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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?

Kamarai regisztráció
A Kamara által szervezett vizsga
A jelöltnek a Kamara vagy egy kamarai
bizottság általi értékelése
Gyakorlati idő letöltése

NEM
Csak solicitor válhat ügyvéddé.

2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati
idő?

IGE
N

Jogalap:
A pályakezdőkre vonatkozó szabályozás
(az ügyvédi kamara kiadványa)

Kötelező-e?

IGE

Időtartama:
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N
A gyakorlati idős
képzések
szervezéséért felelős
szervezetek típusai

9 hónap

A Skót Kamara

A gyakorlati idős
képzés formája






Magánpraxis által felügyelt gyakornokság
A Skót Kamara által felügyelt gyakornokság
Jogi szakmai készségekre vonatkozó képzés
A „devilling” elnevezésű gyakorlati idő gyakorlati
iránymutatásai során a pályakezdők intenzív,
strukturált képzést kapnak a speciális ügyvédi
készségekről.
Lásd még a pályakezdőkre vonatkozó szabályozást

A gyakorlati időt
megelőzően van-e
felvételi vizsga /
ellenőrzés?

IGE
N



Diploma ellenőrzése/igazolása (az LLB
diploma másolatának benyújtása)



Felvételi vizsga



Egyéb (egyetemi leckekönyvek ellenőrzése, 2
referencia, erkölcsi bizonyítvány,
pályakezdőként a pályakezdő jogállást
igazoló okirat)

A gyakorlati idő alatt
előre meghatározott-e
a tanterv?

IGE
N

A fő témák: Bizonyíték, gyakorlat és eljárás,

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

Nincs uniós jogi képzési rész

A gyakorlati idő
különböző
szakaszokra oszlik-e?

IGEN

ügyvédi készségek

Nincs nyelvi képzés

A pályakezdők kötelező kurzusokon vesznek részt és
számot adnak az ügyvédi készségekről, továbbá polgári
és büntetőjogi gyakorlati képzésen vesznek részt a
kamarai tagokkal együtt.

A gyakorlati időt

IGE



Írásbeli vizsgákkal
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követően van-e
értékelés / vizsga?

N



Szóbeli vizsgákkal

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

NEM

IGE
N

A Skót Kamara belső szabályzatában lefektetett
képzési kötelezettségek
(Minden gyakorló kamarai tagnak minden naptári
évben
minimum
10
órányi
akkreditált
folyamatos szakmai továbbképzésen kell részt
vennie, amely a képzési és oktatási igazgató által e
célra akkreditált képzésszolgáltatók által szervezett
kurzusokon, konferenciákon, szimpóziumok és
hasonló
eseményeken
való
részvétellel
teljesíthető.)
Jogalap:
Folyamatos szakmai továbbképzési terv:
http://www.advocates.org.uk/profession/devschem
e.html

Fennállnak-e
szakosító képzésre
vonatkozó
kötelezettségek?

NE
M

A skót ügyvédek számára nincs szakosodási

Fennáll-e idegen
nyelvek tanulására
vonatkozó
kötelezettség?

Nincs kötelezettség

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

Nincs kötelezettség

rendszer.

4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
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Az akkreditáció lehetősége

IGEN (csak folyamatos szakmai
továbbképzésekre)
 tanfolyamok esetében
 nemzeti képzésszolgáltatók esetében
 más tagállamokból származó
képzésszolgáltatók esetében

A folyamatos képzéseket
nyújtó képzésszolgáltatók
száma

21 és 50 között

Az akkreditált folyamatos
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái









Skót Kamara
Akkreditált magán kereskedelmi
képzésszolgáltató (ideértve az ügyvédi
irodákat is)
Akkreditált magán vagy állami nonprofit
képzésszolgáltató (ideértve az
egyetemeket, alapítványokat)
Nem akkreditált magán kereskedelmi
képzésszolgáltató
Nem akkreditált magán vagy állami
nonprofit képzésszolgáltató

A szakosító képzéseket
kidolgozó
képzésszolgáltatók száma

21 és 50 között

Az akkreditált szakosító
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

Nem releváns

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







Személyes képzéseken
való részvétel
Távolsági képzési
programok teljesítése
e-Learning modulok
elvégzése
Webinárium megtekintése
Képzési konferenciákon
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A más
tagállamban
tartott
képzéseken való
részvétel:
Igen, beszámítható
a folyamatos
képzési

Ország: Skócia





való részvétel
Képzésekben trénerként
vagy oktatóként való
részvétel
Írás/publikációk

kötelezettségek
teljesítésébe

5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési
tevékenységeket felügyelő
szervezetek

IGEN

A skót ügyvédi kamara folytatja az
akkreditált folyamatos képzési kurzusok
felügyeletét vagy értékelését

A felügyeleti folyamat

A felügyeleti folyamatba a következők értékelése
tartozik:
a tartalom minősége
a képzési módszerek minősége



A

folyamatos

szakmai

továbbképzéseket

illetően a gyakorló ügyvédeknek minden naptári
évben

minimum

folyamatos

szakmai

10

órányi

akkreditált

továbbképzésen

való

részvételt kell igazolniuk (lásd fent „Fennállnak-e
szakosító képzésre vonatkozó kötelezettségek?”)
A szakosító képzések
felügyeletében részt vevő
szervezetek

Nem
relev
áns

Skóciában az ügyvédek számára nincs
hivatalos szakosodás.

A felügyeleti folyamat

Nem releváns

6. A képzési rendszer nemzeti reformja
Jelenleg nincsenek reformtervek.

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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