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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, need kandidaadid, kes on omandanud akadeemilise
kraadi, mis ei ole õigusteaduse kraad, võivad läbida
üheaastase ümberõppekursuse õigusteaduse erialal ja
saada õigusteaduse diplomi (Graduate Diploma in Law –
GDL). Varem kehtinud korra alusel tuli sooritada ühtne
kutseeksam (Common Professional Examination – CPE).
Seega on kaks võimalust:
•
võimalus omandada kvalifikatsiooni andev
akadeemiline kraad õigusteaduses (Qualifying Law
Degree; nõutava tasandi akadeemiline kraad, mille on
andnud
Ühendkuningriigis
asuv
ülikool,
või
akadeemiline kraad, mille on andnud väljaspool
Ühendkuningriiki asuv ülikool või võrdväärse tasandi
õppeasutus ja mida komisjon aktsepteerib kui
Ühendkuningriigis väljastatud akadeemilise kraadiga
võrdsustatud kraadi), või
•
võimalus omandada kvalifikatsiooni andev
akadeemiline
kraad
ja
läbida
edukalt
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ümberõppekursus.
Täieõiguslikuks
advokaadiks/õigusnõustajaks
saamise nõuded

 Isik peab end registreerima advokatuuris (võimalik
alles pärast täieliku kvalifikatsiooni saamist).
 Isik peab sooritama eksami.
 Isik peab läbima kutseõppekursuse, mida
korraldavad õigusvaldkonna õppeasutused ja mille
on heaks kiitnud advokatuuri standardikomisjon:
isik
peab
läbima
vandeadvokaadi
kutseõppekursuse (Bar Professional Training Course
– BPTC) ja koolituspakkuja peab talle väljastama
tunnistuse kursuse eduka läbimise kohta
(kutseõppe etapp) – selles etapis võib
vandeadvokaat hakata kasutama vandeadvokaadi
tiitlit,
kuid
mitte
seoses
õigusteenuste
osutamisega. Isik võib enda kohta kasutada
nimetust „vandeadvokaat” seoses õigusteenuste
osutamisega üksnes pärast seda, kui ta on läbinud
praktilise etapi (kutsepraktika (pupillage) +
vandeadvokaatide kutseühingu (Inn) liikmeks
astumine + isiksuseomaduste ja kutsesobivuse
hindamine) ja talle on antud vandeadvokaadi
tegevusluba.
 Isik
peab
rahuldavalt
läbima
12-kuulise
kutsepraktika (praktiline etapp) ja talle peab
olema väljastatud täieliku kvalifikatsiooni
tunnistus.
 Isik peab esitama kutseühingu liikmeks astuda
soovija
deklaratsiooni
ja
iseloomustused:
kandidaadi isiksuseomadusi ja kutsesobivust
hindavad vandeadvokaatide kutseühingud (Inns of
Court).
 Isik peab olema vandeadvokaatide kutseühingu liige
(kutseühinguid (Inns of Court) on kokku neli – Inner
Temple, Middle Temple, Grays Inn ja Lincoln’s Inn –
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ning iga vandeadvokaat peab olema neist ühe liige;
minevikus
vastutasid
kutseühingud
isiku
vandeadvokaadi seisusesse vastuvõtmise eest, kuid
tänapäeval teevad nad seda üksnes juhul, kui
kandidaadi puhul on täidetud advokatuuri
standardikomisjoni nõuded).
 Isik peab olema registreeritud vandeadvokaatide
registris (ainult need vandeadvokaadid, kellel on
kehtiv tegevusluba).
Alternatiivsed võimalused
kutsealale juurdepääsuks

