Advokātu mācības par ES tiesībām: Īrija
Atbildīgā struktūra: Īrijas Advokātu biedrība
ADVOKĀTU VALSTS MĀCĪBU SISTĒMAS APRAKSTS — Īrija

1. Profesijas apguves priekšnosacījumi
Vajadzīga augstākā / universitātes līmeņa izglītība
NĒ
Lai gan universitātes līmeņa izglītība nav advokātajuriskonsulta [solisitora] kvalifikācijas priekšnosacījums,
vairums kandidātu šādu izglītību ir ieguvuši. Universitātes
diploms ir aptuveni 95 % personu, kas piesakās advokātajuriskonsulta kvalifikācijai. Lai varētu sākt ievadmācības,
pretendentiem ir jābūt absolvējušiem universitāti vai arī ir
jānokārto universitātes diploma kritērijiem atbilstīgs
provizoriskais eksāmens.

Vajadzīgs akadēmiskais grāds tiesību zinātnē NĒ
Kas jādara, lai iegūtu pilntiesīga advokāta
kvalifikāciju



Jānokārto uzņemšanas eksāmens tiesību zinātnē par
astoņiem juridiskiem tematiem;



jānoslēdz un jāizpilda divus gadus ilgs mācību līgums
(divu gadu mācības advokāta-juriskonsulta birojā);



jāapmeklē divi arodmācību kursi (t. i., PPK I un PPK II);



jānokārto eksāmens (organizē Īrijas Advokātu biedrība);



jāreģistrējas advokātu kolēģijā.

Juridiskais pamats:
1954. gada Likuma par advokātiem-juriskonsultiem
24. pants

Alternatīvi profesijas iegūšanas veidi

JĀ


Akadēmiskais grāds tiesību zinātnē vai



nokārtots akadēmiskā grāda kritērijiem atbilstīgs
eksāmens,
ko
organizē
advokātu
biedrība
(akadēmiskais grāds tiesību zinātnē nav advokāta
kvalifikācijas saņemšanas priekšnosacījums).



Šis eksāmens nav jākārto tiesu izpildītājiem, kuriem
ir piecu gadu vai ilgāka pieredze un jurista diploms
(akadēmiskais grāds tiesību zinātnē).
Juridiskais pamats:
1954. gada Likuma par advokātiem-juriskonsultiem
24. un 25. pants, kas grozīti ar 40. un 41. pantu 1994. gada
Likumā par advokātiem-juriskonsultiem (grozītā versija)

2. Mācības stažēšanās periodā
Vai valstī pastāv stažēšanās
periods?

JĀ
Juridiskais pamats:
1) Īrijas Likumu krājums;

2) 1954. gada Likums par advokātiem-juriskonsultiem
http://www.irishstatutebook.ie/1954/en/act/pub/0036/index.html 2002;
3) turpmāka profesionālā attīstība: 2012. gada Normatīvais
instruments Nr. 501.

Obligātas mācības

JĀ

Noteiktais ilgums:
divi gadi.

Par ievadmācību rīkošanu
atbildīgās struktūras



Advokātu biedrība;



privātprakses un advokātu biroji.

Stažēšanās veids



Privātpraksē īstenots un uzraudzīts mācekļa periods;



advokātu biedrības uzraudzīts mācekļa periods;



mācības ar advokāta darbu tieši nesaistītu profesionālo prasmju
pilnveidošanai;



mācības ar advokāta darbu tieši saistītu profesionālo prasmju
pilnveidošanai.



mācības ar advokāta darbu tieši nesaistītu profesionālo prasmju
pilnveidošanai;



mācības ar advokāta darbu tieši saistītu profesionālo prasmju
pilnveidošanai.



Diploma pārbaude;



uzņemšanas eksāmens: provizoriskajā eksāmenā ir iekļauti
astoņi juridiskie temati, t. i., līgumtiesības, konstitucionālās
tiesības, deliktu tiesības, pašu kapitāls, nekustamais īpašums, ES
tiesības, uzņēmējdarbības tiesības un krimināltiesības.



Profesionālās prakses kurss I (PPK I) — pilna laika mācību kurss,
ko apgūst darba laikā;



profesionālās prakses kurss II (PPK II) — pilna laika mācību kurss,
ko apgūst darba laikā;



praktisko mācību kopums, par ko noslēgts prakses līgums (mācību
periods advokāta-solisitora birojā ir nodalīts no PPK I un PPK II).

