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BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Skottland
1. Tillträde till yrket
Högre utbildning/
universitetsutbildning

Ja

Juristexamen är obligatorisk

Ja

Steg för att bli en fullvärdig
advokat:







Alternativa vägar till yrket

Registrering hos advokatsamfundet.
Examinering (anordnas av advokatsamfundet)
Bedömning av sökande av advokatsamfundet
eller av en nämnd som inrättats av
advokatsamfundet.
Fullföljande av en introduktionsperiod.

Nej
Man kan bara bli advokat (advocate) efter att ha
varit underrättsadvokat (solicitor).

2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en
introduktionsperiod?

Ja

Rättslig grund:
Föreskrifter för nyintagna
(offentliggjord av advokatsamfundet Faculty of
advocates).
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Land: Skottland

Obligatorisk

Fastställd varaktighet:
9 månader.

Ja

Typ av organ med
Det skotska advokatsamfundet.
ansvar för anordnande
av
introduktionsutbildnin
g
Former av
introduktionsutbildnin
g






Praktik, under överinseende vid en privat praktik.
Praktik, under överinseende av det skotska
advokatsamfundet.
Utbildning i juridiska yrkesfärdigheter.
Praktisk handledning som kallas devilling, under
vilken de nyintagna får en strukturerad
intensivutbildning i de särskilda juridiska
yrkesfärdigheterna.
Se även föreskrifter för nyintagna

Inträdesexamen/
kontroll före
introduktionsperioden

Ja



Kontroll av examen (en kopia av LLB-examen
lämnas in).



Inträdesexamen.



Övrigt (kontrollera kopior av examen,
referenser från två personer, domar,
följebrev för inskrivning som nyintagen).

Fast kursplan under
introduktionsperioden

Ja

Ämnen som ingår: Bevisning, praktik och

Särskilda aspekter när
det gäller utbildning i
EU-rätt och
språkutbildning

Ingen utbildning i EU-rätt.

Introduktionsperiod
uppdelad i olika
etapper

Ja

protokoll, juridiska yrkesfärdigheter.

Ingen språkutbildning.

Nyintagna

går

obligatoriska

kurser

och

bedömningar av färdigheter i advokatyrket samt civil- och
straffrättslig

praktisk

utbildning

under

medlemmar i advokatsamfundet.
Bedömning/examineri

genomgår

Ja



Genom skriftlig examinering.
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ledning

av

Land: Skottland

ng efter genomgången
introduktionsperiod



Genom muntlig examinering.

3. Fortbildningssystem
Skillnad mellan fortbildning
och
specialiseringsutbildning

Nej

Krav på fortbildning

Utbildning är ett obligatoriskt krav enligt det
skotska advokatsamfundets stadgar.
(Alla praktiserande medlemmar ska slutföra minst
tio timmars ackrediterad fortbildning under
varje kalenderår genom att delta i kurser,
konferenser, symposier och liknande evenemang
som anordnas av utbildningsleverantörer som är
ackrediterade för detta syfte av direktören för
fortutbildning och utbildning.)
Rättslig grund:

Ja

Fortbildningssystem
http://www.advocates.org.uk/profession/devschem
e.html
Krav på
specialiseringsutbildni
ng

Nej

Det finns inget specialiseringssystem för skotska

Krav beträffande att
lära sig utländska
språk

Inga krav.

Krav på kunskap om
EU-rätten när det
gäller fortbildning/
specialiseringsutbildni
ng?

Inga krav.

advokater.

4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering

Ja (endast för fortbildning)
 för utbildningskurser,
 för nationella utbildningsleverantörer,
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Land: Skottland



Antal
utbildningsleverantörer som
tillhandahåller
fortbildningsverksamhet

för utbildningsleverantörer från samtliga
medlemsstater.

Mellan 21 och 50

Typ av utbildningsleverantör
som tillhandahåller
ackrediterad
fortbildningsverksamhet









Det skotska advokatsamfundet.
Ackrediterade privata kommersiella
utbildningsleverantörer (inklusive
advokatbyråer).
Ackrediterade privata eller offentliga
ideella utbildningsleverantörer (inklusive
universitet och stiftelser).
Icke-ackrediterade privata kommersiella
utbildningsleverantörer.
Icke-ackrediterade privata eller offentliga
ideella utbildningsleverantörer.

Antal
utbildningsleverantörer som
anordnar förberedande
specialiseringsutbildning:

Mellan 21 och 50

Typ av utbildningsleverantör
som är ackrediterad för
förberedande
specialiseringsutbildning

Ej tillämpligt.

Verksamheter och metoder
Typ av
utbildningsverksamhet som
är godkänd enligt kraven på
fortbildning eller
specialiseringsutbildning







Deltagande i utbildning på
plats.
Fullföljande av
distansutbildning.
Fullföljande av
e-lärandemoduler.
Följande av
webbseminarium.
Deltagande vid
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Deltagande i
utbildningsverksamheter i en
annan
medlemsstat:
Ja, det kan uppfylla
fortbildningskraven
.

Land: Skottland





utbildningskonferenser.
Deltagande i
utbildningsverksamhet
som handledare eller
lärare.
Skrivande/publicering.

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar
tillsyn av
fortbildningsverksamheter

Ja

Det skotska advokatsamfundet deltar i
tillsynen eller bedömningen av
ackrediterade fortbildningskurser.

Tillsynsprocess

Tillsynen omfattar bedömning av följande:



Kvaliteten på innehållet.
Kvaliteten på utbildningsmetoderna.

När det gäller fortbildning måste praktiserande
advokater intyga att de har genomgått minst tio
timmars ackrediterad fortbildning under varje
kalenderår

(se avsnittet

om

fortbildningskrav

ovan).
Organisationer som utövar
tillsyn av specialiseringsutbildningsverksamheter

Ej
tillämpligt

Det finns ingen formell specialisering för
advokater i Skottland.

Tillsynsprocess

Ej tillämpligt

6. Nationell reform av utbildningssystemet
Inga reformplaner för närvarande.

Källa: Pilotprojekt – Europeisk rättslig utbildning: "Lot 2 – Study on the state of play of lawyers
training in EU law", utförd av Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) och Europeiska
institutet för offentlig förvaltning (Eipa)
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