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ADVOKAATIDE/ÕIGUSNÕUSTAJATE RIIKLIKU KOOLITUSSÜSTEEMI KIRJELDUS – PõhjaIirimaa
1. Juurdepääs kutsealale
Kõrgharidus/ülikooliharidus

JAH

Õigusteaduse kraad on
kohustuslik

JAH

Täieõiguslikuks
advokaadiks/õigusnõustajaks
saamise nõuded

Kandidaat peab end registreerima õigusliidus
õigusnõustajaks
õppijana.
Registreerimise
tingimused:
a) isikul on nõuetekohane akadeemiline kraad
õigusteaduses ja b) talle on pakutud kohta
õigusteaduste instituudis (Institute of Professional
Legal Studies) või õigusalase kutsekõrghariduse
teise astme õppeasutuses (Graduate School of
Professional Legal Education), sest ta on sooritanud
sisseastumiseksami ühe õppeasutuse juures neist
kahest;
c)
isikul
on
olemas
juhendaja
(õigusnõustaja, kelle juures õigusnõustajaks
pürgija kavatseb oma praktika läbi viia).
Õiguslik alus: õigusnõustajate õpingutele
vastuvõtmist ja õpet käsitlevad 1988. aasta
eeskirjad.

1

Riik: Põhja-Iirimaa

Alternatiivsed võimalused
kutsealale juurdepääsuks

JAH.
Põhja-Iirimaal võib õigusnõustajaks saada ka
muul viisil.
1. Isikud, kes on omandanud akadeemilise
kraadi muul kui õigusteaduse erialal.
Eespool punktis a esitatud tingimuse
täitmise asemel peab kandidaat, kes on
omandanud akadeemilise kraadi muul kui
õigusteaduse erialal, tõendama, et tal on
olemas põhilised õigusalased teadmised.
Ülikooli
Queen’s
University
Belfast
väljastatud õigusteaduse magistrikraadi
(Master of Legal Science) loetakse sobivaks
tõendiks. Täidetud peavad olema ka
eespool
punktides b
ja c
kirjeldatud
tingimused.
2. Muud võimalused. Kuni 2015. aasta aprillini
on
kutsealale
juurdepääs
nendel
kandidaatidel, kellel ei ole akadeemilist
kraadi, kuid kes suudavad tõendada
asjakohast haridustaset ja töökogemust.
3. Välisriigi
juristid.
Välisriigi
juristidele
võidakse pärast ümberkvalifitseerumist
anda luba töötada õigusnõustajana kas
Inglismaal ja Walesis või Iirimaal.

2. Koolitus kutsepraktika ajal
Kas on nõutav
kutsepraktika
läbimine?

JAH

Õiguslik alus:
õigusnõustajate õpingutele vastuvõtmist ja õpet
käsitlevad 1988. aasta eeskirjad (Solicitors
Admission and Training Regulations 1988),
õigusnõustajate õpingutele vastuvõtmist ja õpet
(magistrite kvalifitseerimine) käsitlevad
1988. aasta eeskirjad (Solicitors Admission and
Training (Qualification of Masters) Regulations 1988)
ning õigusnõustajate õpingutele vastuvõtmist ja
õpet (magistrite kvalifitseerimine) käsitlevad
1992. aasta muudetud eeskirjad (Solicitors
Admission and Training (Qualification of Masters)
(Amendment) Regulations 1992).
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Kohustuslik

JAH

Kindlaksmääratud kestus:
kaks aastat.

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
korraldamise eest
vastutavad
struktuurid





Õigusliit.
Erapraksised ja õigusbürood.
Ülikoolid (Institute of Professional Legal Studies või
Graduate School of Professional Legal Education).

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
vorm





Õigusliidus registreeritud kutsepraktika.
Erapraksise juhendamisel toimuv kutsepraktika.
Õigusvaldkonnaga seotud kutseoskuste alane
koolitus, mida pakuvad ülikoolid (Institute of
Professional Legal Studies või Graduate School of
Professional Legal Education).

Sobivuseksam/kontrol
l enne kutsepraktika
algust

JAH.

Kindlaksmääratud
õppekava
kutsepraktika ajal

PUUDUB

ELi õigust ja keeleõpet
käsitlevad erisused

Õigusliidu hariduskomitee peab olema veendunud, et
taotleja on õigusliidu üliõpilaseks sobiv, ning taotleja
peab esitama kõik oma isiksuseomadusi ja kutsesobivust
tõendavad dokumendid, mida hariduskomitee võib
nõuda. Taotlejal ei lubata õpinguid alustada, kui tema
suhtes on pooleli pankrotimenetlus või kui ta on süüdi
mõistetud sellist laadi kuriteos, mille tõttu on tema
õpingutele registreerimine ebasoovitav, või kui ta ei vasta
mis tahes muul põhjusel komitee kehtestatud
nõudmistele seoses sobivusega töötada õigusnõustajana.

