Sustavi za izobrazbu odvjetnika u EU-u
Škotska
Tijelo koje je dostavilo informacije: Škotska odvjetnička komora (The Faculty of Advocates)
travanj 2014.
OPIS NACIONALNOG SUSTAVA IZOBRAZBE ODVJETNIKA u Škotskoj
1. Pristup zanimanju
Visoko
obrazovanje/sveučilišno
obrazovanje

DA

Obavezna je diploma
pravnog fakulteta

DA

Postupci kojima se ostvaruje
status odvjetnika:






Alternativni način pristupa
zanimanju:

Upis u imenik Odvjetničke komore
Ispit (u organizaciji Odvjetničke komore)
Kandidata ispituje/ocjenjuje Komora ili odbor
koji je Komora osnovala
Završena početna izobrazba

NE
Osoba prvo mora biti pravni savjetnik da bi mogla
postati odvjetnik.

2. Izobrazba za vrijeme razdoblja početne izobrazbe
Postoji li razdoblje
početne izobrazbe?

DA

Pravna osnova:
Propis o odvjetničkim vježbenicima
(koji je objavila Odvjetnička komora)
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Obavezno

DA

Vrste struktura
odgovornih za
organizaciju početne
izobrazbe

Škotska odvjetnička komora

Vrsta početne
izobrazbe

Propisano trajanje:
9 mjeseci






Vježbenički staž u privatnoj praksi
Vježbenički staž pod nadzorom Škotske odvjetničke
komore
Izobrazba iz pravnih vještina
Praktična izobrazba u okviru koje odvjetnički
vježbenici dobivaju intenzivnu strukturu izobrazbu
iz posebnih odvjetničkih vještina
Vidjeti i Propise o odvjetničkim vježbenicima

Kvalifikacijski
ispit/provjera prije
početne izobrazbe

DA



Provjera diplome (dostaviti primjerak
prijepisa diplome pravnog fakulteta)



Kvalifikacijski ispit



Ostalo (provjeriti prijepis ocjena, preporuke
dvije osobe, kaznenu evidenciju, pismo
zamolbe)

Utvrđeni kurikulum za
vrijeme početne
izobrazbe

DA

Obuhvaćene teme: Dokazi, praksa i protokol,

Posebnosti u vezi s
pravom EU-a i
jezičnom izobrazbom:

Nema izobrazbe iz prava EU-a

Početna izobrazba
podijeljena u različite
faze

DA

raspravne vještine

Nema jezične izobrazbe

Odvjetnički vježbenici pohađaju obavezne tečajeve i
ocjene raspravnih vještina te praktičnu izobrazbu iz
građanskog i kaznenog prava s članovima Odvjetničke
komore.

Ocjenjivanje/ispit
nakon početne

DA



Pismeni ispit



Usmeni ispit
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izobrazbe
3. Sustav trajne izobrazbe
Razlika između trajne
izobrazbe/specijalizacije
Obveze u vezi s
trajnom izobrazbom

NE
DA

Obvezna izobrazba u skladu s internim propisima
Škotske odvjetničke komore
(Svi aktivni članovi moraju završiti barem 10 sati
akreditirane trajne stručne izobrazbe (CPD) u
svakoj kalendarskoj godini, pohađanjem tečajeva,
konferencija, simpozija i sličnih događanja koje
organiziraju pružatelji izobrazbe koje je u tu svrhu
akreditirao Direktor izobrazbe i obrazovanja)
Pravna osnova:

Sustav trajnog stručnog razvoja (CPD)
http://www.advocates.org.uk/profession/devschem
e.html
Obveze u vezi sa
specijalizacijom

NE

Ne postoji mehanizam specijalizacije za škotske

Obveze u vezi s
učenjem stranih jezika

Nema obveza

Obveze u vezi sa
sadržajem prava EU-a
u odnosu na trajnu
izobrazbu/specijalizaci
ju?

Nema obveza

odvjetnike.

4. Akreditacijski sustavi i pružatelji izobrazbe
Mogućnost akreditacije

DA (samo za izobrazbu u okviru CPD-a)
 tečajeva izobrazbe
 nacionalnih pružatelja izobrazbe
 pružatelja izobrazbe iz svih država članica

3

Država: Škotska

Broj pružatelja izobrazbe
koji nude aktivnosti trajne
izobrazbe

Od 21 do 50

Vrsta pružatelja izobrazbe
koji nude aktivnosti trajne
izobrazbe









Škotska odvjetnička komora
Akreditirani privatni komercijalni
pružatelj izobrazbe (uključujući
odvjetničke tvrtke)
Akreditirani privatni ili javni neprofitni
pružatelj izobrazbe (uključujući
sveučilišta, zaklade)
Neakreditirani privatni komercijalni
pružatelj izobrazbe
Neakreditirani privatni ili javni neprofitni
pružatelj izobrazbe

Broj pružatelja izobrazbe
koji organiziraju aktivnosti
izobrazbe kao pripreme za
specijalizaciju

Od 21 do 50

Vrsta pružatelja izobrazbe
koji razvijaju akreditirane
aktivnosti izobrazbe kao
pripreme za specijalizaciju

Nije primjenjivo

Aktivnosti i metode
Vrsta aktivnosti izobrazbe
koje su prihvaćene u skladu
s obvezama trajne izobrazbe
ili specijalizacije










Pohađanje tečajeva
izobrazbe uživo
Pohađanje tečajeva
učenja na daljinu
Pohađanje modula eučenja
Gledanje webinara
Pohađanje konferencija u
svrhu izobrazbe
Sudjelovanje u
aktivnostima izobrazbe
kao predavač ili nastavnik
Pisanje/objava

5. Nadzor aktivnosti izobrazbe
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Sudjelovanje u
aktivnostima
izobrazbe u
drugoj državi
članici:
Da, to se može
ubrajati u obveze
trajne izobrazbe
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Organizacije uključene u
nadzor aktivnosti trajne
izobrazbe

DA

Škotska odvjetnička komora sudjeluje u
nadzoru ili ocjenjivanju akreditiranih
tečajeva trajne izobrazbe

Postupak nadzora

Postupak nadzora uključuje ocjenjivanje sljedećeg:



kvalitete sadržaja
kvalitete metoda izobrazbe

Odvjetnici koji se aktivno bave zanimanjem moraju
prijaviti pohađanje najmanje 10 sati akreditirane
trajne

stručne

kalendarskoj

izobrazbe

godini

(vidjeti

(CPD)
gore

u

svakoj

odjeljak

o

obvezama trajne izobrazbe).
Organizacije uključene u
nadzor aktivnosti izobrazbe
u svrhu specijalizacije

N/P

Ne postoji formalna specijalizacija
odvjetnika u Škotskoj.

Postupak nadzora

Nije primjenjivo

6. Nacionalna reforma sustava izobrazbe
Trenutačno reforma nije u planu.

Izvor: Pilot projekt – Europska pravosudna izobrazba „Lot 2 – Studija o statusu odvjetnika koji
prolaze izobrazbu iz prava EU-a”, koji su proveli Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE) i
Europski institut za javnu upravu (EIPA)
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