Lakimieskoulutus EU:ssa
Pohjois-Irlanti
Tietolähde: The Bar Council of Northern Ireland
huhtikuu 2014

KUVAUS Pohjois-Irlannin KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen koulutus /
yliopistotason koulutus

KYLLÄ

Oikeustieteen tutkinto
pakollinen

KYLLÄ

Pätevöityminen




Rekisteröityminen asianajajaliiton jäseneksi
Työharjoittelun suorittaminen (yksivuotinen
jatko-opintokurssi ja yksivuotinen harjoittelu)

Yleisin polku ammattiin on vaadittu oikeustieteen
tutkinto + Queens University Belfast Institute of
Professional Legal Studies -instituutissa suoritettu
barrister-at-law-tutkinto + harjoittelu
Vaihtoehtoiset polut
ammattiin

KYLLÄ
Siirtymäpolut muista ammateista:
Englantilaisten

ja

irlantilaisten

oikeudenkäyntiasianajajien on mahdollista saada
pätevyytensä

tunnustetuksi

Pohjois-Irlannissa,

mutta heidän on todistettava, että he ovat
suorittaneet
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pätevöitymisprosessin

kaikkia

kolmea

vaihetta

vastaavan koulutuksen. Teoriassa eurooppalaisten
asianajajien pitäisi voida sijoittautumista koskevan
direktiivin

2

ja

10

artiklan

nojalla

saada

pätevyytensä tunnustetuksi, mutta tätä ei ole
koskaan kokeiltu.
http://www.barlibrary.com/filestore/documents/SC
AN0982_000.pdf
2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLL
Ä

Oikeusperusta:
Pohjois-Irlannin asianajajaliiton käytännesäännöt

Pakollinen

KYLL
Ä

Kesto:
1 vuosi

Työharjoittelua
järjestävät
organisaatiot







Asianajajaliitto
Yksityiset asianajotoimistot ja lakiasiaintoimistot
Yksityiset koulutuksen järjestäjät
Yliopistot
Lakimiesakatemiat ja asianajajaliiton perustamat
koulutuslaitokset

Harjoittelun
toteutustapa





Yksityisen asianajotoimiston valvoma työharjoittelu
Asianajajaliiton valvoma työharjoittelu
Oikeustieteellistä ammatillista osaamista kehittävä
koulutus

Pääsykoe/tarkistus
ennen harjoittelua

EI OLE

Opetussuunnitelma
harjoittelun aikana

EI OLE

Eurooppaoikeuden ja
vieraiden kielten
opetusta koskevat
erityisvaatimukset

Ei eurooppaoikeutta koskevaa opetusta
Ei vieraiden kielten opetusta

Jakautuuko

KYLL



Oikeusalan

2

oppilaitoksen

opintovuosi
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harjoittelu
useampaan jaksoon?

Ä



Harjoittelun
jälkeinen
arviointi/koe

KYLL
Ä

(kokoaikainen osallistuminen) jakautuu eri
jaksoihin, joilla käsitellään lainsäädännön eri
näkökohtia.
Kuusi kuukautta kestävä jakso, jonka aikana
ammattia ei harjoiteta (eli ei toimita
tuomioistuimessa) ja kuusi kuukautta kestävä
valvottu
ammatinharjoittamisjakso
(jonka
aikana harjoittelijat ajavat osia asioista
oikeudessa, mutta valvonnan alaisina). Kaikki
kurssit suoritetaan oppilaitosvaiheessa.

 Ohjaajien antamat raportit
 Koulutuksen arviointi (harjoittelijan ohjaaja)
12 kuukauden kuluttua asianajajaliittoon
hyväksymisestä kaikkien
oikeudenkäyntiasianajajien on suoritettava
(i) Pohjois-Irlannin asianajajaliiton asianajajien
koulutuskurssi ja
(ii) Pohjois-Irlannin asianajajaliiton etiikkaa
käsittelevä kurssi.

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
Erottelu
täydennyskoulutuksen ja
erikoistumiskoulutuksen
välillä

EI OLE

Täydennyskoulutust
a koskevat
velvoitteet

Asianajajaliiton sisäisissä säännöissä määrätyt
koulutusvelvoitteet
Oikeusperusta:

KYLL
Ä

Käytännesääntöjen sääntö 6.01
http://www.barlibrary.com/code-of-conduct/
http://www.barlibrary.com/aboutbarristers/barristers-profession/cpd/
Erikoistumiskoulutus
ta koskevat

EI
OLE

Käytännesäännöissä ei mainita erikoistumista. On
olemassa erikoistuneita asianajajaryhmiä niille
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velvoitteet
Vieraiden kielten
opiskelua koskevat
velvoitteet

asianajajille, jotka työskentelevät enemmän
esimerkiksi rikos- tai perheoikeuden parissa.
EI OLE

Eurooppaoikeuden
EI OLE
opetuksen sisältöä
koskevat
vaatimukset
täydennys- ja
erikoistumiskoulutuk
sessa
4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus
akkreditointiin

Täydennyskoulutusta
tarjoavien koulutuksen
järjestäjien lukumäärä
Akkreditoitua
täydennyskoulutusta
tarjoavat koulutuksen
järjestäjät

On mahdollista akkreditoida (vain jatkuvan
ammatillisen kehittämisen osalta)
 koulutusta
 kansallisia koulutuksen järjestäjiä
 kaikista jäsenvaltioista tulevia koulutuksen
järjestäjiä.
Yli 50










Asianajajaliitto
Asianajajaliiton hallinnoimat tai
perustamat organisaatiot
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
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Erikoistumiseen valmistavaa 21–50
koulutusta tarjoavien
koulutuksen järjestäjien
lukumäärä
Ei sovelleta
Akkreditoitua
erikoistumiseen valmistavaa
koulutusta tarjoavat
koulutuksen järjestäjät
Koulutustoiminta ja -menetelmät
Täydennys- tai
erikoistumiskoulutusta
koskevien velvoitteiden
täyttämiseksi hyväksytty
koulutus







Henkilökohtaiset
koulutustilaisuudet
Etäopetus
Verkko-opintoyksiköt
Verkkoseminaarit
Koulutuskonferenssit

Osallistuminen
koulutustoiminta
an toisessa
jäsenvaltiossa:
Kyllä, se voidaan
lukea osaksi
täydennyskoulutusvelvoitteiden
suorittamista.
Tämä riippuu CPDsäännöistä
päättävän
koulutuskomitean
kannasta.

5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta
valvovat organisaatiot

KYLL
Ä

Asianajajaliiton CPD-komitea, c/o the Bar
Library (Bar Library eli asianajajaliiton
kirjasto on asianajajaneuvoston osoite).
Kaikki
oikeudenkäyntiasianajajat
ovat
asianajajaliiton kirjaston jäseniä, ja se toimii
heidän toimistonaan ja tarjoaa hallinnollisia
tukipalveluja.)

Valvontamenettely

Jatkuvan ammatillisen kehittymisen osalta
oikeudenkäyntiasianajajien on vuosittain
ilmoitettava, että he ovat suorittaneet vaaditut 12
tuntia.
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Erikoistumiskoulutusta
valvovat organisaatiot

EI
OLE

Valvontamenettely

–

Pohjois-Irlannissa
erikoistumista.

ei

ole

muodollista

6. Kansallisen koulutusjärjestelmän uudistaminen
Käynnissä on uudistus, jonka odotetaan aiheuttavan muutoksia vuonna 2014 – tämä
ei todennäköisesti vaikuta eurooppaoikeuden koulutukseen.
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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