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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






Alternatiivsed võimalused
kutsealale juurdepääsuks

Isik peab end registreerima advokatuuris.
Isik peab sooritama advokatuuri korraldatud
eksami.
Kandidaate hindab advokatuur või
advokatuuri määratud komisjon.
Isik peab läbima kutsepraktika.

PUUDUVAD.
Advokaadiks on võimalik saada üksnes pärast
õigusnõustajana tegutsemist.

2. Koolitus kutsepraktika ajal
Kas on nõutav
kutsepraktika
läbimine?

JAH

Õiguslik alus:
kandidaatidele kehtestatud eeskirjad (Regulations
as to Intrants)
(avaldab advokatuur).
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Kohustuslik

JAH

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
korraldamise eest
vastutavad
struktuurid

Šotimaa advokatuur.

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
vorm






Kindlaksmääratud kestus:
üheksa kuud.

Erapraksise juhendamisel toimuv kutsepraktika.
Advokatuuri juhendamisel toimuv kutsepraktika.
Õigusvaldkonnaga seotud kutseoskuste alane
koolitus.
Praktiline juhendamine, mida teatakse nimetuse
„devilling” all. Selle jooksul saavad kandidaadid
intensiivset ja struktureeritud õpet advokaadi
kutseoskuste vallas.
Vt ka kandidaatidele kehtestatud eeskirjad
(Regulations as to Intrants).

Sobivuseksam/kontrol
l enne kutsepraktika
algust

JAH



Kontrollitakse diplomit (esitada tuleb
õigusteaduse bakalaureusekraadi tõendava
diplomi koopia).



Isik peab sooritama sisseastumiseksami.



Isik peab esitama muud dokumendid
(akadeemilised õiendid, kahe isiku antud
soovituskirjad, karistusregistri väljavõte,
immatrikuleerimise avaldus).

Käsitletavad teemad: tõendid, tavad ja

Kindlaksmääratud
õppekava
kutsepraktika ajal

JAH

ELi õigust ja keeleõpet
käsitlevad erisused

ELi õiguse alased koolitused puuduvad.

Kutsepraktika periood
on jagatud
erinevateks
etappideks

JAH.

protokoll, advokaadi kutseoskused.

Keeleõpet ei toimu.

Kandidaadid peavad läbima kohustuslikud advokaadi
kutseoskusi käsitlevad kursused ja asjakohase hindamise,
samuti tsiviil- ja kriminaalõiguse alase praktilise koolituse
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advokatuuri liikmete juures.
Kutsepraktika järgne
hindamine/eksam

JAH



Kirjalike eksamite abil.



Suuliste eksamite abil.

3. Täiendusõppe süsteem
Täiendusõppe ja
spetsialiseerumisõppe
eristamine
Täiendusõppe
läbimisega seotud
kohustused

EI ERISTATA.

JAH

Täiendusõppe läbimise kohustus on sätestatud
Šotimaa advokatuuri kodukorras.
(Kõik praktiseerivad advokatuuri liikmed peavad
igal kalendriaastal osalema akrediteeritud
kutsealases täiendusõppes (CPD) vähemalt
10 tundi, võttes osa kursustest, konverentsidest,
sümpoosionidest
ja
muudest
sarnastest
üritustest,
mille
korraldajateks
on
koolituspakkujad,
kellele
on
vastava
akrediteeringu andnud advokatuuri koolitus- ja
haridusdirektor (Director of Training & Education.))
Õiguslik alus:
kutsealase täiendusõppe (CPD) kava
http://www.advocates.org.uk/profession/devsche
me.html.
Šotimaa advokaatide jaoks ei ole ette nähtud

Spetsialiseerumisõppe
läbimisega seotud
kohustused

PUUDUVAD

Kohustused seoses
võõrkeelte õppimisega

Kohustused puuduvad.

Täiendusõppe/spetsial
iseerumisõppe raames
ELi õiguse
omandamisega seotud
kohustused

Kohustused puuduvad.

spetsialiseerumisõppe kava.

4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
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Akrediteerimisvõimalus

JAH (ainult seoses kutsealase
täiendusõppega). Akrediteerida on võimalik:
 koolituskursusi;
 siseriiklikke koolituspakkujaid;
 kõigi liikmesriikide koolituspakkujaid.

Nende koolituspakkujate arv,
kes pakuvad täiendusõpet

21–50

Nende koolituspakkujate liik,
kes töötavad välja
akrediteeritud täiendusõppe
kursusi









Šotimaa advokatuur.
Akrediteeritud eraõiguslikud
tulunduslikud koolituspakkujad
(sealhulgas õigusbürood).
Akrediteeritud eraõiguslikud või avalikõiguslikud mittetulunduslikud
koolituspakkujad (sealhulgas ülikoolid,
sihtasutused).
Akrediteerimata eraõiguslikud
tulunduslikud koolituspakkujad.
Akrediteerimata eraõiguslikud või
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




Auditoorsetel koolitustel
osalemine;
kaugkoolituse läbimine;
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Osalemine
koolitusel, mis
toimub teises
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läbimise kohustuse raames







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

liikmesriigis:
jah, seda võidakse
käsitada
täiendusõppe
kohustuse
täitmisena.

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

Šotimaa advokatuur teeb kontrolli
akrediteeritud täiendusõppekursuste üle
ja hindab neid kursusi.

Järelevalveprotsessi käigus hinnatakse järgmist:



sisu kvaliteet;
koolitusmeetodite kvaliteet.

Kutsealase täiendusõppega seoses peavad kõik
praktiseerivad

advokaadid

igal

kalendriaastal

andma teada, et nad on osalenud akrediteeritud
kutsealases täiendusõppes (CPD) vähemalt
10 tundi

(vt

eespool

osa

„Täiendusõppe

läbimisega seotud kohustused”).
Spetsialiseerumisõppe üle
järelevalvet tegevad
organisatsioonid

EI
KOHALDATA

Šotimaal ei ole advokaatide formaalset
spetsialiseerumist.

Järelevalveprotsess

Ei kohaldata.

6. Koolitussüsteemi riiklik reform
Praegu reforme kavas ei ole.

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
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Nõukogu (CCBE) ja Euroopa Avaliku Halduse Instituut (EIPA).
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