: kötelmi jog, alkotmányjog, deliktuális felelősségi jog,
esetjog, ingatlanjog, uniós jog, cégjog és büntetőjog.

IGEN


Szakmai gyakorlati kurzus I (PPC I) – Teljes idejű tanfolyam



Szakmai gyakorlati kurzus II (PPC II) – Teljes idejű tanfolyam



Egy blokk szakmai gyakorlat (a képzést végző solicitori irodában
töltött időszak elkülönül a PPC I-től és PPC II-től)

A PPC I első hetében tartott alapkurzus – Bevezetés a szakmai etika
bevált gyakorlataiba (ezt a PPC II szintjén is részletesen tárgyalják)
Mindkét képzés gyakorlatorientált, az instrukciókat pedig szinte
kizárólagosan gyakorló solicitorok és a Jogászegyesület alkalmazotti tagjai
adják
PPC I (hat hónapos teljes idejű tanfolyam) / PPC II (három hónapos teljes
idejű tanfolyam)
A PPC I témái:
Alapok, peres eljárás (polgári és büntetőjogi), alkalmazott ingatlanjog,
üzleti jog, hagyaték és adózás, különböző készségek (érdekképviselet,
hatékony jogi tárgyalások, jogi kutatás, ügyfelek meghallgatása és a
számukra nyújtott tanácsadás, jogi anyagok megszövegezése)
A PPC II témái:
Munkajog, angol ingatlanjog és gyakorlat, családi jog és gyermekek jogai,
szakmai magatartás és a praxis irányítása, választható tárgyak (a
hallgatóknak a kínált tárgyak listájáról három kurzust kell választaniuk)

Vannak-e az uniós jogra és a
nyelvi képzésre vonatkozó
sajátosságok?

IGEN

Uniós jogi tartalom:


Az uniós jog egyike a felvételi vizsga nyolc
tárgyának



A PPC I során kifejezett bevezető kurzust
tartanak az uniós jogból



Az uniós jogot ezen túlmenően a PPC I és a PPC
II során is széles körűen oktatják
A nyelvi képzésre nézve nincs előírás

A gyakorlati idő különböző
szakaszokra oszlik-e?
A gyakorlati időt követően
van-e értékelés / vizsga?

IGEN


A jog különböző területeire eltérő időszakok jutnak



Az ügyvédi szakma különböző területeire eltérő időszakok jutnak

IGEN

A PPC I és a PPC II elvégzését (írásbeli és szóbeli)
záróvizsgákkal értékelik

3. Folyamatos / szakosító képzési rendszer
NEM

Van-e különbségtétel a folyamatos képzés /
szakosító képzés között?
Vannak-e kötelezettségek a folyamatos
képzés / szakosító képzés
vonatkozásában?

IGEN

A Kamara belső szabályzatában lefektetett
folyamatos képzési kötelezettségek
Jogalap:
A solicitorok folyamatos szakmai fejlődéséről
szóló 501/2012 törvényerejű rendelet

Fennáll-e idegen nyelvek tanulására
vonatkozó kötelezettség?

Nincs kötelezettség

Van-e az uniós jog területére vonatkozó
kötelezettség a folyamatos / szakosító
képzéssel kapcsolatosan?

NEM

4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége

NEM
Az ír képzési rendszer nem biztosítja az akkreditáció
lehetőségét

Az akkreditált folyamatos képzéseket
nyújtó képzésszolgáltatók száma

Nem releváns

Az akkreditált folyamatos képzéseket
kidolgozó képzésszolgáltatók fajtái

Nem releváns

Tevékenységek és módszerek
A folyamatos képzési kötelezettségek
keretében elfogadott képzéstípusok



Személyes képzéseken való
részvétel



e-Learning modulok elvégzése



Webinárium megtekintése



Vegyes
tanulási
tevékenységek végzése



Képzési konferenciákon való
részvétel



Képzésekben trénerként vagy
oktatóként való részvétel



Írás/publikációk

A más tagállamban
tartott képzéseken
való részvétel:
Mivel a kötelező
folyamatos szakmai
fejlődés ír rendszere
önigazoláson alapul, a
solicitorok szabadon
folytathatnak más
tagállamokban
képzéseket a
folyamatos szakmai
fejlődési előírások
teljesítése érdekében.

5. A képzések felügyelete
Az akkreditált folyamatos képzési
tevékenységeket felügyelő szervezetek

Nem releváns
Nincs akkreditációs rendszer Írországban

A felügyeleti folyamat

Nem releváns

6. A képzési rendszer nemzeti reformja
A jogi szakmai oktatásról jelentés készül majd a jogi szolgáltatásokról szóló 2011-es törvény hatályba lépését
követően.
A jogi szolgáltatásokról szóló 2011-es törvény egy jogi szolgáltatásokat szabályozó hatóságról rendelkezik, amely
a solicitorok és barristerek szakmai jogi képzését ellenőrzi. Ezen túlmenően a jogszabály rendelkezik egy, a jogi
szakmai oktatásról elkészítendő jelentésről. Bár ez a jelentés valószínűleg változtatásokra tesz majd javaslatot,
egyelőre nem lehet látni, hogy ténylegesen konkrét reformokat vált-e ki. Ehhez az új hatóság további
beavatkozására lesz szükség, a változásokat pedig az igazságügyi miniszternek kell kezdeményeznie.

