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ADVOKAATIDE/ÕIGUSNÕUSTAJATE RIIKLIKU KOOLITUSSÜSTEEMI KIRJELDUS – Inglismaa
ja Wales
1. Juurdepääs kutsealale
Kõrgharidus/ülikooliharidus

JAH (kandidaadil peab olema kvalifikatsiooni
andev akadeemiline kraad).

Õigusteaduse kraad on
kohustuslik

EI

Täieõiguslikuks
advokaadiks/õigusnõustajaks
saamise nõuded








Eelnevalt peab isik läbima kutseoskuste
kursuse (Professional Skills Course – PSC).
Kandidaate hindab õigusliit.
Kandidaate hindab ja nad kiidab heaks
õigusbüroo.
Isik peab läbima kutsepraktika.
Isik peab sooritama eksami.
Isik peab end registreerima Inglismaa ja
Walesi õigusliidus.

Õigusnõustajaks saamise võimalused:
kvalifikatsiooni andev akadeemiline kraad
õigusteaduses + praktilise kutseõppe kursuse
diplom (Legal Practice Course – LPC) + kaheaastane
praktikaleping;
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või
akadeemiline kraad, mis ei ole omandatud
õigusteaduses + üheaastane ümberõppekursus
(Graduate Diploma in Law – GDL) + praktilise
kutseõppe kursuse diplom (Legal Practice Course –
LPC) + kaheaastane praktikaleping.
Kõik

kandidaadid

peavad

läbima

praktilise

kutseõppe kursuse (Legal Practise Course – LPC) ja
kaheaastase kutsepraktika (mida võivad pakkuda
õigusbürood,

avaliku

sektori

asutused

või

äriühingute juriidilised osakonnad).
Alternatiivsed võimalused
kutsealale juurdepääsuks

JAH.
 Kutsepraktika akadeemilise kraadi asemel.
 Muude kutsealade esindajate (teiste riikide
õigusvaldkonna töötajate) võimalus saada
õigusnõustajaks.
Praktilise kutseõppe kursusega (LPC) on võimalik
liituda jurist-asjaajaja kutse omandamise (ILEX)
kaudu. See hõlmab kõrghariduse esimese astme
kraadiõppe

asemel

osaajaga

õpet

ja

töökogemust. Siit alates peavad selle tee valinud
isikud täitma samu tingimusi, mille täitmist
nõutakse tavapärast rada pidi õigusnõustajaks
pürgijatelt.
Kvalifitseeritud

advokaadid

võivad

õigusnõustajaks ümber õppida (Qualified lawyers
transfer route – QLTS) – mujal kvalifikatsiooni
omandanud

advokaadid

peavad

sooritama

eksamid ja nad peavad vastama nõutavatele
kutsesobivuse tingimustele.
2. Koolitus kutsepraktika ajal
Kas on nõutav
kutsepraktika

JAH

Õiguslik alus:
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läbimine?

õigusnõustajate regulatiivameti (SRA)
2011. aasta koolituseeskirjad –
http://www.sra.org.uk/students/lpc.page;
http://www.sra.org.uk/students/trainingcontract.page.

Kohustuslik

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
korraldamise eest
vastutavad
struktuurid

JAH

Kindlaksmääratud kestus:
kolm aastat
(kaheaastane praktikaleping + ligikaudu üks aasta
praktilise kutseõppe kursust (LPC)).
(Varasema praktilise kogemuse arvel võib kestust
lühendada kuni kuus kuud).



Erapraksised ja äriühingute juriidilised osakonnad
– pakuvad kutsepraktika teise etapi raames
praktikalepingut (praktiline töökogemus kohapeal).
Avalikus sektoris praktiseerivad organisatsioonid
(nt riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning
äriühingute juriidilised osakonnad) – pakuvad
kutsepraktika teise etapi raames praktikalepingut
(praktiline töökogemus kohapeal).
Tulunduslikud
koolituspakkujad
–
(nt erakõrgkoolid)
spetsialiseeruvad mõnikord
kutsekvalifikatsiooni
pakkumisele.
Ühendkuningriigi kvalifikatsiooni hindamise amet
(Qualifications Assessment Authority) on neile
andnud akadeemilise akrediteeringu ja SRA oma
akrediteeringu (nad pakuvad praktilise kutseõppe
kursust (LPC), mis moodustab kutsepraktika
esimese etapi).
Ülikoolid (pakuvad kutsepraktika esimese etapi
raames praktilise kutseõppe kursust (LPC)).







Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
vorm







Erapraksise juhendamisel toimuv kutsepraktika.
Õigusalane koolitus spetsiaalse õppekava alusel,
mis on ühine kõigi advokaadi praktikantide jaoks.
Õigusalane koolitus personaalse õppekava alusel.
Õigusvaldkonnaga mitteseotud kutseoskuste alane
koolitus.
Õigusvaldkonnaga seotud kutseoskuste alane
koolitus.
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Sobivuseksam/kontrol
l enne kutsepraktika
algust

JAH




Kontrollitakse diplomit.
Kutsesobivustest –

http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/suit
abilitytest/content.page.
Kindlaksmääratud
õppekava
kutsepraktika ajal

JAH

Praktilise kutseõppe kursuse (LPC) ja praktika ajal
tuleb käsitleda kolme konkreetset
õigusvaldkonda, sealhulgas vähemalt ühte
võistleva menetlusega ja ühte hagita menetlusega
hõlmatud õigusvaldkonda.
LPC tulemused:
http://www.sra.org.uk/documents/students/lpc/L
PC-Outcomes-Sept2011.pdf.

ELi õigust ja keeleõpet
käsitlevad erisused

PUUDUVAD

Kuid enne praktilise kutseõppe kursusega (LPC)
alustamist peab õppija olema omandanud
teadmised järgmistel teemadel:
- peamised ELi institutsioonid;
- ELi õiguse allikad ja ELi õiguse tõlgendamine;
- ELi õiguse ja siseriikliku õiguse vastastikune
suhe;
- asjakohased inimõiguste konventsioonid ja
õigusaktid.
ELi õigust õpetatakse ja selle kohta omandatud
teadmisi hinnatakse integreeritult kogu LPC
kursuse
jooksul,
kui
käsitletav
siseriiklik
õigusvaldkond on ELi õigusega seotud.

Kutsepraktika periood
on jagatud
erinevateks
etappideks

EI

Kutsepraktika järgne
hindamine/eksam

JAH





Kirjalikud eksamid.
Suulised eksamid.
Eksamid toimuvad LPC etapis,
praktikaperioodi lõpus täiendavat eksamit
ei toimu ja praktika kohta annab hinnangu
vastutav koolituspartner.
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3. Täiendusõppe süsteem
Täiendusõppe ja
spetsialiseerumisõppe
eristamine

JAH.
Spetsialiseerumisõppe läbimiseks võidakse
siiski lugeda ka kutsealase täiendusõppe
nõuete täitmist ja spetsialiseerumisõpe ei ole
kohustuslik, välja arvatud juhul, kui
õigusnõustaja tegevusvaldkond on väga
spetsiifiline, näiteks kui ta tegutseb
kriminaalõiguse valdkonnas.
Kriminaalõigus on seni ainus
spetsialiseerumisvaldkond, mis on Inglismaal
advokaatide/õigusnõustajate koolitussüsteemi
raames kättesaadav.
Õiguslik alus:
SRA
advokaatide
kvaliteedi
tagamise
süsteem
(kriminaalõigus),
millega
reguleeritakse kriminaalõiguse advokaatide
tegevust Inglismaal ja Walesis.

Täiendusõppe
läbimisega seotud
kohustused

JAH

Täiendusõppe läbimise kohustus on sätestatud
õigusliidu kodukorras.
Õiguslik alus
Eeskirjad, millega reguleeritakse Inglismaa ja
Walesi õigusnõustajate täiendusõppe nõudeid:
http://www.sra.org.uk/solicitors/cpdaccreditation.page;
http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/cpd/c
ontent.page.

