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BESKRIVELSE AF DET SKOTSKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER
1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående
uddannelse/universitetsuddan
nelse

JA

Krav om bachelorgrad i jura

JA

For at blive fuldgyldig advokat
skal man



Bedømmes af advokatsamfundet
Efter at have gennemført PEAT 1
(Professional Education and Training Stage 1)
skal alle kandidater dokumentere over for
det skotske advokatsamfund, at de er egnede
til at blive rådgivende advokater. Herefter
modtager de et optagelsesbevis, der giver
dem ret til at påbegynde et praktikforløb
(PEAT 2).
PEAT 1 dækker over uddannelsesforløbet
efter universitetet, mens PEAT 2 dækker
praktikforløbet
på
et
advokatkontor
kombineret med en række obligatoriske
TCPD-kurser
(Trainee
Continuing
Professional Development)
 Have gennemført en fuldmægtigperiode
 Være optaget i advokatsamfundet for
Skotland
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Land: Skotland

Alternative veje til erhvervet

JA
I stedet for en universitetsgrad i jura kan man
tage

det

skotske

advokatsamfunds

egne

eksamener kombineret med et treårigt "præPEAT 1"-forløb hos en praktiserede advokat i
Skotland.
Efter

denne

fase

skal

alle

kandidater

gennemføre PEAT 1-delen.
2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en
fuldmægtigperiode?

Retsgrundlag:
Den skotske lov om rådgivende advokater 1980

JA

Ifølge
denne
lov
har
det
skotske
advokatsamfund beføjelser til at fastsætte regler
for uddannelse, såvel kurser som praktikforløb
Obligatorisk

JA,
delvist

Organer med ansvar
for uddannelse af
advokatfuldmægtige








Varighed:
To års fuldtidsstudier eller deltidsstudier
svarende til to års fuldtidsstudier – gælder
dog ikke for alle kategorier af kandidater

Private praksisser
Ikke-private organisationer (f.eks. nationale og lokale
myndigheder samt interne juridiske afdelinger i
private virksomheder)
Andre uddannelsesudbydere, der er godkendt af det
skotske advokatsamfund til at udbyde TCPDaktiviteter
TPCD: 40 timer af undervisningen skal være
gennemført hos en udbyder, der er godkendt af
advokatsamfundet, og mindst fire timer af de 40
timer skal helliges et obligatorisk kursus i etik (der er
tale om onlinekurser, som skal gennemføres i løbet
af praktikperioden (erhvervserfaring hos en
advokat)).
Kommercielle udbydere og universiteter (kun
undervisning
udbudt
af
godkendte
uddannelsesudbydere
og
godkendte
eksamensforberedende kurser tæller med i
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Land: Skotland

fuldmægtigperioden)
Type uddannelse i
fuldmægtigperioden





Praktikforløb under tilsyn af en privat praksis
Erhvervelse af ikke-juridiske kompetencer
Erhvervelse af juridiske kompetencer

Alle tre elementer indgår i fuldmægtigperioden
Optagelsesprøve/kont
rol før
fuldmægtigperiode

JA

Kontrol af eksamensbevis

Undervisningsprogram NEJ
i fuldmægtigperioden
Særlige forhold
vedrørende EU-ret og
sprogundervisning

Der er ingen
krav om
sprogunder
visning

Fuldmægtigperiode
inddelt i faser

NEJ

Evaluering/eksamen
efter
fuldmægtigperiode

JA

EU-ret
er
obligatorisk
på
bacheloruddannelsen, men indgår ikke
som
et
særskilt
fag
i
uddannelsesperioden efter universitetet,
da kurserne her er mere praktisk
orienterede og f.eks. vedrører det at
møde i retten, handel med fast ejendom
mv.
Dog
berøres
EU-aspekter
i
forbindelse med emner som familieret
og erhvervsret.

Praktikvejlederen skal fire gange om året
foretage
en
evaluering
af
advokatfuldmægtigen.
Evalueringerne
indsendes til advokatsamfundet til gennemsyn.
Ved afslutningen af praktikforløbet skal
praktikvejlederen
skrive
under
på,
at
advokatfuldmægtigen har nået alle de mål for
praktikken, som advokatsamfundet har fastsat

3. Videreuddannelse
Sondring mellem
videreuddannelse og
specialisering

NEJ
Der findes ikke noget specialiseringssystem i
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Land: Skotland

Skotland
Krav om
videreuddannelse

JA

Obligatorisk videreuddannelse som anført i
advokatsamfundets interne regler
Retsgrundlag:
Regler om løbende faglig udvikling af rådgivende
advokater i Skotland 1993 og Krav og vejledning
med hensyn til løbende faglig udvikling af
rådgivende advokater i Skotland

Krav om specialisering

NEJ

Hverken
national
lovgivning
eller
advokatsamfundets interne regler indeholder
krav om specialisering

Krav om tilegnelse af
fremmedsprog

Ingen krav

Krav om
videreuddannelse/spe
cialisering i EU-ret

Ingen krav

4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for akkreditering

Der er ikke mulighed for akkreditering i det
skotske uddannelsessystem
Kun udbydere af obligatoriske kurser i den
praktiske del af fuldmægtigperioden (TCPDdelen) skal godkendes. Udbydere af CPD-kurser
til autoriserede advokater skal ikke godkendes

Antal uddannelsesudbydere,
der tilbyder videreuddannelse

Ikke relevant
Ingen akkrediteringsordning
Det påhviler den enkelte rådgivende advokat at
deltage i CPD-kurser, som er relevante for den
pågældendes praksis

Uddannelsesudbydere af

Ikke relevant
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Land: Skotland

akkrediteret videreuddannelse

Ingen akkrediteringsordning
Det påhviler den enkelte rådgivende advokat at
deltage i CPD-kurser, som er relevante for den
pågældendes praksis

Aktiviteter og metoder
Uddannelsesaktiviteter, der
anerkendes i
overensstemmelse med
kravene om
videreuddannelse/specialiserin
g









Fysisk deltagelse i kurser
Gennemførelse af elæringsmoduler
Deltagelse i
uddannelseskonferencer
Deltagelse i
uddannelsesaktiviteter
som vejleder eller
underviser
Forfattervirksomhed/udgi
velse
Eftersom det påhviler
den rådgivende advokat
at gennemføre
uddannelse, der er
relevant for den
pågældendes praksis, kan
andre aktiviteter også
være relevante

Deltagelse i
uddannelsesak
tiviteter i en
anden
medlemsstat:
Ja, kravene til
videreuddannels
e kan opfyldes
gennem
deltagelse i
uddannelsesakti
viteter i en
anden
medlemsstat

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører tilsyn NEJ
med
videreuddannelsesaktiviteter
Tilsynsproces

Advokatsamfundet fører ikke tilsyn med
videreuddannelsesaktiviteter

Ikke relevant
Der findes ikke noget system for tilsyn med
uddannelsesaktiviteter

Kilde: Pilotprojekt – Uddannelse af dommere og anklagere i Europa: "Del 2 – Undersøgelse af
status for uddannelse af advokater i EU-ret", udført af Rådet for Advokatsamfund i Den
Europæiske Union (CCBE) og Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (EIPA)
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