 ELi õiguse alased koolitused puuduvad (seda
teemavaldkonda käsitletakse kõrghariduse
esimesel astmel).
 Keeleõpe puudub.

Kutsepraktika periood JAH
on jagatud erinevateks
etappideks

Kaheaastane kutsepraktika kulgeb järgmiselt:
a) september–detsember: õigusbüroos;
b)

jaanuar–detsember:
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(Institute

of
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Professional Legal Studies või Graduate School of
Professional Legal Education);
c) jaanuar–august: õigusbüroos.
Instituudis
käsitletakse
erinevaid teemasid.
Kutsepraktika järgne
hindamine/eksam

JAH





eri

perioodidel

Ülikooli (Institute of Professional Legal
Studies või Graduate School of Professional
Legal Education) korraldatud eksamid.
Hindamine, mille viib läbi
praktikajuhendaja.

3. Täiendusõppe süsteem
Täiendusõppe ja
spetsialiseerumisõppe
eristamine

Täiendusõppe
läbimisega seotud
kohustused

EI ERISTATA.
Kõik
õigusnõustajad
peavad
läbima
vähemalt
kolmetunnise
koolituse
klienditeeninduse
ja
praksise
töö
korraldamise teemal.
JAH

Kohustuslik kutsealane täiendusõpe on
sätestatud õigusliidu kodukorras.
Õiguslik alus: õigusnõustajate koolitamist
(kutsealane täiendusõpe) käsitlevad
2004. aasta eeskirjad (Solicitors Training
(Continuing Professional Development)
Regulations 2004).

Spetsialiseerumisõppe
läbimisega seotud
kohustused

PUUDUVAD

Kohustused seoses
võõrkeelte õppimisega

Kohustused puuduvad.

Täiendusõppe/spetsial
iseerumisõppe raames
ELi õiguse sisu
omandamisega seotud

Kohustused puuduvad.
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kohustused
4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
Akrediteerimisvõimalus

Akrediteerimist võib taotleda, esitades
kavandatavate kursuste üksikasjad õigusliidu
veebisaidi kaudu.

Nende koolituspakkujate arv,
kes pakuvad täiendusõpet

Õigusliit ei anna akrediteeringut ega heakskiitu
õigusliidu välistele koolitustele ja sellest tulenevalt
ei pea ta koolituspakkujate nimekirja.

Nende koolituspakkujate liik,
kes töötavad välja
akrediteeritud täiendusõppe
kursusi

Õigusliidul puudub akrediteerimiskava.

Nende koolituspakkujate arv,
kes korraldavad
spetsialiseerumiseks
ettevalmistavaid
koolituskursusi

Ei kohaldata.

Nende koolituspakkujate liik,
kes töötavad välja
akrediteeritud ja
spetsialiseerumiseks
ettevalmistavaid
koolituskursusi

Ei kohaldata.

Koolituste liigid ja õppemeetodid
Koolituste liigid, mis on heaks
kiidetud täiendusõppe või
spetsialiseerumisõppe
läbimise kohustuse raames







Auditoorsetel koolitustel
osalemine;
kaugkoolituse läbimine;
e-õppe moodulite
läbimine;
veebiseminari jälgimine;
koolituskonverentsidel
osalemine.

5. Järelevalve koolituse üle
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Osalemine
koolitusel, mis
toimub teises
liikmesriigis:
jah, seda võidakse
käsitada
täiendusõppe
kohustuse
täitmisena.
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Täiendusõppe üle järelevalvet JAH
tegevad organisatsioonid
Järelevalveprotsess

Õigusliidu
kutsealase
koordinaator.





täiendusõppe

Õppe sisu kvaliteet.
Koolitusmeetodite kvaliteet.
Selle kontrollimine, kuidas on täidetud
õigusliidu kirjalikud nõuded.
Selle kontrollimine, kas koolituse abil
täidetakse varasemalt kindlaks määratud
vajadused.

Spetsialiseerumisõppe üle
järelevalvet tegevad
organisatsioonid

Ei kohaldata.

Järelevalveprotsess

Ei kohaldata.

6. Koolitussüsteemi riiklik reform
2008. aastal vaadati läbi haridus- ja koolitussüsteem; praegu ei ole täiendavat
läbivaatamist kavas.
Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 2 – Study on the state of play
of lawyers training in EU law”. Küsitluse viisid läbi Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude
Nõukogu (CCBE) ja Euroopa Avaliku Halduse Instituut (EIPA).
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