Spetsialiseerumisõppe
läbimisega seotud
kohustused

JAH

Varem sellised kohustused puudusid, kuid
olukord on muutumas üha keerukamaks.
Peamiselt kasutatakse õigusnõustajate puhul
õigusnormides sätestamata kvalifikatsioone, mis
sarnanevad
kvaliteedimärkidele
–
kliendid
(valitsusasutused ja pangad) lähtuvad oma
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juristide valimisel üha sagedamini sellistest
kutsealastest akrediteeringutest. Hiljuti (2013)
võeti siiski kasutusele uus kohustuslik kutsealane
akrediteering,
mida
nimetatakse
spetsialiseerunud
advokaatide
kvaliteedi
tagamise skeemiks (Quality Assessment Scheme
for Advocates – QASA). Selle kohaselt peab neil
kriminaalõiguse advokaatidel, kes soovivad
kohtus esineda, olema asjakohane kutsealane
kvalifikatsioon.
Kohustused seoses
võõrkeelte õppimisega

PUUDUVAD

Täiendusõppe/spetsial
iseerumisõppe raames
ELi õiguse
omandamisega seotud
kohustused

PUUDUVAD

4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
Akrediteerimisvõimalus

JAH,
akrediteerida
on
võimalik
järgmisi
koolituspakkujaid:
 siseriiklikud koolituspakkujad;
 kõigi liikmesriikide koolituspakkujad.
Akrediteerimisprotsess
Kutsealast
täiendusõpet
pakkuvad
koolituspakkujad võivad olla ettevõttesisesed või
välised täiendusõppe pakkujad, kuid nad peavad
vastama volitatud koolituspakkujana tegutsemise
tingimustele ja nende tegevust kontrollitakse
(http://www.sra.org.uk/solicitors/cpd/trainingcompanies.page).

Nende koolituspakkujate arv,
kes pakuvad täiendusõpet

Rohkem kui 50.

Nende koolituspakkujate liik,
kes töötavad välja
akrediteeritud täiendusõppe
kursusi






Õigusliit.
Koolitusorganisatsioonid, mida haldab või
mille
on
asutanud
advokatuur/õigusliit
(sealhulgas õiguskeskused või kohalikud
õigusnõustajate rühmitused).
Akrediteeritud eraõiguslikud tulunduslikud
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koolituspakkujad.
Akrediteeritud
eraõiguslikud
või
avalikõiguslikud
mittetulunduslikud
koolituspakkujad.

Nende koolituspakkujate arv,
kes korraldavad
spetsialiseerumiseks
ettevalmistavaid
koolituskursusi

Rohkem kui 50.

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







Õigusliit.
Koolitusorganisatsioonid, mida haldavad või
mille on asutanud õigusliit (sealhulgas
õiguskeskused või kohalikud õigusnõustajate
rühmitused).
Akrediteeritud eraõiguslikud tulunduslikud
koolituspakkujad.
Akrediteeritud
eraõiguslikud
või
avalikõiguslikud
mittetulunduslikud
koolituspakkujad.

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;
kombineeritud
õppetegevuses*
osalemine;
koolituskonverentsidel*
osalemine;
koolitustel osalemine
koolitaja või õpetajana;
kirjutamine/avaldamine.

25% iga-aastasest
täiendusõppest peab olema
akrediteeritud
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Osalemine
koolitusel, mis
toimub teises
liikmesriigis:
sellist koolitust
võidakse võtta
arvesse
täiendusõppe
läbimise kohustuse
hindamisel, kuid
see sõltub
järgmistest
asjaoludest:
 sellest, kas
koolituspakkuja
on osaleja
päritoluliikmesrii
gis akrediteeritud
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koolituspakkujate
korraldatud.

enne koolituse
algust;
 koolituse liigist.

5. Järelevalve koolituse üle
Täiendusõppe üle järelevalvet JAH
tegevad organisatsioonid
Järelevalveprotsess

Õigusliit.

Hinnatakse järgmist:
 sisu kvaliteet;
 koolitusmeetodite kvaliteet.

Spetsialiseerumisõppe üle
järelevalvet tegevad
organisatsioonid

JAH

Järelevalveprotsess

Hinnatakse järgmist:



Advokaatide kvaliteedi tagamise skeemi
(QASA) üle teevad järelevalvet
õigusnõustajate regulatiivamet (SRA),
advokatuuri standardikomisjon ja juristasjaajaja kutsestandardeid reguleeriv
asutus (ILEX), kes haldavad oma
liikmete / reguleeritavate kutsealade
esindajate huvides kriminaalõiguse
advokaatide ühiseid kutsestandardeid.

sisu kvaliteet;
koolitusmeetodite kvaliteet.

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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