JAH.
 Üheaastase ümberõppekursuse läbimine (vt
eespool).
 Muude kutsealade esindajate võimalused
vahetada elukutset (õigusteaduse eriala
lõpetanud isiku või advokaadi võimalus saada
teise ELi liikmesriigi advokatuuri liikmeks).
Advokatuuri standardikomisjon viib läbi
samaväärsuse hindamise, võrreldes välisriigis
pakutavat
kvalifikatsiooni ja ametialast
kogemust siseriiklikult pakutavate vastavate
kvalifikatsioonide ja kogemustega. Seejärel teeb
komisjon otsuse, kas taotleja peab tegema testi
(Bar Transfer Test), millega kontrollitakse, kas
isikul
on
Inglismaal
ja
Walesis
vandeadvokaadina tegutsemiseks nõutavad
kutseteadmised.
 Õigusnõustajad,
ülemeremaade
kvalifitseeritud advokaadid ja õigusteaduse
õppejõud
(nt välisriigi
kvalifitseeritud
advokaatide
ajutine
õigus
tegutseda
vandeadvokaadina
(vandeadvokaatide
koolitamist käsitlevate eeskirjade (Bar Training
Regulations) punkt 78): välisriigi kvalifitseeritud
advokaat, kes on vähemalt kolm aastat
esinenud regulaarselt täieõigusliku advokaadina
kohtus, kus mõistetakse õigust põhimõtteliselt
sarnaselt Inglismaal ja Walesis kohaldatava
üldise õigusega, võib saada komisjonilt ajutise
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loa tegutseda vandeadvokaadina (Temporary
Qualification Certificate).
2. Koolitus kutsepraktika ajal
Kas on nõutav
kutsepraktika läbimine?

JAH

Õiguslik alus:
vandeadvokaatide koolitamist käsitlevad eeskirjad
(Bar Training Regulations) (kehtivad alates 1.10.2012).

Kohustuslik

JAH

Kindlaksmääratud kestus: 12 kuud (praktiline etapp).
 Praktiline etapp: isik peab rahuldavalt läbima
12-kuulise kutsepraktika (pupillage) ja talle
peab olema väljastatud täieliku kvalifikatsiooni
tunnistus.
Kutsepraktika
on
jaotatud
järgmisteks perioodideks: 1) kuus kuud kestev
praktiseerimist mittehõlmav periood ja 2) kuus
kuud kestev praktiseerimisperiood.
 Isik peab alustama praktilise etapiga hiljemalt
viie aasta jooksul pärast kutseõppe etapi
lõpetamist; hilisem alustamine on võimalik
üksnes komisjoni loal.
 Praktilise etapiga alustamise eelduseks on
kutseõppe etapi edukas läbimine (või sellest
vabastamine).

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
korraldamise eest
vastutavad struktuurid




Heakskiidetud koolitusorganisatsioon (kutsepraktika).
Vandeadvokaat, kes on registreeritud praktikajuhendaja
(kutsepraktika).
Väline
koolitus (vandeadvokaatide
koolitamist
käsitlevate eeskirjade (Bar Training Regulations)
punkt 42): a) sellise õigusnõustaja, kohtuniku või muu
asjakohase kvalifikatsiooniga advokaadi juhendamisel,
kes ei ole registreeritud juhendaja; ja/või b)
organisatsioonis,
mis
ei
ole
heakskiidetud
koolitusorganisatsioon, kuid mis komisjoni hinnangul
pakub asjakohast koolitust ja praktilist kogemust
(kutsepraktika).

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse vorm





Kutsepraktika sellise vandeadvokaadi juhendamisel, kes
on registreeritud praktikajuhendaja (praktiline etapp).
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Õigusvaldkonnaga mitteseotud kutseoskuste alane
koolitus.




Õigusvaldkonnaga seotud kutseoskuste alane koolitus.
Kutseühingute (Inns) kehtestatud nõue, mida peavad
täitma
liikmeks
võetud
vandeadvokaadid:
12 koolitustsüklit
(vandeadvokaatide
koolitamist
käsitlevate eeskirjade (Bar Training Regulations)
punktid 56–62). Vandeadvokaadid peavad osalema neil
kvalifikatsiooni
andvatel
koolitustel
hiljemalt
viieaastase perioodi jooksul, mis lõpeb sellel kuupäeval,
mil nad saavad advokatuuri täieõiguslikuks liikmeks.
(Selle
näol
on
tegelikult
ikkagi
tegemist
kvalifitseerumisele eelneva koolitusega, sest alles pärast
nende tsüklite läbimist võib vandeadvokaat saada
tegevusloa.)

Sobivuseksam/kontroll
enne kutsepraktika algust

JAH

Kindlaksmääratud
õppekava kutsepraktika
ajal

JAH

ELi õigust ja keeleõpet
käsitlevad erisused

JAH

Kutsepraktika periood on
jagatud erinevateks
etappideks

JAH

Kutsepraktika järgne
hindamine/eksam

JAH




Akadeemilise etapi läbimine.
advokaadi kutseõppekursuseks valmisolekut
hindav test (Bar Course Aptitude Test (BCAT))
(testi sooritamine on vajalik kutseõppe etapi
alustamiseks
(vandeadvokaadi
kutseõppekursusel (Bar Professional Training
Course – BPTC) osalemiseks) – vt eespool
kutsepraktika kestust käsitlev osa.

