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BESKRIVELSE AF DET SKOTSKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER
1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående
uddannelse/universitetsudd
annelse

JA

Krav om bachelorgrad i jura

JA

For at blive fuldgyldig
advokat skal man






Være optaget i advokatsamfundet
Have bestået en eksamen, der afholdes af
advokatsamfundet
Bedømmes af advokatsamfundet eller et
udvalg nedsat af advokatsamfundet
Have gennemført en fuldmægtigperiode

Alternative veje til erhvervet NEJ
Man kan kun blive procederende advokat, hvis
man først har været rådgivende advokat.
2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en
fuldmægtigperiode?

JA

Retsgrundlag:
Regler for advokatstuderende (Intrants)
(udgivet af Faculty of Advocates (den skotske
advokatsammenslutning))
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Land: Skotland

Obligatorisk

JA

Organer med ansvar
for uddannelse af
advokatfuldmægtige

Det skotske advokatsamfund

Type uddannelse i
fuldmægtigperioden

Varighed:
Ni måneder






Praktikforløb under tilsyn af en privat praksis
Praktikforløb under tilsyn af advokatsamfundet
Erhvervelse af juridiske kompetencer
Praktisk undervisning (kaldet devilling), hvor den
advokatstuderende modtager omfattende og
struktureret undervisning i procedure
Se også Regler for advokatstuderende

Optagelsesprøve/kont
rol før
fuldmægtigperiode

JA



Kontrol af eksamensbevis (den
advokatstuderende skal indsende en kopi af
sin bachelorgrad i jura)



Optagelsesprøve



Andet (øvrige uddannelsespapirer,
referencer fra to personer, kopi af
straffeattest og følgebrev til ansøgningen
om optagelse)

Undervisningsprogram JA
i fuldmægtigperioden

Emneområder: Bevisoptagelse, god advokatskik
og procedure

Særlige forhold
vedrørende EU-ret og
sprogundervisning

Ingen særskilt undervisning i EU-ret

Fuldmægtigperiode
inddelt i faser

JA

Ingen sprogundervisning

Den advokatstuderende følger obligatoriske kurser i
procedure, og den pågældendes færdigheder på området
bedømmes. Endvidere modtager den advokatstuderende
praktisk undervisning i civile sager og straffesager, som
varetages af medlemmer af advokatsamfundet.
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Land: Skotland

Evaluering/eksamen
efter
fuldmægtigperiode

JA



I form af skriftlige eksamener



I form af mundtlige eksamener

3. Videreuddannelse
Sondring mellem
videreuddannelse og
specialisering
Krav om
videreuddannelse

NEJ

JA

Obligatorisk videreuddannelse som anført i det
skotske advokatsamfunds interne regler
(Alle praktiserende medlemmer skal hvert år
gennemføre mindst 10 timers akkrediterede
CPD-aktiviteter
(Continuing
Professional
Development) gennem deltagelse i kurser,
konferencer, symposier og lignende begivenheder,
der arrangeres af uddannelsesudbydere, som er
akkrediteret til formålet af uddannelsesdirektøren).
Retsgrundlag:
CPD-ordningen:
http://www.advocates.org.uk/profession/devschem
e.html

Krav om specialisering

NEJ

Der findes ikke nogen specialiseringsordning for
skotske advokater.

Krav om tilegnelse af
fremmedsprog

Ingen krav

Krav om
videreuddannelse/spe
cialisering i EU-ret

Ingen krav

4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for akkreditering

JA (kun i forbindelse med CPD-aktiviteter)
 af kurser
 af nationale uddannelsesudbydere
 af uddannelsesudbydere fra alle
medlemsstater
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Land: Skotland

Antal uddannelsesudbydere,
der tilbyder
videreuddannelse

Mellem 21 og 50

Uddannelsesudbydere af
akkrediteret
videreuddannelse









Advokatsamfundet
Akkrediterede private kommercielle
uddannelsesudbydere (herunder
advokatfirmaer)
Akkrediterede private eller offentlige
ikke-udbyttegivende
uddannelsesudbydere (herunder
universiteter og fonde)
Ikke-akkrediterede private kommercielle
uddannelsesudbydere
Ikke-akkrediterede private eller offentlige
ikke-udbyttegivende
uddannelsesudbydere

Antal udbydere af
uddannelse som
forberedelse til
specialisering

Mellem 21 og 50

Uddannelsesudbydere, der
udbyder akkrediterede
uddannelsesaktiviteter som
forberedelse til
specialisering

Ikke relevant

Aktiviteter og metoder
Uddannelsesaktiviteter, der
anerkendes i
overensstemmelse med
kravene om
videreuddannelse/specialise
ring








Fysisk deltagelse i kurser
Fjernundervisning
Gennemførelse af elæringsmoduler
Deltagelse i webinarer
Deltagelse i
uddannelseskonferencer
Deltagelse i
uddannelsesaktiviteter
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Deltagelse i
uddannelsesaktiv
iteter i en anden
medlemsstat:
Ja, det kan tælle
med i opfyldelsen
af kravene til
videreuddannelse.

Land: Skotland



som vejleder eller
underviser
Forfattervirksomhed/udgi
velse

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører
tilsyn med
videreuddannelsesaktivitete
r

JA

Det skotske advokatsamfund fører tilsyn
med eller foretager vurdering af
akkrediterede videreuddannelseskurser

Tilsynsproces

Tilsynsprocessen omfatter vurdering af


For

Kvaliteten af undervisningens indhold
Kvaliteten af undervisningsmetoderne
så

vidt

angår

CPD-aktiviteter,

skal

praktiserende advokater for hvert kalenderår
dokumentere, at de har gennemført mindst 10
timers akkrediterede CPD-aktiviteter (se "Krav
om videreuddannelse" ovenfor)
Organisationer, der fører
tilsyn med
uddannelsesaktiviteter
rettet mod specialisering

Ikke
relev
ant

Der er ikke mulighed for formel
specialisering i Skotland.

Tilsynsproces

Ikke relevant

6. National reform af uddannelsessystemet
Der er ingen planer om reform på nuværende tidspunkt.

Kilde: Pilotprojekt – Uddannelse af dommere og anklagere i Europa: "Del 2 – Undersøgelse af
status for uddannelse af advokater i EU-ret", udført af Rådet for Advokatsamfund i Den
Europæiske Union (CCBE) og Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (EIPA)
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