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

JAH

Õigusteaduse kraad on
kohustuslik

JAH

Täieõiguslikuks
advokaadiks/õigusnõustajaks
saamise nõuded



Kandidaate hindab õigusliit.
Pärast õigusvaldkonna töötaja diplomiõppe
(tase PEAT 1) läbimist ja enne seda, kui
kandidaatidele antakse vastuvõtutõend
(Entrance Certificate), mis võimaldab neil
alustada praktikat (tase PEAT 2), peavad kõik
kandidaadid tõendama Šotimaa õigusliidule,
et
nad
on
sobilikud
tegutsema
õigusnõustajana.
Kõrghariduse esimesele astmele järgnevat
diplomiõpet nimetatakse õppeks tasemel
PEAT 1 ja praktiline õpe õigusnõustaja
büroos
koos
kohustuslike
kursuste
läbimisega
(praktikandi
kutsealane
täiendusõpe
(Trainee
Continuing
Professional
Development
–
TCPD))
moodustab õppe tasemel PEAT 2.
 Isik peab läbima kutsepraktika.
 Isik peab end registreerima Šotimaa
õigusliidus.
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Alternatiivsed võimalused
kutsealale juurdepääsuks

JAH.
Õigusteaduse kraadi omandamise asemel on
võimalik sooritada Šotimaa õigusliidu enda
korraldatud kutseeksamid, millele lisaks tuleb
enne õpet tasemel PEAT 1 läbida kolmeaastane
praktika praktiseeriva Šoti õigusnõustaja juures.
Pärast

selle

etapi

läbimist

peavad

kõik

õigusnõustajaks pürgijad läbima õigusvaldkonna
töötaja diplomiõppe (Professional Education
and Training – PEAT) esimese etapi PEAT 1.
2. Koolitus kutsepraktika ajal
Kas on nõutav
kutsepraktika
läbimine?

Õiguslik alus:
Šotimaa õigusnõustajaid käsitlev 1980. aasta
seadus (Solicitors (Scotland) Act 1980).

JAH

Selle seadusega antakse Šotimaa õigusliidule
pädevus näha ette koolitust, sealhulgas nii
praktilist kui ka teoreetilist koolitust käsitlevad
eeskirjad.
Kohustuslik

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
korraldamise eest
vastutavad
struktuurid

Kindlaksmääratud kestus:
osaliselt kaks aastat täisajaga õpet või aeg, mis
vastab kahele aastale täisajaga õppele – see
ei kehti siiski kõigi kategooriate kandidaatide
puhul.
JAH,






Erapraksised.
Avalikus sektoris praktiseerivad organisatsioonid
(nt riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning
eraõiguslike äriühingute juriidilised osakonnad).
Teised koolituspakkujad, keda Šotimaa õigusliit on
volitanud pakkuma praktikantide kutsealast
täiendusõpet (TCPD).
TPCD – 40 tunni ulatuses peab õpe hõlmama
Šotimaa
õigusliidu
volitatud
koolituspakkuja
korraldatud koolitusi + vähemalt neli tundi sellest
peab hõlmama kohustuslik kutse-eetika kursus. (See
on seotud kutsepraktika perioodiga, sest tegemist on

2

Riik: Šotimaa



Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
vorm





veebipõhiste koolituskursustega, mis tuleb läbida
mis tahes ajal kutsepraktika (õigusnõustaja juures
praktilise töökogemuse omandamise) jooksul.)
Tulunduslikud
koolituspakkujad
ja
ülikoolid
(praktikandi tasandil läheb arvesse üksnes selline
õpe, mida pakuvad volitatud koolituspakkujad, ja
üksnes tunnustatud diplomiõppe kursused).
Erapraksise juhendamisel toimuv kutsepraktika.
Õigusvaldkonnaga mitteseotud kutseoskuste alane
koolitus.
Õigusvaldkonnaga seotud kutseoskuste alane
koolitus.

Kõik need kolm elementi on kutsepraktika osa.
Sobivuseksam/kontrol
l enne kutsepraktika
algust

JAH

Kontrollitakse diplomit.

Kindlaksmääratud
õppekava
kutsepraktika ajal

PUUDUB

ELi õigust ja keeleõpet
käsitlevad erisused

Keelenõuded
puuduvad.

