Sustavi za izobrazbu odvjetnika u EU-u
Škotska
Tijelo koje je dostavilo informacije: Komora pravnih savjetnika Škotske (The Law Society of
Scotland)
travanj 2014.

OPIS NACIONALNOG SUSTAVA IZOBRAZBE ODVJETNIKA u Škotskoj
1. Pristup zanimanju
Visoko obrazovanje/sveučilišno DA
obrazovanje
Obavezna je diploma pravnog
fakulteta

DA

Postupci kojima se ostvaruje
status odvjetnika:



Alternativni načini pristupa
zanimanju:

DA

Komora
pravnih
savjetnika
ocjenjuje
kandidate.
Nakon stjecanja diplome PEAT 1, svi
kandidati moraju uvjeriti Komoru pravnih
savjetnika Škotske kako ispunjuju uvjete da
postanu odvjetnici te tada dobivaju Potvrdu
o članstvu i mogu započeti vježbenički staž
(PEAT 2).
Poslijediplomski tečaj kojim se stječe diploma
naziva se PEAT 1, a praktična izobrazba u
odvjetničkom uredu zajedno s obveznim
tečajevima
(TCPD
- Trajna stručna
izobrazba vježbenika) čini PEAT 2
 Završena početna izobrazba
 Upis u imenik Komore pravnih savjetnika
Škotske

Umjesto završenog pravnog fakulteta moguće je
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položiti ispite Komore pravnih savjetnika Škotske
u

kombinaciji

s

trogodišnjim

vježbeničkim

stažem „pred-PEAT 1” kod odvjetnika u Škotskoj.
Nakon završetka ove faze, sve osobe koje žele
biti odvjetnici moraju steći diplomu iz stručne
odvjetničke

prakse

(PEAT

–

Stručno

obrazovanje i izobrazba) – faza 1. (PEAT 1)
2. Izobrazba za vrijeme početnog razdoblja
Postoji li razdoblje
početne izobrazbe?

Pravna osnova:
Zakon o odvjetništvu (Škotska) iz 1980.

DA

Ovim se zakonom daju ovlasti Komori pravnih
savjetnika Škotske da donosi propise o
izobrazbi, uključujući praktičnu izobrazbu i
tečajeve.
Obavezno

DA
djelomi
čno

Vrste struktura
odgovornih za
organizaciju početne
izobrazbe








Vrsta početne



Propisano trajanje:
dvogodišnji redovni studij ili ekvivalent
dvogodišnjem redovnom studiju – ali ne za sve
kategorije kandidata

Privatne odvjetničke tvrtke
Organizacije izvan privatnog sektora (kao što su
nacionalna ili lokalna državna tijela i pravni odjeli u
privatnim poduzećima)
Ostali pružatelji koje je Škotsko odvjetničko društvo
ovlastilo za pružanje TCPD-a (Trajna stručna
izobrazba odvjetničkih vježbenika)
TPCD: 40 sati mora osigurati pružatelj kojeg je
ovlastila Škotska odvjetnička komora + u okviru toga
najmanje četiri sata mora trajati obvezni tečaj iz etike
(To je razdoblje početne izobrazbe jer su to tečajevi
izobrazbe na internetu koji se moraju pohađati u bilo
kojem trenutku za vrijeme vježbeničkog staža
(praktično radno iskustvo s odvjetnikom)
Privatni pružatelji i sveučilišta (na razini vježbeničkog
staža računaju se samo ovlašteni pružatelji i priznati
tečajevi)
Vježbenički staž u privatnoj praksi
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izobrazbe




Izobrazba iz vještina izvan pravne struke
Izobrazba iz pravnih vještina

Ta su tri elementa dio razdoblja početne izobrazbe
Kvalifikacijski
ispit/provjera prije
početne izobrazbe

DA

Provjera/potvrda diplome

Utvrđeni kurikulum za
vrijeme početne
izobrazbe

NE

Posebnosti u vezi s
pravom EU-a i
jezičnom izobrazbom:

Nema
jezičnih
zahtjeva

Početna izobrazba
podijeljena u različite
faze

NE

Ocjenjivanje/ispit
nakon početne
izobrazbe

DA

Pravo
EU-a
obvezno
je
na
preddiplomskoj razini. Međutim, ono nije
zaseban predmet na diplomskoj razini jer
se na toj razini nalaze praktični tečajevi
koji uključuju dolazak na sud, zemljišne
transkacije i slično, ali neki su elementi
EU-a obuhvaćeni obiteljskim pravom,
poslovnim pravom itd.

