Uddannelse af irske advokater i EU-ret
Responderende myndighed: Irlands advokatsamfund
BESKRIVELSE AF DET IRSKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER

1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående uddannelse/universitetsuddannelse
NEJ
Selv om en universitetsgrad ikke er en forudsætning for at
blive beskikket som advokat, er størstedelen af ansøgerne
uddannet på universitetet. Ca. 95 % af alle dem, der ønsker
at
blive
beskikket
som
advokat,
har
en
universitetsuddannelse.
For
at
blive
ansat
som
advokatfuldmægtig skal ansøgere have en universitetsgrad
eller alternativt bestå en adgangsgivende eksamen på
universitetsniveau.

Krav om juridisk kandidateksamen
For at blive fuldgyldig advokat skal man:

NEJ


Bestå den adgangsgivende eksamen inden for otte
juridiske fagområder



Have indgået
advokatkontor



Have gennemført to erhvervsfaglige kurser (PPC I og
PPC II)



Have bestået en eksamen, der afholdes af det irske
advokatsamfund



Være optaget i advokatsamfundet

en

toårig

praktikaftale

med

et

Retsgrundlag:
§ 24 i advokatloven fra 1954

Alternative veje til erhvervet:

JA


Juridisk kandidateksamen



Anden eksamen, der afholdes af advokatsamfundet
(en kandidatgrad i jura er ikke en forudsætning for at
få adgang til erhvervet)



Personer i højere juridiske stillinger med fem eller
flere års erfaring og en juridisk kandidateksamen er
fritaget for denne eksamen.
Retsgrundlag:
§ 24 og 25 i advokatloven fra 1954 som ændret ved § 40 og
41 i lov om ændring af advokatloven fra 1994

2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en fuldmægtigperiode?

JA
Retsgrundlag:
1) Den irske lovsamling

2) Advokatlovene fra 1954
http://www.irishstatutebook.ie/1954/en/act/pub/0036/index.html 2002
3) Faglig videreuddannelse: bekendtgørelse nr. 501 fra 2012

Obligatorisk

JA

Varighed:
To år

Organer med ansvar for
uddannelse af
advokatfuldmægtige



Advokatsamfundet



Private praksisser og advokatfirmaer

Typen af uddannelse i
fuldmægtigperioden



Praktikforløb under tilsyn af en privat praksis



Praktikforløb under tilsyn af advokatsamfundet



Oparbejdelse af ikke-juridiske kompetencer



Oparbejdelse af juridiske kompetencer



Oparbejdelse af ikke-juridiske kompetencer



Oparbejdelse af juridiske kompetencer



Kontrol af uddannelsespapirer



Adgangsgivende eksamen: Den første eksamen dækker otte
juridiske fagområder. Disse er aftaleret, forfatningsret,
erstatningsret, billighedsret, ejendomsret, EU-ret, selskabsret og
strafferet.



Professional Practice Course I (PPC I) – fuldtidskursus i
advokatvirksomhed



Professional Practice Course II (PPC II) – fuldtidskursus i
advokatvirksomhed



Praktikforløb (praktikperioden på et advokatkontor ligger ud over
PPC I og PPC II)

Optagelseskontrol før
fuldmægtigperiode

Undervisningsprogram i
fuldmægtigperioden

JA

JA

Første uge af PPC I-kurset er afsat til grundkurset "Introduktion til faglig
hæderlighed og bedste praksis" (behandles mere indgående på PPC IIkurset).
Begge kurser er meget praktisk orienterede, og undervisningen forestås
næsten udelukkende af praktiserende advokater og medarbejdere fra
advokatsamfundet.
PPC
II
(seks-måneders
fuldtidskursus)/PPC
II
(tre-måneders
fuldtidskursus)
På PPC I-kurset behandles følgende emner:
Grundbegreber, retssagsbehandling (civil og strafferetlig), anvendt
ejendomsret, erhvervsret, skifte og beskatning, kompetencer (procedure,
effektiv retsforhandling, juridisk analyse, samtaler med og rådgivning af
klienter og udfærdigelse af juridiske dokumenter)

På PPC II-kurset behandles følgende emner:
Arbejdsret, engelsk ejendomsret og -praksis, familie- og børneret, faglig
hæderlighed og ledelse, valgfrie kurser (den studerende skal vælge tre
kurser på en liste over udbudte kurser)

Særlige forhold vedrørende
EU-ret og sproglig
uddannelse

JA

EU-retligt indhold:


EU-retten er et af de otte fagområder, der indgår i
den adgangsgivende eksamen.



PPC I-kurset omfatter et introduktionskursus i
EU-ret.



Derudover er EU-retten et gennemgående emne
under hele PPC I- og PPC II-kurset.
Ingen krav med hensyn til sproglig uddannelse

Fuldmægtigperiode inddelt i
faser

Evaluering/eksamen efter
fuldmægtigperiode

JA


Forskellige perioder, der dækker forskellige områder af
lovgivningen



Forskellige perioder, der dækker forskellige områder af
advokathvervet

JA

PPC I- og PPC II-kurset afsluttes med skriftlige og mundtlige
eksamener.

3. Videreuddannelses-/specialiseringssystem
NEJ

Sondring mellem videreuddannelse og
specialisering
Krav til videreuddannelse og
specialisering

JA

Obligatorisk videreuddannelse som anført i
advokatsamfundets interne regler
Retsgrundlag:
Loven om videreuddannelse af advokater fra
2012 (nr. 501/2012 i den irske lovsamling)

Krav om tilegnelse af fremmedsprog

Ingen krav

Krav om videreuddannelse/specialisering
i EU-ret

NEJ

4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for akkreditering

NEJ
Der er ikke mulighed
uddannelsessystem.

Antal uddannelsesudbydere, der tilbyder
akkrediteret videreuddannelse

Ikke relevant

Uddannelsesudbydere af akkrediteret
videreuddannelse

Ikke relevant

for

akkreditering

i

det

irske

Aktiviteter og metoder
Uddannelsesaktiviteter, der accepteres i
overensstemmelse med kravene om
videreuddannelse



Fysisk deltagelse i kurser



Gennemførelse af elæringsmoduler



Deltagelse i webinarer



Deltagelse
i
blandede
undervisningsaktiviteter



Deltagelse i
uddannelseskonferencer



Deltagelse i
uddannelsesaktiviteter som
vejleder eller underviser



Forfattervirksomhed/udgivelse

Deltagelse i
uddannelsesaktivitet
er, der finder sted i
en anden
medlemsstat:
Da advokater i det
irske system for
obligatorisk
videreuddannelse
selv skal sørge for
certificering, kan de
frit lade uddannelse i
en anden
medlemsstat indgå
som en del af den
obligatoriske
videreuddannelse.

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører tilsyn med
akkrediterede
videreuddannelsesaktiviteter

Ikke relevant
Der er ikke noget akkrediteringssystem i Irland.

Tilsyn

Ikke relevant

6. National reform af uddannelsessystemet
Udarbejdelse af rapport om uddannelse af jurister i forbindelse med ikrafttrædelsen af loven om juridiske tjenester
fra 2011
Med loven om juridiske tjenester er der indført en myndighed til regulering af juridiske tjenester. Denne skal føre
tilsyn med den faglige uddannelse af advokatstanden. Den indeholder også en bestemmelse om, at der skal
udarbejdes en rapport om uddannelse af jurister. Selv om denne rapport sandsynligvis vil medføre forandringer,
er det svært at vide, om den vil give anledning til en egentlig reform. Det vil kræve yderligere indgriben fra den nye
myndigheds og justitsministerens side.

