Izobrazba odvjetnika o pravu EU-a u Irskoj
Nadležno tijelo koje je dostavilo odgovore: Irska odvjetnička komora
OPIS NACIONALNOG SUSTAVA IZOBRAZBE ODVJETNIKA u Irskoj

1. Pristup struci
Visoko obrazovanje/sveučilišno obrazovanje
nužno je
NE
Iako sveučilišna diploma nije preduvjet za imenovanje
odvjetnikom, većina podnositelja zahtjeva sveučilišno je
obrazovana. Otprilike 95 % onih koji podnose zahtjev za
imenovanje odvjetnikom imaju sveučilišnu diplomu. U
početnoj izobrazbi mogu sudjelovati podnositelji zahtjeva
koji su završili sveučilišni studij ili su prošli prethodni ispit na
sveučilišnoj razini.

Obvezna je diploma pravnog fakulteta
Postupci za ostvarivanje statusa
odvjetnika:

NE


Položiti početni ispit iz prava iz osam pravnih tema



ugovor
o
dvogodišnjem
vježbeničkom
stažu
(dvogodišnje razdoblje izobrazbe u odvjetničkom uredu)



dva tečaja stručne izobrazbe (dva su tečaja stručne
izobrazbe PPC I i PPC II)



ispit (koji je organizirala Irska odvjetnička komora)



upis u odvjetničku komoru.

Pravna osnova:
Odjeljak 24.Zakona o odvjetnicima iz 1954.

Alternativni način pristupa zanimanju:

DA


Diploma pravnog fakulteta ili



ispit kojim se stječe diploma i koji određuje
odvjetnička komora (diploma pravnog fakulteta nije
preduvjet za pristup struci).



Pravnici na rukovoditeljskim mjestima s pet ili više
godina radnog iskustva i diplomom pravnog fakulteta
oslobođeni su obveze polaganja tog ispita.
Pravna osnova:
Odjeljci 24. i 25. Zakona o odvjetnicima iz 1954. kako je
izmijenjen odjeljcima 40. i 41.Zakona o odvjetnicima iz
1994. (izmjena)

2. Izobrazba za vrijeme početnog razdoblja
Postoji li razdoblje početne
izobrazbe?

DA
Pravna osnova:
1) Irska knjiga zakona
2) Zakon o odvjetnicima iz

1954.http://www.irishstatutebook.ie/1954/en/act/pub/0036/index.html –
2002.
3) Trajno stručno usavršavanje: Zakonodavni instrument iz 2012. br.
501

Obvezno

DA

Propisano trajanje:
2 godine

Vrste struktura odgovornih za
organizaciju početne
izobrazbe



Odvjetnička komora



privatne prakse i odvjetnička društva

Oblik početne izobrazbe



Vježbenički staž u privatnoj praksi



vježbenički staž pod nadzorom odvjetničke komore



izobrazba iz vještina izvan pravne struke



izobrazba iz pravnih vještina



izobrazba iz vještina izvan pravne struke



izobrazba iz pravnih vještina



Provjera/potvrda diplome



kvalifikacijski ispit: početni ispit sastoji se od 8 pravnih tema. To
su ugovorno pravno, ustavno pravo, odštetno pravo, pravo
vlasništva, nekretnine, pravo EU-a, pravo trgovačkih društava i
kazneno pravo.



Tečaj stručne prakse I (PPC I) – s punom satnicom



Tečaj stručne prakse II (PPC II) – s punom satnicom



Razdoblje stručne prakse (razdoblje provedeno u odvjetničkom
uredu odvojeno je od PPC I i PPC II)

Kvalifikacijski ispit prije
početne izobrazbe

Utvrđeni kurikulum za vrijeme
početne izobrazbe

DA

DA

Uvodni tečaj održava se za vrijeme prvog tjedna trajanja PPC-a I – Uvod u
pojam najbolje prakse stručnog postupanja (detaljnije pokriveno na razini
PPC II).
Oba se zasnivaju na praksi i predavači su većinom aktivni odvjetnici i
zaposlenici odvjetničke komore.
PPC II (šestomjesečni tečaj s punom satnicom) / PPC II (tromjesečni tečaj
s punom satnicom)
Teme obuhvaćene u PPC I:
osnove, sudski postupak (građanski i kazneni), primijenjeno zemljišno
pravo, poslovno pravo, oporezivanje, vještine (zastupanje, učinkoviti pravni
pregovori, pravno istraživanje, intervjuiranje i savjetovanje stranaka,
izrađivanje nacrta pravnih dokumenata).
Teme obuhvaćene u PPC II:
radno pravo, englesko imovinsko pravo i praksa, obiteljsko pravo i zaštita
djece, profesionalna praksa i upravljanje, izborni tečajevi (studenti moraju
izabrati 3 tečaja s popisa ponuđenih tečajeva).

