Lakimieskoulutus EU:ssa
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Tietolähde: Faculty of Advocates
huhtikuu 2014
KUVAUS Skotlannin KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen koulutus /
yliopistotason koulutus

KYLLÄ

Oikeustieteen tutkinto
pakollinen

KYLLÄ

Pätevöityminen






Vaihtoehtoiset polut
ammattiin

Rekisteröityminen asianajajaliiton jäseneksi
Asianajajaliiton järjestämä tutkinto
Asianajajaliiton tai sen asettaman komitean
suorittama hakijan arviointi
Työharjoittelun suorittaminen

EI OLE
Oikeudenkäyntiasianajajaksi tullakseen on ensin
toimittava toimistoasianajajana.

2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLL
Ä

Oikeusperusta:
Uusia jäseniä koskevat säännöt
(Skotlannin asianajajien ammattijärjestön
julkaisema)
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Pakollinen

KYLL
Ä

Työharjoittelua
järjestävät
organisaatiot

Skotlannin asianajajaliitto

Harjoittelun
toteutustapa

Kesto:
9 kuukautta

Yksityisen asianajotoimiston valvoma työharjoittelu
Skotlannin asianajajaliiton valvoma työharjoittelu
Oikeustieteellistä ammatillista osaamista kehittävä
koulutus
Käytännön opetusta, jonka aikana uudet jäsenet
saavat intensiivistä järjestelmällistä koulutusta
asianajotoiminnan vaatimissa erityistaidoissa.






Ks. myös uusia jäseniä koskevat säännöt
Pääsykoe/tarkistus
ennen harjoittelua

KYLL
Ä



Tutkintotodistuksen tarkistus/todentaminen
(toimitettava jäljennös oikeustieteen
kandidaatin tutkinnosta)



Pääsykoe



Muut (tarkastetaan opintosuoritukset,
kahden henkilön antamat suositukset,
rikostuomiot, jäsenyyshakemuksen
saatekirje)

Opetussuunnitelma
harjoittelun aikana

KYLL
Ä

Aiheet: Näyttö, käytäntö ja protokolla,

Eurooppaoikeuden ja
vieraiden kielten
opetusta koskevat
erityisvaatimukset

Ei eurooppaoikeutta koskevaa opetusta

Jakautuuko
harjoittelu
useampaan jaksoon?

KYLLÄ

asianajotaidot

Ei vieraiden kielten opetusta

Uudet

jäsenet

suorittavat

asianajotaitoja

koskevia

pakollisia kursseja ja arviointeja sekä siviili- ja rikosoikeutta
koskevaa käytännön koulutusta asianajajaliiton jäsenten
kanssa.

Harjoittelun

KYLL



Kirjalliset kokeet
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jälkeinen
arviointi/koe

Ä



Suulliset kokeet

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
Erottelu
täydennyskoulutuksen ja
erikoistumiskoulutuksen
välillä

EI OLE

Täydennyskoulutust
a koskevat
velvoitteet

Skotlannin asianajajaliiton sisäisissä säännöissä
määrätyt koulutusvelvoitteet
(Kaikkien ammatissa toimivien jäsenten on
suoritettava vähintään10 tuntia akkreditoitua
jatkuvaa ammatillista kehittymiskoulutusta
(CPD) kunakin kalenterivuonna osallistumalla
kursseille, konferensseihin, symposiumeihin ja
asianajajaliiton koulutuksesta vastaavan johtajan
tätä varten akkreditoimien koulutuksen järjestäjien
järjestämiin vastaaviin tapahtumiin.)
Oikeusperusta:

KYLL
Ä

Jatkuvan ammatillisen kehittymisen (CPD)
ohjelma:
http://www.advocates.org.uk/profession/devschem
e.html
Erikoistumiskoulutus
ta koskevat
velvoitteet

EI
OLE

Vieraiden kielten
opiskelua koskevat
velvoitteet

EI OLE

Eurooppaoikeuden
opetuksen sisältöä
koskevat
vaatimukset
täydennys- ja
erikoistumiskoulutuk
sessa

EI OLE

Skotlannin asianajajia varten ei ole
erikoistumisohjelmaa.
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4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus akkreditointiin KYLLÄ (vain CPD-koulutuksen osalta)
 koulutus
 kansalliset koulutuksen järjestäjät
 kaikista jäsenvaltioista tulevat koulutuksen
järjestäjät

Täydennyskoulutusta
tarjoavien koulutuksen
järjestäjien lukumäärä

21–50

Akkreditoitua
täydennyskoulutusta
tarjoavat koulutuksen
järjestäjät









Skotlannin asianajajaliitto
Akkreditoidut yksityiset kaupalliset
koulutuksen järjestäjät (mukaan lukien
lakiasiaintoimistot)
Akkreditoidut yksityiset tai julkiset voittoa
tavoittelemattomat koulutuksen
järjestäjät (esim. yliopistot, säätiöt)
Akkreditoimattomat yksityiset kaupalliset
koulutuksen järjestäjät
Akkreditoimattomat yksityiset tai julkiset
voittoa tavoittelemattomat koulutuksen
järjestäjät

Erikoistumiseen valmistavaa 21–50
koulutusta tarjoavien
koulutuksen järjestäjien
lukumäärä
–
Akkreditoitua
erikoistumiseen valmistavaa
koulutusta tarjoavat
koulutuksen järjestäjät
Koulutustoiminta ja -menetelmät
Täydennys- tai
erikoistumiskoulutusta
koskevien velvoitteiden
täyttämiseksi hyväksytty





Henkilökohtaiset
koulutustilaisuudet
Etäopetus
Verkko-opintoyksiköt
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Osallistuminen
koulutustoiminta
an toisessa
jäsenvaltiossa:

Maa: Skotlanti

koulutus







Verkkoseminaarit
Koulutuskonferenssit
Koulutustoimiin
osallistuminen
kouluttajana tai
opettajana
Kirjoittaminen/julkaisutoi
minta

Kyllä, se voidaan
lukea osaksi
täydennyskoulutus
velvoitteiden
suorittamista.

5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta
valvovat organisaatiot

KYLL
Ä

Valvontamenettely

Valvontamenettelyyn sisältyy arviointeja



Skotlannin asianajajaliitto osallistuu
akkreditoitujen täydennyskoulutuskurssien
valvontaan ja arviointiin.

sisällön laadusta
koulutusmenetelmien laadusta

CPD-koulutuksen

osalta

ammatissa

toimivien

oikeudenkäyntiasianajajien on ilmoitettava, että he
ovat

suorittaneet

akkreditoitua

vähintään
jatkuvaa

10

tuntia

ammatillista

kehittämistä (CPD) kunakin kalenterivuonna (ks.
edellä ”Täydennyskoulutusta koskevat velvoitteet”)
Erikoistumiskoulutusta
valvovat organisaatiot

–

Valvontamenettely

–

Skotlannissa ei ole muodollista asianajajien
erikoistumiskoulutusta.

6. Kansallisen koulutusjärjestelmän uudistaminen
Tällä hetkellä ei ole uudistussuunnitelmia.

Lähde: Pilottihanke - Eurooppalainen oikeusalan koulutus ”Erä 2 – Tutkimus lakimiehille
suunnatusta eurooppaoikeuden koulutuksesta”. Toteutus: Euroopan unionin asianajajaliittojen
neuvosto (CCBE) ja Julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti (EIPA).
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