Eurooppaoikeutta koskeva lakimieskoulutus Irlannissa
Vastaava organisaatio: Law Society of Ireland (Irlannin asianajajaliitto)
KUVAUS Irlannin KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ

1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen koulutus / yliopistotason koulutus
edellytyksenä
EI OLE
Korkeakoulututkinto ei ole edellytyksenä asianajajan
ammattiin pääsylle, mutta valtaosa hakijoista on opiskellut
yliopistossa. Noin 95 % asianajajan ammattiin pyrkivistä on
suorittanut
korkeakoulututkinnon.
Päästäkseen
työharjoitteluun hakijalla on oltava korkeakoulututkinto tai
hänen on suoritettava korkeakoulututkintoa vastaava koe.

Oikeustieteen tutkinto pakollinen

EI OLE

Pätevöityminen



Kahdeksan eri oikeudenalaa kattavan pääsykokeen
läpäiseminen



Kahden vuoden harjoittelusopimus (kahden vuoden
työharjoittelu asianajotoimistossa)



Kaksi ammatillista koulutusjaksoa (PPC I ja PPC II)



Koe (Irlannin asianajajaliiton järjestämä)



Rekisteröityminen asianajajayhdistyksen jäseneksi

Oikeusperusta:
24 §, laki asianajajista 1954
KYLLÄ

Vaihtoehtoiset polut ammattiin



Oikeustieteen tutkinto tai



asianajajaliiton järjestämä koe, joka vastaa tasoltaan
korkeakoulun loppututkintoa (oikeustieteen tutkinto
ei ole edellytyksenä ammattiin pääsylle).



Jos henkilö on toiminut vähintään viisi vuotta
avustavana lakimiehenä ja hänellä on oikeustieteen
tutkinto, hänen ei tarvitse suorittaa edellä mainittua
koetta.
Oikeusperusta:
Asianajajista annetun lain 1954 24 ja 25 §, sellaisena kuin
ne on muutettuna asianajajista annetun muutoslain 40 ja
41 §:ssä (asianajajista annettu muutoslaki 1994)

2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLLÄ
Oikeusperusta:
1) Irlannin säädöskokoelma
2) Asianajajalaki 1954

http://www.irishstatutebook.ie/1954/en/act/pub/0036/index.html 2002
3) Ammatillinen täydennyskoulutus: vuoden 2012 säädös nro 501

Pakollinen

KYLLÄ

Kesto:
kaksi vuotta

Työharjoittelua järjestävät
organisaatiot



Irlannin asianajajaliitto



Yksityiset laki- ja asianajotoimistot

Harjoittelun toteutustapa



Yksityisen asianajotoimiston valvoma työharjoittelu



Irlannin asianajajaliiton valvoma työharjoittelu



Muuta kuin oikeustieteellistä ammatillista osaamista kehittävä
koulutus



Oikeustieteellistä ammatillista osaamista kehittävä koulutus



Muuta kuin oikeustieteellistä ammatillista osaamista kehittävä
koulutus



Oikeustieteellistä ammatillista osaamista kehittävä koulutus

Tarkastus ennen harjoittelua

Opetussuunnitelma
harjoittelun aikana

KYLLÄ


Tutkintotodistuksen tarkastaminen/varmentaminen



Pääsykoe: Pääsykoe kattaa kahdeksan eri oikeudenalaa, jotka
ovat sopimusoikeus, perustuslakioikeus, vahingonkorvausoikeus,
varallisuusoikeus, kiinteistöoikeus, eurooppaoikeus, yhtiöoikeus ja
rikosoikeus.

KYLLÄ


Ammatillinen koulutusjakso I (Professional Practice Course, PPC
I) – kokopäiväinen peruskurssi



Ammatillinen koulutusjakso II (Professional Practice Course,
PPC II) – kokopäiväinen peruskurssi



Työssäoppimisjakso (asianajotoimistossa suoritettu harjoittelu ei
sisälly PPC I:een tai PPC II:een)

Perusasiat käydään läpi PPC I -koulutuksen ensimmäisellä viikolla.
Tavoitteena on alustava tutustuminen ammattisäännöstössä esitettyihin
parhaisiin
käytäntöihin
(aihetta
käsitellään
yksityiskohtaisemmin
PPC II -koulutuksessa).
Kummassakin koulutuksessa painotetaan käytäntöä ja opettajina toimivat
pääasiassa ammatissa toimivat asianajajat ja Irlannin asianajajaliiton
työntekijät.
PPC I (kuusi kuukautta kestävä kokopäiväkoulutus) / PPC II (kolme
kuukautta kestävä kokopäiväkoulutus)
PPC I -koulutuksessa käsiteltävät aiheet:
Peruskurssi, riita-asiat (sekä yksityis- että rikosoikeudelliset), sovellettu
maaoikeus, yritysoikeus, perintö- ja vero-oikeus, erilaisten taitojen
omaksuminen (asianajotoiminta, neuvottelutaito, tutkimus, asiakkaiden
kuulustelu ja neuvominen, oikeudellisten tekstien laatiminen)

