Системи за обучение на адвокати в ЕС
Шотландия
Информация, предоставена от: Faculty of Advocates (Сдружение на адвокатите)
април 2014 г.
ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в Шотландия
1. Достъп до професията
Необходимо ли е висше
образование/университет
ско образование?

ДА

Задължително ли е
притежаването на
диплома по право?

ДА

Какви са стъпките за
придобиване на пълна
правоспособност като
адвокат?







Има ли алтернативни
начини за достъп до
упражняване на
професията?

Регистрация в адвокатската колегия
Изпит (организиран от адвокатската
колегия)
Оценка на кандидата от адвокатската
колегия или от комисия, създадена от
адвокатската колегия
Завършване на въвеждащ стаж

НЕ
Адвокат може да стане само лице, което първо е
било солиситър (solicitor).

2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ

ДА

Правно основание:
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Държава: Шотландия

стаж?

Правилник за кандидатите за приемане в
Сдружението
(публикуван от Сдружението на адвокатите)

Стажът
задължителен ли е?

ДА

Какви видове
структури са
отговорни за
организиране на
обучението по време
на този стаж?

Адвокатската колегия на Шотландия

Форма на
въвеждащото
обучение

Установена продължителност:
9 месеца






Стаж под надзора на юрист на частна практика
Стаж под надзора на Адвокатската колегия на
Шотландия
Обучение по професионални юридически
умения
Практически инструктаж, известен като
„devilling“, по време на който кандидатите за
приемане в Сдружението (т. нар. „intrants“)
преминават през интензивно структурирано
обучение по специализирани умения в
областта на правозащитната дейност.
Вж. също така Правилник за кандидатите за
приемане в Сдружението

Има ли приемен
ДА
изпит/селектиране/п
роверка преди
въвеждащия стаж?



Проверка/удостоверяване на диплома
(представяне на копие от дипломата за
степен „бакалавър по право” (LLB.))



Приемен изпит



Други (проверка на академични справки,
препоръки от двама души, свидетелство
за съдимост, мотивационно писмо за
приемане като кандидат)

Има ли утвърден
план за обучение по

ДА

Обхванати теми: Доказателства, практика и
протокол, умения в областта на
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време на
въвеждащия стаж?

правозащитната дейност

Има ли специфични
изисквания във
връзка с
изучаването на
правото на ЕС и
езиковото обучение?

Няма лекции по право на ЕС.

Въвеждащият стаж
разделен ли е на
отделни етапи?

ДА

Няма езиково обучение.

Кандидатите за приемане в Сдружението преминават
през задължителни курсове и оценяване на уменията
в областта на правозащитната дейност, както и
практическо обучение по гражданско и наказателно
право, провеждано от членове на Адвокатската
колегия.

Има ли
оценка/изпит след
въвеждащия стаж?

ДА



Чрез писмени изпити



Чрез устни изпити

3. Система за текущо обучение
Прави ли се
разграничение между
текущо обучение и
специализация?
Има ли задължение
за преминаване на
текущо обучение?

НЕ

ДА

Задълженията за задължително обучение са
посочени във вътрешните правила на
Адвокатската колегия на Шотландия.
(Всички практикуващи членове са длъжни да
преминават
през
минимум
10
часа
акредитирано
текущо
професионално
развитие (CPD) всяка календарна година чрез
посещаване
на
курсове,
конференции,
симпозиуми и подобни събития, организирани
от структури, предоставящи обучение, които са
акредитирани за тази цел от директора,
отговарящ за обучението и образованието.)
Правно основание:
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Схема за текущо професионално развитие
(CPD):
http://www.advocates.org.uk/profession/devschem
e.html
Има ли задължения
за специализирано
обучение?

НЕ

Има ли задължение
за изучаване на
чужди езици?

НЕ

Има ли задължение
за включване на
правото на ЕС в
текущото
обучение/специализ
ацията?

НЕ

Няма схема за специализация на шотландските
адвокати.

4. Акредитация и структури, предоставящи обучение
Има ли
възможности/задължение
за акредитиране?

ДА (само за обучение за CPD)
Акредитират се:
 курсове за обучение
 национални структури, предоставящи
обучение
 структури, предоставящи обучение, от
всички държави членки

Какъв е броят на
структурите,
предоставящи обучение,
които предлагат текущо
обучение?

Между 21 и 50

Какви са видовете
структури, предоставящи
обучение, които
разработват




Адвокатската колегия на Шотландия
Акредитирани частни търговски
структури, предоставящи обучение
(включително адвокатски кантори)
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акредитирани дейности за
текущо обучение?

Акредитирани частни или публични
структури, предоставящи обучение, с
нестопанска цел (вкл. университети,
фондации)
Неакредитирани частни търговски
структури, предоставящи обучение
Неакредитирани частни или публични
структури, предоставящи обучение, с
нестопанска цел






Какъв е броят на
структурите,
предоставящи обучение,
които организират учебни
дейности за
специализация?

Между 21 и 50

Какви са видовете
структури, предоставящи
обучение, които
разработват
акредитирани учебни
дейности за
специализация?

Не се прилага

Дейности и методи
Какви видове дейности по
обучение се приемат
съгласно задължението за
текущо обучение или
специализация?










Присъствено обучение
Дистанционно обучение
Модули за електронно
обучение
Уебинари
Конференции за
обучение
Участие в дейности по
обучение в качеството
на обучител или
преподавател
Писане/публикуване на
статии

5. Надзор на дейностите по обучение
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Участието в
дейности по
обучение в друга
държава членка
приема ли се
като
изпълнение на
задължението
за обучение?
Да, то може да се
зачете като
изпълнение на
задълженията за
текущо обучение.

Държава: Шотландия

Има ли структури,
упражняващи надзор
върху дейностите по
текущо обучение?

ДА

Адвокатската колегия на Шотландия
участва в надзора или оценката на
акредитираните курсове по текущо
обучение

Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Процесът на надзор включва оценка на


Що

качеството на съдържанието на
обученията
качество на методите за обучение
се

отнася

практикуващите

до

обучението

адвокати

за

CPD,

трябва

да

декларират, че са преминали минимум 10
часа акредитирано текущо професионално
развитие (CPD) за всяка календарна година
(вж. по-горе „Задължения за текущо обучение“)
Кои са структурите,
упражняващи надзор
върху учебните дейности
за специализация?

Не
се
при
лага

В Шотландия няма официална
специализация за адвокати.

Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Не се прилага

6. Национална реформа на системата за обучение
Понастоящем не се планират реформи.

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 2 — Проучване на
актуалното състояние на обучението по право на ЕС на адвокати“, изпълнен от Съвета
на адвокатските колегии от Европейския съюз (CCBE) и Европейския институт по
публична администрация (EIPA)
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