Formarea avocaților în domeniul dreptului UE în Irlanda
Structura responsabilă: Asociația Avocaților din Irlanda (Law Society of
Ireland)
DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE FORMARE PENTRU AVOCAȚI în Irlanda

1. Accesul la profesie
Sunt necesare studii superioare/
studii universitare

NU
Deși deținerea unei diplome de studii universitare nu
constituie o cerință prealabilă pentru calificarea ca avocat
consultant, cea mai mare parte a candidaților au studii
superioare. Aproximativ 95 % din toți cei care urmăresc să
fie admiși în profesia de avocat consultant dețin o diplomă
de studii universitare. Pentru a putea urma perioada
pregătitoare, solicitanții trebuie să fie absolvenți de studii
universitare, o altă posibilitate fiind să promoveze un
examen preliminar la nivel universitar.

Este obligatorie o diplomă în drept
Etape pentru a deveni avocat cu drepturi
depline:

NU


Promovarea examenului de admitere în domeniul
juridic, cu subiecte din opt domenii ale dreptului



Contract de formare cu durata de 2 ani (perioadă de doi
ani de formare în cadrul unui cabinet de avocat)



2 cursuri de formare profesională (cele 2 cursuri de
formare profesională sunt PPC I și PPC II)



Examen (organizat de Asociația Avocaților din Irlanda)



Înscrierea în barou

Temei juridic:
Articolul 24 din Legea privind avocații consultanți din
1954

Căi alternative de acces la profesie:

DA


Diplomă în drept sau



Examen la nivel universitar stabilit de Asociația
Avocaților din Irlanda (diploma în drept nu este o
cerință prealabilă pentru accesul la profesie).



Persoanele cu funcții executive având cel puțin cinci
ani de experiență și o diplomă în drept (titlu de
licențiat în drept) sunt scutite de examen
Temei juridic:
Articolele 24 și 25 din Legea avocaților consultanți din
1954 astfel cum au fost modificate de articolele 40 și 41 din
Legea privind avocații consultanți (modificare) din 1994

2. Formarea în timpul perioadei pregătitoare
Există o perioadă

DA

pregătitoare?

Temei juridic:
1) Repertoriul legislativ al Irlandei
2) Legea privind avocații consultanți din 1954
http://www.irishstatutebook.ie/1954/en/act/pub/0036/index.html 2002
3) Dezvoltarea profesională continuă: Instrumentul juridic nr. 501 din
2012

Obligatoriu

Durata prevăzută:
2 ani

DA

Tipuri de structuri
responsabile cu organizarea
formării pregătitoare
Tipul formării pregătitoare

Examen de
admitere/verificare înaintea
formării pregătitoare

DA

Plan de învățământ prevăzut
pentru perioada pregătitoare

DA



Asociația Avocaților din Irlanda



Cabinete private și firme de avocatură



Stagiu de ucenicie sub supravegherea unui cabinet privat



Stagiu de ucenicie sub supravegherea Asociației Avocaților din
Irlanda



Formare privind competențe profesionale nejuridice



Formare privind competențe profesionale juridice



Formare privind competențe profesionale nejuridice



Formare privind competențe profesionale juridice



Controlul/verificarea diplomei



Examen de admitere: examenul inițial constă în subiecte din 8
domenii ale dreptului. Acestea cuprind dreptul contractelor, drept
constituțional, răspunderea civilă delictuală, principiile echității
(equity), bunurile imobile, dreptul UE, dreptul societăților și drept
penal.



Curs de practică profesională I (PPC I) – curs în regim de frecvență
la zi



Curs de practică profesională II (PPC II) – curs în regim de
frecvență la zi



Contracte de ucenicie pentru dobândirea de experiență în regim de
cursuri la locul de muncă (Perioada petrecută într-un birou de
avocat pentru formare este distinctă de PPC I și PPC II)

Un curs pregătitor are loc în prima săptămână din PPC I – Introducere în
concepte de cele mai bune practici în materie de conduită profesională
(subiect acoperit, de asemenea, mai în detaliu la nivelul PPC II)
Ambele cursuri sunt orientate spre practică, iar instruirea este oferită
aproape în întregime de avocați consultanți practicanți și de membri ai
personalului Asociației Avocaților.
PPC II (curs la zi cu durata de 6 luni) / PPC II (curs la zi cu durata de 3
luni)
Teme acoperite de PPC I:

Fundamente, litigii (în materie civilă și penală), drept funciar aplicat, dreptul
afacerilor, dreptul succesoral și fiscalitatea, aptitudini (pledoarie, negocieri
juridice eficace, cercetare juridică, interogare și consilierea clienților,
redactarea de documente juridice)
Teme acoperite de PPC II:
Dreptul muncii, sistemul englez de drepturi și practici de proprietate,
dreptul familiei și al copilului, conduita și gestionarea practicii profesionale,
cursuri opționale (studenții trebuie să aleagă 3 cursuri dintr-o listă de
cursuri oferite)

Particularități privind dreptul
UE și formarea lingvistică:

DA

Conținutul de drept UE:


Dreptul UE reprezintă unul dintre cele 8 subiecte
ale examenului de admitere



În cadrul PPC I există un curs pregătitor special
de drept UE



Dreptul UE este predat în continuare în mod
frecvent atât în cadrul PPC I, cât și în cadrul PPC
II
Nu există cerințe privind formarea lingvistică

Perioadă pregătitoare
împărțită în etape diferite

Evaluare/examen după
perioada pregătitoare

DA


Perioade diferite pentru acoperirea a diferite aspecte ale dreptului



Perioade diferite pentru acoperirea a diferite aspecte ale profesiei
juridice

DA

PPC I și PPC II sunt evaluate prin examene de sfârșit de
curs (examene scrise și examene orale)

3. Sistemul de formare continuă/de specialitate
Diferențiere între formarea continuă/formarea de
specialitate
Obligații privind formarea continuă/de
DA
specialitate

NU
Cerințe privind formarea obligatorie astfel cum
sunt prevăzute de regulamentul intern al baroului
Temei juridic:
Avocați consultanți (Dezvoltarea profesională
continuă) Regulamentele 2012 (SI nr. 501/2012)

Obligații privind învățarea limbilor străine

Nu există obligații

Obligații privind conținutul referitor la
dreptul UE în legătură cu formarea
continuă/de specialitate

NU

4. Sisteme de acreditare și furnizori de formare
Posibilitatea de acreditare

NU
Sistemul de formare irlandez nu prevede posibilitatea
acreditării

Numărul furnizorilor de formare care
oferă activități de formare continuă
acreditate
Tipul furnizorilor de formare care
desfășoară activități de formare continuă
acreditate

Nu se aplică

Nu se aplică

Activități și metode
Tipul de activități de formare acceptate în 
cadrul obligațiilor de formare continuă sau

de specialitate

Participarea la sesiuni de
formare față în față
Finalizarea de module de eînvățare



Urmărirea unui webinar



Desfășurarea de activități de
învățare mixte



Participarea la conferințe de
formare



Participarea la activități de
formare ca formator sau
profesor



Redactarea/publicarea de
lucrări

Participarea la
activități de formare
în alt stat membru:
Întrucât sistemul
irlandez de
dezvoltare
profesională
continuă obligatorie
este un sistem bazat
pe autocertificare,
avocații consultanți au
libertatea să ia în
considerare formarea
efectuată în alt stat
membru în vederea
îndeplinirii cerinței de
formare profesională
continuă

5. Supravegherea activităților de formare
Organizații implicate în supravegherea
activităților de formare continuă

Nu se aplică
Nu există un sistem de acreditare în Irlanda

Procesul de supraveghere

Nu se aplică

6. Reforma națională a sistemului de formare
Un raport privind instruirea profesională în domeniul juridic urmează a fi redactat în punerea în aplicare a Legii
privind serviciile juridice din 2011
Legea privind serviciile juridice din 2011 introduce o Autoritate de reglementare a serviciilor juridice. Aceasta va
supraveghea furnizarea de instruire profesională în domeniul juridic pentru avocați consultanți și pledanți. Aceasta
prevede, de asemenea, pregătirea unui raport privind instruirea profesională în domeniul juridic. În timp ce
raportul este probabil să pledeze pentru schimbare, este dificil de știut dacă acesta va propune reforme specifice.
Vor fi necesare intervenții suplimentare din partea noii autorități și a Ministrului Justiției pentru a se introduce
schimbări.