PPC II -koulutuksessa käsiteltävät aiheet:
Työoikeus, Englannin varallisuusoikeus ja siihen liittyvä käytäntö, perhe- ja
lapsioikeus, asianajotoimiston johtaminen ja hallinto, vapaavalintaiset
kurssit (opiskelijoiden on valittava kolme kurssia tarjolla olevista kursseista)

Eurooppaoikeuden ja
vieraiden kielten opetusta
koskevat erityisvaatimukset

KYLLÄ

Eurooppaoikeus:


eurooppaoikeus
on
kahdeksasta aiheesta.



PPC
I -koulutukseen
eurooppaoikeuden kurssi.

yksi

pääsykokeen

kuuluu

erityinen



eurooppaoikeutta sivutaan kaikilla PPC I- ja PPC
II -koulutukseen kuuluvilla kursseilla.
Ei vieraiden kielten opetusta koskevia vaatimuksia.

Jakautuuko harjoittelu
useampaan jaksoon?

Harjoittelun jälkeinen
arviointi/koe

KYLLÄ


Harjoittelu on jaettu eri jaksoihin lainsäädännön eri puolien
huomioimiseksi.



Harjoittelu on jaettu eri jaksoihin lakimiesammatin eri puolien
huomioimiseksi.

KYLLÄ

PPC I- ja PPC II -koulutuksessa arviointi perustuu
loppukokeeseen (joka sisältää sekä kirjalliset että suulliset
kokeet).

3. Täydennys-/erikoistumiskoulutusjärjestelmä
EI OLE

Erottelu täydennyskoulutuksen ja
erikoistumiskoulutuksen välillä
Täydennys- ja erikoistumiskoulutusta
koskevat velvoitteet

KYLLÄ

Asianajajayhdistyksen sisäisissä
määrätyt koulutusvelvoitteet

säännöissä

Oikeusperusta:
Asianajajat (ammatillinen täydennyskoulutus)
Asetus 2012 (SI Nro 501/2012)

Vieraiden kielten opiskelua koskevat
velvoitteet

EI OLE

Eurooppaoikeuden opetuksen sisältöä
koskevat vaatimukset täydennys- ja
erikoistumiskoulutuksessa

EI OLE

4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus akkreditointiin

Akkreditoitua täydennyskoulutusta
tarjoavien koulutuksen järjestäjien
lukumäärä

EI OLE
Irlannin
koulutusjärjestelmässä
akkreditointimahdollisuutta.
–

ei

ole

–

Akkreditoitua täydennyskoulutusta
tarjoavat koulutuksen järjestäjät

Koulutustoiminta ja -menetelmät
Täydennyskoulutusta koskevien
velvoitteiden täyttämiseksi
hyväksytty koulutus



Osallistuminen lähiopetukseen



Verkko-opintojakson
suorittaminen



Verkkoseminaarit



Osallistuminen
opetukseen



Osallistuminen koulutusseminaareihin



Osallistuminen koulutukseen
kouluttajana tai opettajana



Kirjoittaminen/julkaisutoiminta

sulautuvaan

Osallistuminen
koulutustoimintaan
toisessa jäsenvaltiossa:
Irlannissa pakollisen
täydennyskoulutuksen
järjestelmä perustuu omaan
ilmoitukseen vaatimustenmukaisuudesta. Asianajaja
voi lukea toisessa jäsenvaltiossa saamansa
koulutuksen hyväkseen, kun
hän ilmoittaa ammatillista
täydennyskoulutusta
koskevien vaatimusten
täyttämisestä.

5. Koulutuksen valvonta
Akkreditoitua täydennyskoulutusta valvovat
organisaatiot

–
Irlannissa ei ole akkreditointijärjestelmää.

Valvontamenettely

–

6. Kansallisen koulutusjärjestelmän uudistaminen
Oikeusalan ammatillisesta koulutuksesta on tarkoitus laatia raportti, kun esitys oikeudellisia palveluja koskevaksi
laiksi 2011 on hyväksytty.
Oikeudellisia palveluja koskeva lakiesitys annettiin vuonna 2011, ja sen mukaan on perustettava oikeudellisten
palvelujen valvontaviranomainen. Sen tehtävänä olisi valvoa asianajajille tarkoitettua oikeusalan ammatillista
koulutusta. Lisäksi oikeusalan ammatillisesta koulutuksesta olisi lakiesityksen mukaan laadittava raportti.
Raportissa esitetään todennäköisesti muutoksia järjestelmään, mutta on hyvin vaikeaa arvioida, puolletaanko siinä
joitain tiettyjä uudistuksia. Muutosten toteuttaminen edellyttäisi uudelta valvontaviranomaiselta ja oikeusministeriltä
uusia toimia.

