Системи за обучение на адвокати в ЕС
Шотландия
Информация, предоставена от: The Law Society of Scotland (Обществото на юристите
на Шотландия)
април 2014 г.
ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в
Шотландия
1. Достъп до професията
Необходимо ли е висше
образование/университетск
о образование?

ДА

Задължително ли е
притежаването на диплома
по право?

ДА

Какви са стъпките за
придобиване на пълна
правоспособност като
адвокат?



Оценяване на кандидата от Обществото
на юристите
След получаването на диплома PEAT 1
(професионално образование и обучение)
всички кандидати трябва да докажат пред
Обществото на юристите на Шотландия,
че са пригодни и подходящи да станат
солиситъри, преди да им бъде издадено
удостоверение за прием, което да им
позволи да започнат стаж (PEAT 2).
Следдипломният курс се нарича PEAT 1, а
практическото обучение в кантора на
солиситъри заедно със задължителните
курсове (TCPD — текущо професионално
развитие за стажанти) представлява
PEAT 2.
 Завършване на въвеждащ стаж
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 Регистрация в Обществото на юристите на
Шотландия
Има ли алтернативни
ДА
начини за достъп до
упражняване на професията? Вместо да се следва специалност „право“ е
възможно да се положат професионалните
изпити на

Обществото на

юристите

на

Шотландия, съчетани с 3-годишен стаж „prePEAT

1“

при

практикуващ

шотландски

солиситър.
След приключване на този етап всички
кандидат-солиситъри
диплома

за

трябва

професионална

да

получат

юридическа

практика (PEAT — Professional Education and
Training (професионално образование и
обучение) — етап 1 (PEAT 1).
2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ
стаж?

ДА

Правно основание:
Закон за солиситърите (Шотландия) от 1980 г.
(Solicitors (Scotland) Act 1980)
Този закон оправомощава Обществото на
юристите на Шотландия да приема правила
относно обучението, обхващащи както
практическото обучение, така и курсовете за
обучение

Стажът
задължителен ли е?

Какви видове
структури са
отговорни за
организиране на
обучението по време

Установена продължителност:
ДА,
отчаст 2 години на пълно работно време или
еквивалента на 2 години на пълно
и
работно време — но не за всички категории
кандидати



Частни адвокатски кантори
Структури, различни от частни адвокатски
кантори (например национални и местни органи
на управление и правни отдели в частни
дружества)
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на този стаж?





Форма на
въвеждащото
обучение





Други структури, получили разрешение от
Обществото на юристите на Шотландия, които
предлагат
TCPD
(текущо
професионално
развитие за стажанти).
TCPD: 40 часа трябва да бъдат осигурени от
структура, получила разрешение от Обществото
на юристите на Шотландия + минимум 4 часа от
посочените
40
трябва
да
представляват
задължителен курс по етика (това влиза в
рамките на въвеждащия стаж, тъй като става дума
за онлайн курсове за обучение, през които
кандидатът трябва да премине в който и да е
момент от стажа (придобиване на практически
опит при солиситър).
Търговски структури, предоставящи обучение, и
университети (на равнище стажант се зачитат
само сертифицирани структури, предоставящи
обучение, и само признати курсове за обучение)
Стаж под надзора на юрист на частна практика
Обучение по професионални умения извън
областта на правото
Обучение по професионални умения в областта
на правото

Всички тези три
въвеждащия стаж
Има ли приемен
изпит/селектиране/п
роверка преди
въвеждащия стаж?

ДА

Има ли утвърден
план за обучение по
време на
въвеждащия стаж?

НЕ

Има ли специфични
изисквания във
връзка с
изучаването на

Няма
езикови
изисквани
я

елемента

са

част

от

Проверка/удостоверяване на диплома

Правото
на
ЕС
се
изучава
задължително
в
бакалавърската
степен, но не се преподава като
отделен предмет по време на

3

Държава: Шотландия

правото на ЕС и
езиковото обучение?

магистърския цикъл, където курсовете
са по-практически и са свързани
например с явяване пред съда, сделки
с имоти и др. Някои елементи от
правото на ЕС обаче са обхванати,
например в областта на семейното
право, търговското право и др.

Въвеждащият стаж
разделен ли е на
отделни етапи?

НЕ

Има ли
оценка/изпит след
въвеждащия стаж?

ДА

Осъществяващият надзор солиситър трябва
да попълва отчет за представянето на
стажанта на всяко тримесечие. Отчетите се
представят на Обществото на юристите на
Шотландия, което извършва мониторинг. В
края на стажа осъществяващият надзор
солиситър трябва да удостовери, че
стажантът е постигнал всички цели, които
Обществото на юристите на Шотландия е
посочило, че трябва да бъдат изпълнени по
време на стажа.

3. Система за текущо обучение
Прави ли се разграничение
между текущо обучение и
специализация?

НЕ

Има ли задължение
за преминаване на
текущо обучение?

Задълженията за задължително обучение са

ДА

В
шотландската
система
специализирано обучение

посочени

във

вътрешните

няма

правила

на

Обществото на юристите
Правно основание:
Правила относно солиситърите (Шотландия)
(текущо професионално развитие) от 1993 г.
и Изисквания и насоки за CPD за шотландски
солиситъри

Има ли задължения

НЕ

В

националното
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за специализирано
обучение?

вътрешните правила
специализация.

Има ли задължение
за изучаване на
чужди езици?

НЕ

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

НЕ

не

се

предвижда

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

Системата за обучение в Шотландия не
предвижда такава възможност.
Сертифициране

е

необходимо

само

за

доставчици на задължителни курсове за
обучение в рамките на практическия етап от
въвеждащия стаж (т. нар. TCPD (текущо
професионално

развитие

за

стажанти),

доставчиците на CPD за вписани солиситъри
не се нуждаят от сертифициране.
Какъв е броят на
структурите, предоставящи
обучение, които предлагат
текущо обучение?

Не се прилага
Няма режим на акредитация
Отделният солиситър сам носи отговорност
за предприемането на дейности, свързани
със CPD, които са подходящи за неговата
практика.

Какви са видовете
Не се прилага
структури, предоставящи
обучение, които разработват Няма режим на акредитация
акредитирани дейности за
Отделният солиситър сам носи отговорност
текущо обучение?
за предприемането на дейности, свързани с
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CPD,

които

са

подходящи

за

неговата

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









Присъствено обучение
Модули за електронно
обучение
Конференции за
обучение
Участие в дейности по
обучение в качеството
на обучител или
преподавател
Писане/публикуване на
статии
Тъй като всеки
солиситър сам е
отговорен за участие в
обучение, подходящо за
неговата практика, е
възможно да бъдат
заявени и някои други
дейности

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.

5. Надзор на дейностите по обучение
Кои са структурите,
упражняващи надзор върху
дейностите по текущо
обучение?

НЕ

Обществото на юристите не извършва
надзор на дейностите по обучение,
свързани с текущото обучение

Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Не се прилага
Няма процес на надзор върху дейностите по
обучение

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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