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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




Isik peab end registreerima advokatuuris.
Isik peab läbima kutsepraktika (üheaastane
kõrghariduse esimesele astmele järgnev
kursus ja üheaastane praktika (pupillage)).

Advokaadiks
järgmist

saadakse

teed

pidi:

kõige

tavapärasemalt

kvalifikatsiooni

andev

akadeemiline kraad õigusteaduses (Qualifying Law
Degree) + ülikooli Queens University Belfast juures
asuva

õigusteaduste

instituudi

(Institute

of

Professional Legal Studies) antud vandeadvokaadi
kutsenimetus (Barrister at Law degree) + praktika.
Alternatiivsed võimalused
kutsealale juurdepääsuks

JAH.
Muude kutsealade esindajate võimalus saada
advokaadiks.
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Inglismaa ja Iirimaa vandeadvokaatidel on PõhjaIirimaal võimalik ümber kvalifitseeruda, kuid nad
peavad tõendama, et nad on läbinud õppe, mis
on

võrdväärne

Põhja-Iirimaa

kvalifikatsiooniprotsessiga.

kolmeetapilise

Teoreetiliselt

peaks

Euroopa advokaatidel olema võimalik ümber
kvalifitseeruda advokaadi kutsealal tegutsemist
käsitleva direktiivi artiklite 2 või 10 alusel, kuid
praktikas ei ole seda ette tulnud.
http://www.barlibrary.com/filestore/documents/S
CAN0982_000.pdf
2. Koolitus kutsepraktika ajal
Kas on nõutav
kutsepraktika
läbimine?

JAH

Õiguslik alus:
Põhja-Iirimaa advokatuuri eetikakoodeks (Code of
Conduct for the Bar of Northern Ireland).

Kohustuslik

JAH

Kindlaksmääratud kestus:
üks aasta.

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
korraldamise eest
vastutavad
struktuurid







Advokatuur.
Erapraksised ja õigusbürood.
Eraõiguslikud koolituspakkujad.
Ülikoolid.
Advokaatide ühingud ja advokatuuri loodud
koolitusstruktuurid.

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
vorm





Erapraksise juhendamisel toimuv kutsepraktika.
Advokatuuri juhendamisel toimuv kutsepraktika.
Õigusvaldkonnaga seotud kutseoskuste alane
koolitus.

Sobivuseksam/kontrol
l enne kutsepraktika
algust

PUUDUB

Kindlaksmääratud
õppekava
kutsepraktika ajal

PUUDUB
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ELi õigust ja keeleõpet
käsitlevad erisused

ELi õiguse alased koolitused puuduvad.
Keeleõpe puudub.

Kutsepraktika periood JAH
on jagatud erinevateks
etappideks

Kutsepraktika järgne
hindamine/eksam

JAH

Õigusteaduste instituudis hõlmab õppeaasta
erinevaid perioode, mille jooksul käsitletakse
õiguse erinevaid aspekte (statsionaarne õpe).
Kuus kuud vaatluspraktikat (s.t praktikant
kohtus ei esine), kuus kuud praktiseerimist
juhendaja järelevalve all (s.t praktikant osaleb
järelevalve all kohtuasjade teatavate osade
menetlemises ja tribunalides toimuvates
menetlustes).
Kõik
kursused
läbitakse
instituudis toimuva õppe ajal.





Juhendajate aruannete alusel.
Hindamine (koostab praktikajuhendajaks
olev kogenud vandeadvokaat (pupil
master)).
12 kuu jooksul alates advokatuuri liikmeks
saamisest peavad kõik vandeadvokaadid läbima
järgmised kursused:



i) Põhja-Iirimaa advokatuuri koolituskursus;
ning
ii) Põhja-Iirimaa advokatuuri kutse-eetika
kursus.
3. Täiendusõppe süsteem
Täiendusõppe ja
spetsialiseerumisõppe
eristamine
Täiendusõppe
läbimisega seotud
kohustused

EI ERISTATA.

JAH

Täiendusõppe läbimise kohustus on sätestatud
advokatuuri raamatukogu (Bar Library)
kodukorras.
Õiguslik alus:
eetikakoodeksi punkt 6.01.
http://www.barlibrary.com/code-of-conduct/
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http://www.barlibrary.com/aboutbarristers/barristers-profession/cpd/
Spetsialiseerumisõppe
läbimisega seotud
kohustused

PUUDUVAD

Eetikakoodeksis
ei
ole
nimetatud.
Olemas
on
advokaatide rühmad, mis
advokaate, kes tegelevad
õigusvaldkonnaga,
näiteks
perekonnaõigusega.

Kohustused seoses
võõrkeelte õppimisega

Kohustused puuduvad.

Täiendusõppe/spetsial
iseerumisõppe raames
ELi õiguse
omandamisega seotud
kohustused

Kohustused puuduvad.

spetsialiseerumist
spetsialiseerunud
ühendavad neid
rohkem teatava
kriminaalvõi

4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
Akrediteerimisvõimalus

Nende koolituspakkujate arv,
kes pakuvad täiendusõpet
Nende koolituspakkujate liik,
kes töötavad välja
akrediteeritud täiendusõppe
kursusi

Akrediteerida on võimalik (ainult seoses
kutsealase täiendusõppega):
 koolituskursusi;
 siseriiklikke koolituspakkujaid;
 kõigi liikmesriikide koolituspakkujaid.
Rohkem kui 50.
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Advokatuur.
Advokatuuri hallatavad või loodud
koolitusorganisatsioonid.
Akrediteeritud eraõiguslikud
tulunduslikud koolituspakkujad
(sealhulgas õigusbürood).
Akrediteeritud eraõiguslikud või avalikõiguslikud mittetulunduslikud
koolituspakkujad (sealhulgas ülikoolid,
sihtasutused).
Akrediteerimata eraõiguslikud
tulunduslikud koolituspakkujad.
Akrediteerimata eraõiguslikud või
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avalik-õiguslikud mittetulunduslikud
koolituspakkujad.
Nende koolituspakkujate arv,
kes korraldavad
spetsialiseerumiseks
ettevalmistavaid
koolituskursusi

21–50

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.

Osalemine
koolitusel, mis
toimub teises
liikmesriigis:
jah, seda võidakse
käsitada kutsealase
täiendusõppe
läbimise kohustuse
täitmisena. See
sõltub kutsealase
täiendusõppe
eeskirju kehtestava
hariduskomitee
seisukohast.

5. Järelevalve koolituse üle
Täiendusõppe üle järelevalvet JAH
tegevad organisatsioonid

Advokatuuri
raamatukogus
tegutseb
kutsealase
täiendusõppe
komitee.
(Advokatuuri
raamatukogus
asub
advokatuuri
nõukogu.
Kõik
vandeadvokaadid
on
advokatuuri
raamatukogu liikmed ning raamatukogu
pakub neile tööruume ja haldusalast tuge).
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Järelevalveprotsess

Seoses kutsealase täiendusõppega peavad
vandeadvokaadid igal aastal tõendama, et nad on
läbinud nõutavad 12 tundi täiendusõpet.

Spetsialiseerumisõppe üle
järelevalvet tegevad
organisatsioonid

PU
UD
UV
AD

Põhja-Iirimaal
ei
spetsialiseerumist.

Järelevalveprotsess

Ei kohaldata.

ole

formaalset

6. Koolitussüsteemi riiklik reform
Läbivaatamine on pooleli ja muudatusi kavandatakse 2014. aastaks. ELi õiguse alast
koolitust see tõenäoliselt ei mõjuta.
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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