Opleiding voor advocaten over EU-recht in Ierland
Reactie afkomstig van: Law Society of Ireland
BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in
Ierland

1. Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs/universitair onderwijs
is noodzakelijk

NEE
Hoewel een universitaire graad geen strikte voorwaarde
is om advocaat (solicitor) te mogen worden, heeft het
merendeel van de kandidaten een universitaire opleiding
afgerond. Zo'n 95% van alle kandidaten die verzoeken om
toelating als advocaat heeft een universitaire graad. Om te
worden toegelaten tot de introductieopleiding moeten de
kandidaten een universitaire opleiding hebben afgerond of
slagen voor een toelatingsexamen op universitair niveau

Een afgeronde universitaire rechtenstudie is verplicht NEE
Stappen om een volledig bevoegde
advocaat te worden:



Slagen voor het toelatingsexamen voor rechten op acht
juridische onderwerpen



Een
opleidingsovereenkomst
voor
twee
(opleidingsperiode
van
twee
jaar
bij
advocatenkantoor)



Twee
beroepsopleidingscursussen
(de
twee
beroepsopleidingscursussen zijn PPC I en PPC II)



Examen (georganiseerd door de Law Society of Ireland)



Inschrijving bij de balie

jaar
een

Rechtsgrondslag:
Artikel 24 van de Solicitors Act 1954

Alternatieve routes naar dit beroep:

JA


Een afgeronde rechtenstudie of



Toelatingsexamen dat wordt afgenomen door de
Law Society (een afgeronde rechtenstudie is geen
strikte voorwaarde voor toelating tot het beroep).



Juridische beroepsbeoefenaars met ten minste vijf
jaar ervaring en een afgeronde rechtenstudie zijn
vrijgesteld van dit examen
Rechtsgrondslag:
De artikelen 24 en 25 van de Solicitors Act 1954 (wet op de
advocatuur) zoals gewijzigd bij de artikelen 40 en 41 van de
Solicitors (Amendment) Act 1994

2. Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een introductieperiode?

JA
Rechtsgrondslag:

1) Irish Statute Book
2) Solicitors Acts 1954
http://www.irishstatutebook.ie/1954/en/act/pub/0036/index.html 2002
3) Permanente beroepsontwikkeling: 2012 Statutory instrument n° 501

Verplicht

JA

Vastgestelde duur:
2 jaar

Soorten organisaties die
verantwoordelijk zijn voor het
organiseren van introductieopleidingen



Law Society



Particuliere praktijken en advocatenkantoren

Vorm van introductieperiode



Stage met toezicht door een particuliere praktijk



Stage onder toezicht van de Law Society



Opleiding over niet-juridische beroepsvaardigheden



Opleiding over juridische beroepsvaardigheden



Toetsing/verificatie van diploma



Toelatingsexamen: Het eerste examen bestaat uit acht
juridische onderwerpen. Deze onderwerpen zijn Contractrecht,
Staatsrecht, Onrechtmatige daad, Equity, Onroerende zaken, EUrecht, Vennootschapsrecht en Strafrecht.



Professional Practice Course I (PPC I) – fulltime toelatingscursus



Professional Practice Course II (PPC II) – fulltime toelatingscursus



Blok van leerovereenkomsten voor het opdoen van ervaring (de
periode die wordt doorgebracht bij een advocatenkantoor voor
opleiding staat los van PPC I en PPC II)

Toelatingstoetsing
voorafgaand aan de
introductieperiode

JA

Vast curriculum tijdens de
introductieperiode

JA

Er vindt een basiscursus plaats in de eerste week van PPC I – Inleiding in
best practice-concepten van professioneel gedrag (dit wordt ook nog
uitvoeriger behandeld op PPC II-niveau)
Beide zijn praktijkgericht en de instructie wordt vrijwel volledig door
praktiserend advocaten en stafleden van de Law Society verzorgd.
PPC II (fulltime cursus van zes maanden) / PPC I (fulltime cursus van drie
maanden)
Onderwerpen die worden behandeld in PPC I:
Stichtingen, rechtsgedingen (civiel en strafrechtelijk), toegepast landrecht,
handelsrecht, nalatenschap en belastingheffing, vaardigheden (advocatuur,
doeltreffende
juridische
onderhandelingen,
juridisch
onderzoek,
gesprekken voeren met en het geven van advies aan cliënten, het
opstellen van juridische documenten)
Onderwerpen die worden behandeld in PPC II:

Arbeidsrecht, Engels vermogensrecht en de desbetreffende praktijk,
familie- en kinderrecht, het voeren en managen van een praktijk,
keuzevakken (studenten moeten drie cursussen kiezen uit een lijst)

Bijzonderheden met
betrekking tot EU-recht en
taalvaardigheden:

JA

Inhoud met betrekking tot EU-recht:


EU-recht is één van de acht onderwerpen van het
toelatingsexamen



PPC I omvat een specifieke introductiecursus
over EU-recht



Verder wordt er voortdurend uitgebreid aandacht
besteed aan EU-recht tijdens PPC I en PPC II
Er gelden geen taalvaardigheidseisen

In verschillende fasen
opgedeelde
introductieperiode

JA

Beoordeling/Examen na de
introductieperiode

JA



Verschillende perioden voor diverse rechtsaspecten



Verschillende perioden voor het behandelen van diverse aspecten
van het juridische beroep
PPC I en PPC II worden beoordeeld via eindexamens
(schriftelijke en mondelinge examens)

3. Stelsel voor permanente educatie/specialisatieopleidingen
NEE

Onderscheid tussen permanente
educatie/specialisatieopleidingen
Verplichtingen met betrekking tot
permanente
educatie/specialisatieopleidingen

JA

Verplichte opleidingsplichten zoals vastgelegd in
het huishoudelijk reglement van de orde van
advocaten
Rechtsgrondslag:
Solicitors (Continuing Professional
Development) Regulations 2012 (SI No
501/2012)

Verplichtingen met betrekking tot het
leren van vreemde talen

Geen verplichtingen

Verplichtingen ten aanzien van EU-recht
als inhoud van permanente
educatie/specialisatieopleidingen

NEE

4. Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid van accreditatie

NEE
Het Ierse opleidingsstelsel voorziet niet in de mogelijkheid
van accreditatie

Aantal aanbieders van opleidingen die
geaccrediteerde activiteiten voor
permanente educatie aanbieden

N.v.t.

Soorten aanbieders van opleidingen die
geaccrediteerde activiteiten voor
permanente educatie ontwikkelen

N.v.t.

Activiteiten en methoden
Soorten opleidingsactiviteiten die
worden geaccepteerd conform de
verplichtingen voor permanente
educatie of specialisatieopleidingen



Persoonlijk opleidingssessies
bijwonen (contactonderwijs)



Het volgen van elearningmodules



Het volgen van webinars



Het volgen van gecombineerde
leeractiviteiten



Het bijwonen van
opleidingsconferenties



Als trainer of docent
deelnemen aan
opleidingsactiviteiten



Schrijven/publiceren

Deelname aan
opleidingsactiviteiten
in een andere lidstaat:
Aangezien het Ierse
stelsel van verplichte
permanente
beroepsontwikkeling
op basis van
zelfcertificering
plaatsvindt, staat het
advocaten vrij om een
opleidingen in een
andere lidstaat mee te
tellen als permanente
educatie

5. Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die betrokken zijn bij het
toezicht op geaccrediteerde permanenteeducatieactiviteiten

N.v.t.
Ierland kent geen accreditatiestelsel

Toezichtproces

N.v.t.

6. Nationale hervorming van het opleidingsstelsel
Verslag over opleidingen voor juridische beroepen dat moet worden opgesteld ingevolge de vaststelling van de
Legal Services Bill 2011 (Wet op de juridische diensten 2011)
Met de Legal Services Bill 2011 wordt er een Legal Services Regulatory Authority (regelgevende instantie voor de
juridische diensten) ingesteld. Deze houdt toezicht op de verschaffing van beroepsonderwijs voor advocaten
(solicitors en barristers). Verder voorziet de wet in het opstellen van een verslag over opleidingen voor juridische
beroepen. Het is waarschijnlijk dat in het verslag zal worden opgeroepen tot veranderingen, maar het is moeilijk in
te schatten of dit tot specifieke hervormingen gaat leiden. Om veranderingen te introduceren zal verdere
tussenkomst van de nieuwe instantie en van de minister van Justitie nodig zijn.