Kutseõppe etapp (BPTC) hõlmab ELi õiguse käsitlemist,
kuigi see ei ole eraldi õppeaine. Enne kutseõppe etapiga
alustamist on õppijad omandanud teadmised ELi õiguse
kohta kvalifikatsiooni andva kraadiõppe raames.

Hindamine juhendajate aruannete alusel.
Vandeadvokaadiks pürgija peab lisama oma tööandja
(õigusbüroo)
soovituskirjad.
Õigusbüroo
peab
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kinnitama, et liikmeks pürgija sobib advokaadina
töötama.
3. Täiendusõppe süsteem
Täiendusõppe ja
spetsialiseerumisõppe eristamine

JAH.
Spetsialiseerumisõppe läbimine ei ole kohustuslik,
välja
arvatud
juhul,
kui
vandeadvokaadi
tegevusvaldkond on väga spetsiifiline, näiteks kui ta
tegutseb kriminaalõiguse valdkonnas.
Vandeadvokaatidel on võimalik spetsialiseeruda
üksnes spetsialiseerunud advokaatide kvaliteedi
tagamise skeemi (Quality Assurance Scheme for
Advocates – QASA) kaudu.
Praegu on siiski pooleli QASA-skeemi kohtulik
läbivaatamine.

Täiendusõppe läbimisega
seotud kohustused

JAH

Advokatuuri standardikomisjon (Bar Standards Board)
kehtestab täiendusõppega seotud nõuded, eesmärgiga
tagada vandeadvokaadi kutseoskuste säilimine kogu
tema karjääri jooksul.
Täiendusõppega seotud kohustused.


Kutsealane täiendusõpe (Continuing Professional
Development – CPD): töö, mida vandeadvokaat teeb
lisaks
tema
tavapärastele
töökohustustele
eesmärgiga arendada sellise töö kaudu oma
kutsealaseid oskusi, teadmisi ja kutsestandardeid
valdkondades, mis on seotud vandeadvokaadi
reaalse või potentsiaalse tegevusvaldkonnaga, ja
eesmärgiga olla pidevalt kursis valdkonnas
toimuvate muutustega ja säilitada kutsetegevuse
kõrgeim tase (kutsealase täiendusõppe eeskirjade
järgimist käsitlev üldine juhend „A general guide to
CPD”).

Õiguslik alus:
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advokatuuri standardikomisjoni kehtestatud
regulatiivsed nõuded –
https://www.barstandardsboard.org.uk/regulato
ry-requirements/;



Inglismaa ja Walesi advokatuuri eetikakoodeks
(Code of Conduct of the Bar of England and
Wales).

Spetsialiseerumisõppe
läbimisega seotud
kohustused

JAH

Advokaatide kvaliteedi tagamise skeemi (Quality
Assurance Scheme for Advocates – QASA) kohaselt
peavad need kriminaalõiguse valdkonnas praktiseerivad
advokaadid (sealhulgas vandeadvokaadid), kes soovivad
kohtus esineda, olema saanud selle skeemi kohase
kvalifikatsiooni.

Kohustused seoses
võõrkeelte õppimisega

PUUDUVAD

Täiendusõppe/spetsialiseerumisõppe raames ELi
õiguse omandamisega
seotud kohustused

PUUDUVAD

4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
Akrediteerimisvõimalus

JAH, akrediteerida on võimalik:
 koolituskursusi;
 siseriiklikke koolituspakkujaid;
 kõigi
liikmesriikide
koolituspakkujaid
(advokatuuri
standardikomisjon
ja
õigusnõustajate
regulatiivamet
võivad
kutsealase
täiendusõppe
pakkujana
akrediteerida peaaegu kõik organisatsioonid, kes
suudavad tõendada oma kursuste asjakohasust).
Akrediteerimisprotsess




Vandeadvokaadid
peavad
kursuse lõpus
allkirjastama
koolituspakkuja
esitatava
registreerimisdokumendi, et nende kutsealase
täiendusõppe tunnid arvesse läheksid.
Akrediteerimisavaldused tuleb saata advokatuuri
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standardikomisjonile vähemalt kaks nädalat
enne kursuse algust (vt kutsealase täiendusõppe
eeskirjade järgimist käsitlev üldine juhend „A
general guide to CPD”).
Nende koolituspakkujate arv, kes
pakuvad täiendusõpet

Rohkem kui 50.