ELi õigus on kohustuslik teema
bakalaureuseõppe raames, kuid seda ei
õpetata eraldi ainena kvalifikatsiooni
omandamise diplomiõppe raames, sest
need
kursused
on
praktilisema
suunitlusega ja on näiteks seotud
kohtus esinemisega, maatehingutega
jms. ELi õigusega seotud elemente
käsitletakse
siiski
näiteks
perekonnaõiguse, äriühinguõiguse jms
raames.

Kutsepraktika periood EI
on jagatud erinevateks
etappideks
Kutsepraktika järgne
hindamine/eksam

JAH

Juhendajana tegutsev õigusnõustaja peab
koostama praktikandi kohta kvartaalsed
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hindamisaruanded. Need esitatakse Šotimaa
õigusliidule läbivaatamiseks. Praktikaperioodi
lõpus
peab
juhendajana
tegutsev
õigusnõustaja kinnitama, et praktikant on
saavutanud kõik tulemused, mis Šotimaa
õigusliidu kehtestatud korra kohaselt peavad
praktika ajal olema saavutatud.
3. Täiendusõppe süsteem
Täiendusõppe ja
spetsialiseerumisõppe
eristamine
Täiendusõppe
läbimisega seotud
kohustused

EI ERISTATA.
Šotimaa õigusnõustajate jaoks
spetsialiseerumisõpet ette nähtud.
JAH

Kohustuslik

kutsealane

ei

ole

täiendusõpe

on

sätestatud õigusliidu kodukorras.
Õiguslik alus:
Šotimaa õigusnõustajate kutsealast
täiendusõpet käsitlevad 1993. aasta eeskirjad
(Solicitors (Scotland) (Continuing Professional
Development) Regulations 1993) ning Šotimaa
õigusnõustajate kutsealase täiendusõppe
nõuded ja suunised (CPD Requirements and
Guidance for Scottish Solicitors).

Spetsialiseerumisõppe
läbimisega seotud
kohustused

PUUD
UVAD

Spetsialiseerumisõpet ei ole nimetatud riigi
õigusaktides ega õigusliidu kodukorras.

Kohustused seoses
võõrkeelte õppimisega

Kohustused puuduvad.

Täiendusõppe/spetsial
iseerumisõppe raames
ELi õiguse
omandamisega seotud
kohustused

Kohustused puuduvad.

4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
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Akrediteerimisvõimalus

Šotimaal kehtestatud koolitussüsteemi raames
see võimalus puudub.
Volitatud koolituspakkuja staatus peab olema
ainult neil koolituspakkujatel, kes korraldavad
kutsepraktika ajal (n-ö praktikandi kutsealase
täiendusõppe (TCPD) raames) kohustuslikke
koolituskursusi.

Kvalifitseeritud

õigusnõustajatele

kutsealase

pakkujad

pea

ei

täiendusõppe

olema

volitatud

koolituspakkujad.
Nende koolituspakkujate arv,
kes pakuvad täiendusõpet

EI KOHALDATA.
Akrediteerimiskord puudub.
Iga õigusnõustaja vastutab ise selle eest, et ta
läbib kutsealase täiendusõppe, mis on tema
praktilise tegevuse seisukohast asjakohane.

Nende koolituspakkujate liik,
kes töötavad välja
akrediteeritud täiendusõppe
kursusi

EI KOHALDATA.
Akrediteerimiskord puudub.
Iga õigusnõustaja vastutab ise selle eest, et ta
läbib kutsealase täiendusõppe, mis on tema
praktilise tegevuse seisukohast asjakohane.

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








Auditoorsetel koolitustel
osalemine;
e-õppe moodulite
läbimine;
koolituskonverentsidel
osalemine;
koolitustel osalemine
koolitaja või õpetajana;
kirjutamine/avaldamine.
Kuna iga õigusnõustaja
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Osalemine
koolitusel, mis
toimub teises
liikmesriigis:
jah, osalemist
teises
liikmesriigis
toimuval
koolitusel
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vastutab ise selle eest, et
ta läbib koolituse, mis on
tema praktilise tegevuse
seisukohast asjakohane,
siis on võimalik, et
soovitakse läbida ka
muud liiki koolitusi.

võidakse
käsitada
täiendusõppe
kohustuse
täitmisena.

5. Järelevalve koolituse üle
Täiendusõppe üle järelevalvet
tegevad organisatsioonid

PUUDUVAD

Õigusliit ei tee järelevalvet täiendusõppe
osaks olevate koolituste üle.

Järelevalveprotsess

EI KOHALDATA.
Koolituse üle järelevalvet ei tehta.

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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