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AZ ÜGYVÉDEK NEMZETI KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK LEÍRÁSA – Skócia
1. A szakma gyakorlása
Szükséges-e felsőfokú
végzettség /egyetemi
végzettség?

IGEN

Kötelező-e jogi diploma?

IGEN

A teljes jogú ügyvéddé válás
lépései:



Léteznek-e alternatív utak a
szakmához?

IGEN

A Jogászegyesület értékelése a jelöltről
A PEAT 1 diploma megszerzését követően
minden jelöltnek igazolnia kell a Skót
Jogászegyesület felé, hogy alkalmasak
solicitornak, mielőtt a gyakornokság (PEAT 2)
megkezdését
lehetővé
tevő
belépési
igazolást kapnak.
A
posztgraduális
egyetemi
diploma
megszerzését lehetővé tevő kurzus neve
PEAT 1, a solicitori irodában folytatandó
gyakorlati képzés a (gyakornoki folyamatos
szakmai
továbbképzési)
kötelező
kurzusokkal együtt pedig a PEAT 2.
 Gyakorlati idő letöltése
 A
Skót
Jogászegyesületnél
történő
regisztráció

A jogi diploma megszerzése helyett lehetséges a
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Skót

Jogászegylet

saját

szakmai

vizsgáinak

letétele is, amelyet egy gyakorló skót solicitor
mellett folytatott, „pre-PEAT 1” elnevezésű, 3
éves jelölti időszakkal ötvöznek.
E

szakasz

befejezését

követően

minden

solicitorjelöltnek el kell végeznie a szakmai
joggyakorlati

képzés

(PEAT,

Professional

Education and Training – szakmai oktatás és
képzés) 1. szakaszát (PEAT 1).
2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati
idő?

IGEN

Jogalap:
A solicitorokról (Skócia) szóló 1980. évi törvény
Ez
a
törvény
felhatalmazza
a
Skót
Jogászegyesületet arra, hogy mind a gyakorlati,
mind
az
elméleti
képzésre
vonatkozó
szabályozást fogadjon el.

Kötelező-e?

IGEN,
részben

A gyakorlati idős
képzések
szervezéséért felelős
szervezetek típusai








Időtartama:
2 év teljes idős vagy 2 év teljes időnek
megfelelő időtartamú – de nem a jelöltek
valamennyi kategóriája számára

Magán ügyvédi irodák
Nem magántulajdonú szervezetek (például nemzeti
és helyi önkormányzati szervek és magántársaságok
saját jogi osztályai)
A Jogászegyesület által felhatalmazott, a jelöltek
számára folyamatos szakmai továbbképzést nyújtó
más szolgáltatók
A jelöltek számára nyújtott folyamatos szakmai
továbbképzés: 40 óra a Skót Jogászegyesület által
felhatalmazott szolgáltató által nyújtott képzés +
ebből minimum 4 óra kötelező etikai képzés. (Ez a
gyakorlati időre vonatkozik, mivel ezek olyan online
tanfolyamok, amelyeket a gyakornokság (a solicitor
mellett töltött gyakorlati munka) ideje alatt bármikor
el lehet végezni.)
Kereskedelmi szolgáltatók és egyetemek (gyakornoki
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szinten csak felhatalmazott szolgáltatók és elismert
képzési kurzusok jönnek számításba)
A gyakorlati idős
képzés formája





Magánpraxis által felügyelt gyakornokság
Nem jogi szakmai készségekre vonatkozó képzés
Jogi szakmai készségekre vonatkozó képzés

Mindhárom elem része a gyakorlati időnek
A gyakorlati időt
megelőzően van-e
felvételi vizsga /
ellenőrzés?

IGEN

Diploma ellenőrzése/igazolása

A gyakorlati idő alatt
előre meghatározott-e
a tanterv?

NEM

Vannak-e az uniós
jogra és a nyelvi
képzésre vonatkozó
sajátosságok?

Nincsenek
nyelvi
előírások

A gyakorlati idő
különböző
szakaszokra oszlik-e?

NEM

A gyakorlati időt
követően van-e
értékelés / vizsga?