Posebnosti u vezi s pravom
EU-a i jezičnom izobrazbom:

Sadržaj iz prava EU-a:

DA



Pravo EU-a jedan je od osam predmeta na
kvalifikacijskom ispitu



U okviru PPC-a I postoji poseban uvodni tečaj o
pravu EU-a



Pravo EU-a podučava se u cijelom PPC-u I i PPCu II.
Nema zahtjeva u vezi s jezičnom izobrazbom.

Početna izobrazba podijeljena DA

na različite faze


Ocjenjivanje/ispit nakon
početne izobrazbe

Različita razdoblja kojima su obuhvaćeni različiti aspekti prava
različita razdoblja kojima su obuhvaćeni različiti aspekti pravne
struke.

DA

PPC I i PPC II ocjenjuju se ispitima na kraju tečaja (pisani
ispiti i usmeni ispiti)

3. Sustav trajne izobrazbe / specijalizacije
Razlika između trajne izobrazbe / specijalizacije
Obveze u vezi s trajnom
izobrazbom / specijalizacijom

DA

NE
Obvezna izobrazbe u skladu s unutarnjim
propisima odvjetničke komore
Pravna osnova:
odvjetnici (Uredbe o trajnoj stručnoj izobrazbi
(razvoj) iz 2012. (SI br. 501/2012)

Obveze u vezi s učenjem stranih jezika

Nema obveza

Obveze u vezi sa sadržajem prava EU-a
u odnosu na trajnu
izobrazbu / specijalizaciju

NE

4. Akreditacijski sustavi i pružatelji izobrazbe
Mogućnost za akreditaciju

NE
U irskom sustavu izobrazbe nije predviđena mogućnost
akreditacije

Broj pružatelja izobrazbe koji nude
aktivnosti akreditacijske trajne izobrazbe

N/P

Vrsta pružatelja izobrazbe koji
osmišljavaju aktivnosti akreditacijske
trajne izobrazbe

N/P

Aktivnosti i metode
Vrsta aktivnosti izobrazbe koje su
prihvaćene u skladu s obvezama trajne
izobrazbe



Pohađanje tečajeva izobrazbe



Pohađanje modula e-učenja



Gledanje webinara



Pohađanje
mješovitog učenja



Pohađanje konferencija u
svrhu izobrazbe



Sudjelovanje u aktivnostima
izobrazbe kao predavač ili
nastavnik



Pisanje/objava

aktivnosti

Sudjelovanje u
aktivnostima
izobrazbe u drugoj
državi članici:
Budući da se irski
sustav Obveznog
trajnog stručnog
usavršavanja temelji
na samopotvrđivanju,
odvjetnici mogu u
zahtjeve za CPD
ubrajati izobrazbu u
drugoj državi članici.

5. Nadzor aktivnosti izobrazbe
Organizacije uključene u nadzor
aktivnosti akreditacijske trajne izobrazbe

N/P
U Irskoj ne postoji sustav akreditacije

Postupak nadzora

N/P

6. Nacionalna reforma sustava izobrazbe
Izvješće o stručnom pravnom obrazovanju bit će završeno nakon donošenja Zakona o pravnim uslugama iz 2011.
Zakonom o pravnim uslugama iz 2011. uvedeno je Regulatorno tijelo za pravne usluge. Ono će nadzirati pružanje
strukovnog pravnog obrazovanja odvjetnika. U njemu je također predviđeno pripremanje izvješća o stručnom
pravnom obrazovanju. Iako će se u tom izvješću zagovarati određene promjene, teško je znati hoće li biti
pokrenute posebne reforme. Za uvođenje promjena bit će potrebne daljnje intervencije novog nadležnog tijela i
ministra pravosuđa.

