Utbildningssystem för jurister i EU
Skottland
Informationen har lämnats av The Law Society of Scotland
April 2014

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

Ja

Samfundet för underrättsadvokater (Law
Society) bedömer sökande.
Efter att ha tagit PEAT 1-examen måste
sökande visa det skotska samfundet för
underrättsadvokater att de är lämpade att bli
underrättsadvokater (solicitor). Om de
godkänns får de ett inträdesintyg, som ger
dem rätt att inleda praktikperioden (PEAT 2).
Kursen efter slutförd universitetsutbildning
kallas PEAT 1 och den praktiska utbildningen
på en advokatbyrå kombinerat med de
obligatoriska kurserna (TCPD – Trainee
Continuing Professional Development)
utgör PEAT 2.
 Fullföljande av en introduktionsperiod.
 Registrering hos Skottlands advokatsamfund.

I stället för att ta juristexamen finns det
möjlighet att genomgå den yrkesexamen som
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anordnas

av

samfundet

för

underrättsadvokater, kombinerat med en treårig
praktikperiod

(”pre-PEAT

1”)

med

en

praktiserande skotsk underrättsadvokat.
När denna etapp har fullföljts måste alla
blivande underrättsadvokater genomgå examen
i yrkespraktik (PEAT – Professional Education
and Training) – etapp 1 (PEAT 1).
2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en
introduktionsperiod?

Rättslig grund:
Skottlands lag om underrättsadvokater, 1980

Ja

Lagen ger det skotska samfundet för
underrättsadvokater
rätt
att
fastställa
bestämmelser om utbildning, både för praktiska
och teoretiska kurser.
Obligatorisk

Typ av organ med
ansvar för anordnande
av
introduktionsutbildnin
g

Ja,
delvis.







Fastställd varaktighet:
Två år på heltid eller motsvarande två år på
heltid – men inte för alla kategorier av sökande.

Privata advokatbyråer.
Icke-privata organisationer (t.ex. nationella och lokala
myndighetsorgan och privata företags rättsliga
avdelningar).
Andra
leverantörer
som
tillhandahåller
praktikfortbildning (TPCD) och är godkända av det
skotska samfundet för underrättsadvokater:
Praktikfortbildning: En del på 40 timmar måste
tillhandahållas av en leverantör som har godkänts av
det skotska samfundet för underrättsadvokater,
varav minst fyra timmar måste vara en obligatorisk
etikkurs.
Detta
berör
introduktionsperioden,
eftersom dessa kurser är onlinekurser som måste
slutföras vid något tillfälle under praktikperioden
(praktisk
arbetslivserfarenhet
med
en
underrättsadvokat).
Kommersiella leverantörer och universitet (endast
godkända leverantörer och erkända examenskurser
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räknas in i praktiken).
Former av
introduktionsutbildnin
g





Praktik, under överinseende vid en privat praktik.
Utbildning i icke-juridiska yrkesfärdigheter
Utbildning i juridiska yrkesfärdigheter.

Samtliga tre delar ingår i introduktionsperioden.
Inträdesexamen/
kontroll före
introduktionsperioden

Ja

Kontroll/bestyrkande av examensbetyg.

Fast kursplan under
introduktionsperioden

Nej

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

Inga
språkkrav.

Introduktionsperiod
uppdelad i olika
etapper

Nej

Bedömning/examineri
ng efter genomgången
introduktionsperiod

Ja

EU-rätt är ett obligatoriskt ämne i
grundutbildningen, men är inte ett
separat
ämne
i
examen
i
kvalifikationsetappen, eftersom dessa
kurser är mer praktiska och t.ex. handlar
om
att
framträda
i
domstol,
fastighetsöverlåtelser osv. EU-rätt ingår
dock i t.ex. familjerätt, bolagsrätt osv.

Den handledande underrättsadvokaten måste
fylla
i
kvartalsvisa
resultatgranskningar
tillsammans
med
praktikanten.
Resultatgranskningarna lämnas in till det
skotska samfundet för underrättsadvokater för
bedömning. I slutet av praktikperioden måste
den handledande underrättsadvokaten intyga
att praktikanten har uppfyllt alla målresultat
som samfundet för underrättsadvokater har
angett
som
obligatoriska
under
praktikperioden.

3. Fortbildningssystem
Skillnad mellan fortbildning

Nej
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och specialiseringsutbildning
Det finns ingen specialistutbildning i det
skotska systemet.
Krav på fortbildning

Ja

Krav

på

obligatorisk

fortbildning

enligt

samfundet för underrättsadvokaters stadgar.
Rättslig grund:
Underrättsadvokater (Skottland) (fortbildning),
föreskrifter 1993 och fortbildningskrav och
vägledning för skotska underrättsadvokater
Krav på
specialiseringsutbildni
ng

Nej

Specialisering nämns varken i den nationella
lagstiftningen eller i stadgarna för samfundet för
underrättsadvokater.

Krav beträffande att
lära sig utländska
språk

Inga krav.

Krav på kunskap om
EU-rätten när det
gäller
fortbildning/specialise
ringsutbildning?

Inga krav.

4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering

Det finns inga sådana möjligheter i Skottlands
utbildningssystem.
Endast leverantörer av obligatorisk utbildning
under introduktionsperiodens praktiska etapp
(TPCD – fortbildning för praktikanter) måste
godkännas. Leverantörer av fortbildning till
kvalificerade underrättsadvokater måste dock
inte vara godkända.

Antal utbildningsleverantörer
som tillhandahåller
fortbildningsverksamhet

Ej tillämpligt
Inget ackrediteringssystem.
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Den enskilde underrättsadvokaten ska på eget
ansvar följa fortbildning som är relevant för
arbetet.
Typ av utbildningsleverantör
som tillhandahåller
ackrediterad
fortbildningsverksamhet

Ej tillämpligt
Inget ackrediteringssystem.
Den enskilde underrättsadvokaten ska på eget
ansvar följa fortbildning som är relevant för
arbetet.

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









Deltagande i utbildning
på plats.
Fullföljande av
e-lärandemoduler.
Deltagande i
utbildningskonferenser.
Deltagande i
utbildningsverksamhet
som handledare eller
lärare.
Skrivande/publicering.
Eftersom den enskilde
underrättsadvokaten på
eget ansvar ska följa
fortbildning som är
relevant för arbetet kan
även andra verksamheter
efterfrågas.

Deltagande i
utbildningsverksamheter i
en annan
medlemsstat:
Ja, fortbildningskraven kan
uppfyllas genom
deltagande i
utbildningsverksamheter i
en annan
medlemsstat.

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar
tillsyn av
fortbildningsverksamheter

Nej

Samfundet för underrättsadvokater deltar
inte
i
tillsynen
av
fortbildningsverksamheterna.

Tillsynsprocess

Ej tillämpligt.
Det
finns
ingen
tillsynsprocess
utbildningsverksamheter.
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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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