IGEN

Az uniós jog kötelező tárgy az
alapképzésben,
a
mesterfokozatú
képzésben ugyanakkor nem tanítják
külön tárgyként, mivel ezek a tárgyak
gyakorlatibb jellegűek és pl. a bírósági
fellépéssel,
ingatlanügyletekkel
stb.
kapcsolatosak,
de
az
uniós
vonatkozásokra például a családjog, az
üzleti jog stb. terén is kitérnek.

A felügyelő solicitor negyedévente értékeli a
jelölt teljesítményét. Ezeket az értékeléseket
ellenőrzésre
benyújtják
a
Skót
Jogászegyesületnek. A jelöltség végén a
felügyelő solicitornak igazolnia kell azt, hogy a
jelölt a Skót Jogászegyesület által megjelölt
valamennyi
elvárásnak
megfelelt
a
gyakornokság ideje alatt.

3. Folyamatos képzési rendszer
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Van-e különbségtétel a
folyamatos képzés / szakosító
képzés között?

NEM

Fennállnak-e
folyamatos képzésre
vonatkozó
kötelezettségek?

A

IGEN

A skót rendszerben nincs szakosító képzés
Jogászegyesület

belső

szabályzatában

lefektetett képzési kötelezettségek
Jogalap:
A solicitorok (Skócia) (folyamatos szakmai
továbbképzésére vonatkozó) szabályzata, 1993
és A skót solicitorok folyamatos szakmai
továbbképzésére vonatkozó előírások és
iránymutatás

Fennállnak-e szakosító
képzésre vonatkozó
kötelezettségek?

NEM

Sem jogszabály, sem belső szabályzat nem tesz
említést szakosodásról.

Fennáll-e idegen
nyelvek tanulására
vonatkozó
kötelezettség?

Nincs kötelezettség

Van-e az uniós jog
területére vonatkozó
kötelezettség a
folyamatos / szakosító
képzéssel
kapcsolatosan?

Nincs kötelezettség

4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége

A skót képzési rendszer nem biztosít ilyen
lehetőséget.
Csak a gyakorlati idő gyakorlati szakasza (az ún.
jelöltek számára nyújtott folyamatos szakmai
továbbképzés) alatti kötelező képzést nyújtó
szolgáltatóknak

kell

felhatalmazást

beszerezniük, a teljes jogú solicitorok számára
nyújtott folyamatos szakmai továbbképzések
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szolgáltatóinak nincs erre szükségük.
A folyamatos képzéseket
nyújtó képzésszolgáltatók
száma

Nem releváns
Nincs akkreditációs rendszer
Az

adott

praxisához

solicitorra
szükséges

hárul,

hogy

folyamatos

a

saját

szakmai

továbbképzéseket elvégezze.
Az akkreditált folyamatos
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

Nem releváns
Nincs akkreditációs rendszer
Az

adott

praxisához

solicitorra
szükséges

hárul,

hogy

folyamatos

a

saját

szakmai

továbbképzéseket elvégezze.
Tevékenységek és módszerek
A folyamatos vagy szakosítási
képzési kötelezettségek
keretében elfogadott
képzéstípusok









Személyes képzéseken
való részvétel
e-Learning modulok
elvégzése
Képzési konferenciákon
való részvétel
Képzésekben trénerként
vagy oktatóként való
részvétel
Írás/publikációk
Mivel az adott solicitorra
hárul, hogy a saját
praxisához szükséges
képzéseket elvégezze,
lehetséges, hogy egyes
más tevékenységek is
elismertethetők.

A más
tagállamban
tartott
képzésen való
részvétel:
Igen, a
folyamatos
képzési
kötelezettségek
más
tagállamban
tartott képzésen
való részvétellel
teljesíthetők.

5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési
tevékenységeket felügyelő

NE
M

A
Jogászegyesület
nem
felügyel
folyamatos képzési tevékenységeket
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szervezetek
A felügyeleti folyamat

Nem releváns
Nincs
felügyeleti
tevékenységekre

eljárás

a

képzési

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „2. tétel – Vizsgálat az uniós jog területén
tartott ügyvédképzés helyzetéről", Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) és Európai
Közigazgatási Intézet (EIPA)
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