Uzņemšanas pārbaude pirms
stažēšanās perioda

Obligāta mācību programma,
kas jāapgūst stažēšanās
periodā

JĀ

JĀ

PPK I pirmajā nedēļā tiek apgūts pamatkurss — iepazīšanās ar
profesionālās rīcības paraugprakses piemēriem (šis temats sīkāk tiek
iztirzāts PPK II līmenī).
Abi līmeņi ir vērsti uz praksi, un gandrīz visas mācības pasniedz
praktizējoši advokāti-juriskonsulti un advokātu biedrības biedri.
PPK II (sešus mēnešus ilgs pilna laika kurss) / PPK II (trīs mēnešus ilgs
pilna laika kurss)
PPK I aplūkotie temati
Pamatošana, tiesvedība (civillietās un krimināllietās), lietišķās zemes
tiesības, uzņēmējdarbības tiesības, probācijas un nodokļu sistēma,
prasmes (argumentēšana, rezultatīvas juridiskās sarunas, juridiskā

pētniecība, klientu iztaujāšana un konsultēšana, juridisko dokumentu
izstrāde).
PPK II aplūkotie temati
Darba tiesības, Anglijas īpašuma tiesības un prakse, ģimenes un bērnu
tiesības, profesionālā rīcība un vadība, izvēles kursi (no piedāvātajiem
mācību kursiem studentiem ir jāizvēlas trīs kursi).

Īpaši pienākumi attiecībā uz
mācībām par ES tiesībām un
valodu apmācību

JĀ

ES tiesību satura iekļaušana mācību programmā:


ES tiesības ir viens no astoņiem uzņemšanas
eksāmena tematiem;



PPK I programmā ir iekļauts īpašs ievadkurss ES
tiesībās;



ES tiesības arvien vairāk aplūko gan PPK I, gan
PPK II.
Prasību par valodu mācībām nav.

Stažēšanās perioda
iedalījums posmos

Novērtēšana/eksāmens pēc
stažēšanās perioda

JĀ


Atsevišķi periodi, ko velta dažādu tiesību aspektu apguvei;



atsevišķi periodi, ko velta dažādu advokāta profesijas aspektu
apguvei.

JĀ

PPK I un PPK II apgūto novērtē
eksāmenos (rakstiskos un mutvārdu).

kursa

noslēguma

3. Pastāvīgo/specializēto mācību sistēma
Pastāvīgo/specializēto mācību diferencēšana
Obligātas pastāvīgās/specializētās
mācības

JĀ

NĒ
Obligātās mācības, kas paredzētas advokātu
kolēģijas iekšējos noteikumos
Juridiskais pamats:
attiecībā uz advokātiem-juriskonsultiem Turpmāka profesionālā attīstība — 2012. gada
noteikumi (NI Nr. 501/2012)

Obligātas svešvalodu mācības

NĒ

Pienākums iekļaut ES tiesību saturu
pastāvīgo/specializēto mācību
programmā

NĒ

4. Akreditācijas sistēmas un mācību organizatori
Akreditācijas iespējamība

NĒ
Īrijas mācību sistēmā nav paredzēta akreditēšana.

To mācību organizatoru skaits, kuri
organizē pastāvīgo mācību pasākumus

Nepiemēro

Mācību organizatoru struktūras, kas
izstrādā akreditētus pastāvīgo mācību
pasākumus

Nepiemēro

Pasākumi un metodes
Atļautie obligāto pastāvīgo mācību
pasākumu veidi



Klātienes
mācību
apmeklēšana;



e-mācību moduļu apguve;



tīmekļsemināra noskatīšanās;



dalība jaukta veida mācību
pasākumos;



mācību konferenču
apmeklēšana;



mācību pasākumu vadīšana
(pasniedzējs vai skolotājs);



rakstu darbi / publikācijas.

sesiju

Dalība citā
dalībvalstī īstenotos
mācību pasākumos:
tā kā Īrijas obligātās
turpmākās
profesionālās
attīstības (TPA)
sistēmas pamatā ir
pašsertifikācija,
advokāti-juriskonsulti
paši drīkst nolemt, vai
dalība citā dalībvalstī
īstenotās mācībās
atbilst TPA prasībām.

5. Mācību pasākumu uzraudzība
Akreditēto pastāvīgo mācību pasākumu
uzraudzībā iesaistītās organizācijas

Nepiemēro
Īrijā nav mācību akreditācijas sistēmas.

Uzraudzības process

Nepiemēro

6. Mācību sistēmas valsts līmeņa reforma
Saskaņā ar 2011. gada Likumprojektu par juridiskajiem pakalpojumiem ir jāsagatavo ziņojums par profesionālo
juridisko izglītību.
2011. gada Likumprojektā par juridiskajiem pakalpojumiem ir paredzēta Juridisko pakalpojumu regulatīvās
iestādes izveide. Tā pārraudzīs, kā tiek nodrošināta juridiskā arodizglītība advokātiem-juriskonsultiem un tiesu
advokātiem [baristriem]. Likumprojektā arī noteikts, ka ir jāizstrādā ziņojums par profesionālo juridisko izglītību.
Lai gan ziņojumā, visticamāk, tiks aicināts ieviest izmaiņas, ir ļoti grūti prognozēt, vai tas veicinās konkrētas
reformas. Lai panāktu izmaiņas, būs vajadzīga lielāka jaunizveidotās iestādes un tieslietu ministra līdzdalība.