Nende koolituspakkujate liik, kes
töötavad välja akrediteeritud
täiendusõppe kursusi




Nende koolituspakkujate arv, kes
korraldavad spetsialiseerumiseks
ettevalmistavaid koolituskursusi

Koolitusorganisatsioonid, kellele kutsealase
täiendusõppe büroo on andnud akrediteeringu.
Advokatuuri standardikomisjoni juures tegutsev
kutsealase täiendusõppe büroo (The CPD Office
at the Bar Standards Board) on pädev andma
kutsealase
täiendusõppe
akrediteeringu
heakskiidetud
kursustele,
seminaridele,
konverentsidele,
loengutele
(vt kutsealase
täiendusõppe eeskirjade järgimist käsitlev üldine
juhend „A general guide to CPD”).
Akrediteeritud
eraõiguslikud
tulunduslikud
koolituspakkujad.
Akrediteeritud
eraõiguslikud
või
avalikõiguslikud mittetulunduslikud koolituspakkujad.

21–50.
QASA-skeem on äsja kasutusele võetud. See põhineb
praktilise kogemuse tõendamisel, mitte koolitusel.



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





Advokatuur/õigusliit.
Akrediteeritud
eraõiguslikud
tulunduslikud
koolituspakkujad (sealhulgas õigusbürood).
Akrediteeritud
eraõiguslikud
või
avalikõiguslikud mittetulunduslikud koolituspakkujad
(sealhulgas ülikoolid, sihtasutused).
Akrediteerimata eraõiguslikud tulunduslikud
koolituspakkujad.
Akrediteerimata eraõiguslikud või avalikõiguslikud mittetulunduslikud koolituspakkujad.

Koolituste liigid ja õppemeetodid
Koolituste liigid, mis on heaks
kiidetud täiendusõppe või



Auditoorsetel koolitustel
osalemine;
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spetsialiseerumisõppe läbimise
kohustuse raames









kaugkoolituse läbimine;
e-õppe moodulite läbimine;
veebiseminari jälgimine;
kombineeritud
õppetegevuses osalemine;
koolituskonverentsidel
osalemine;
koolitustel osalemine
koolitaja või õpetajana;
kirjutamine/avaldamine.

toimub teises
liikmesriigis:
jah, osalemist teises
liikmesriigis toimuval
koolitusel võidakse
võtta arvesse
täiendusõppe
kohustuse täitmise
hindamisel.

5. Järelevalve koolituse üle
Täiendusõppe üle järelevalvet
tegevad organisatsioonid

JAH

Järelevalveprotsess

 Õppe sisu kvaliteet.
 Koolitusmeetodite kvaliteet.

Spetsialiseerumisõppe üle
järelevalvet tegevad
organisatsioonid

JAH

Järelevalveprotsess




Advokatuuri standardikomisjon
Standards Board).

(The

Bar

Spetsialiseerumisõppe pakkumiseks puuduvad
erikoolitused.

Õppe sisu kvaliteet.
Koolitusmeetodite kvaliteet.

6. Koolitussüsteemi riiklik reform
Praegu kehtiv süsteem on läbivaatamisel ja uus n-ö tulemustele keskendatud lähenemisviis
peaks kava kohaselt jõustuma alates 2016. aasta jaanuarist.
Õigusalase haridus- ja koolitussüsteemi läbivaatamine (The Legal Education and Training Review
– LETR) kujutas endast ühist uuringut, mis viidi läbi advokatuuri standardikomisjoni (Bar
Standards Board), õigusnõustajate regulatiivameti (Solicitors Regulation Authority) ja juristasjaajaja kutsestandardeid reguleeriva asutuse (ILEX Professional Standards) tellimusel. Nüüd
analüüsivad kõik reguleerivad organid selle uuringu tulemusi eraldiseisvalt. Need organid
peavad otsustama, kas nende vastavaid koolitussüsteeme tuleks uuringu tulemusel muuta või
mitte.

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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