Odvjetnik mentor svaka tri mjeseca ocjenjuje
rad vježbenika. Ocjene se podnose Komori
pravnih
savjetnika
Škotske.
Na
kraju
vježbeničkog staža, odvjetnik mora potvrditi da
je vježbenik ostvario sve rezultate koje Komora
pravnih savjetnika Škotske navodi da moraju
biti ostvareni tijekom vježbeničkog staža.

3. Sustav trajne izobrazbe
Razlika između trajne
izobrazbe/specijalizacije

NE
U škotskom sustavu ne postoji specijalizacija.

Obveze u vezi s
trajnom izobrazbom

DA

Obvezna

izobrazba

u

skladu

s

propisima Komore pravnih savjetnika
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Pravna osnova:
Propisi o odvjetnicima (Škotska) (trajno
usavršavanje) iz 1993. i Zahtjevi CPD-a i
Smjernice za škotske odvjetnike
Obveze u vezi sa
specijalizacijom

NE

Specijalizacija nije propisana nacionalnim ni
unutarnjim propisima

Obveze u vezi s
učenjem stranih jezika

Nema obveza

Obveze u vezi sa
sadržajem prava EU-a
u odnosu na trajnu
izobrazbu/specijalizaci
ju?

Nema obveza

4. Akreditacijski sustavi i pružatelji izobrazbe
Mogućnost akreditacije

Takva mogućnost nije predviđena u sustavu
izobrazbe u Škotskoj.
Samo pružatelji tečajeva obvezne izobrazbe
tijekom

praktične

faze

razdoblja

početne

izobrazbe (tzv. TCPD (Trajna stručna izobrazba
odvjetničkih vježbenika) moraju biti ovlašteni,
dok pružatelji CPD-a kvalificiranim odvjetnicima
ne moraju biti ovlašteni.
Broj pružatelja izobrazbe koji
nude aktivnosti trajne
izobrazbe

N/P
Nema režima akreditacije
Odvjetnik je sam odgovoran za aktivnost CPD-a
koja je relevantna za njegove interese i praksu.

Vrsta pružatelja izobrazbe koji
nude aktivnosti trajne
izobrazbe

N/P
Nema režima akreditacije
Odvjetnik je sam odgovoran za aktivnost CPD-a
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koja je relevantna za njegove interese i praksu.
Aktivnosti i metode
Vrsta aktivnosti izobrazbe koje
su prihvaćene u skladu s
obvezama trajne izobrazbe ili
specijalizacije









Pohađanje tečajeva
izobrazbe uživo
Pohađanje modula eučenja
Pohađanje konferencija u
svrhu izobrazbe
Sudjelovanje u
aktivnostima izobrazbe
kao predavač ili nastavnik
Pisanje/objava
Budući da odvjetnik sam
odlučuje o aktivnosti
izobrazbe koja je
relevantna za
njegov/njezin rad,
moguće je da će biti
prijavljena neka druga
aktivnost

Sudjelovanje u
aktivnostima
izobrazbe u
drugoj državi
članici:
Da, obveze
trajne izobrazbe
mogu se ispuniti
sudjelovanjem u
aktivnostima
izobrazbe u
drugoj državi
članici

5. Nadzor aktivnosti izobrazbe
Organizacije uključene u
nadzor aktivnosti trajne
izobrazbe

NE

Komora pravnih savjetnika ne sudjeluje u
aktivnostima trajne izobrazbe.

Postupak nadzora

N/P
Ne postoji sustav nadzora aktivnosti izobrazbe.

Izvor: Pilot projekt – Europska pravosudna izobrazba „Lot 2 – Studija o statusu odvjetnika koji
prolaze izobrazbu iz prava EU-a”, koji su proveli Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE) i
Europski institut za javnu upravu (EIPA)
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