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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στη Σκωτία
1. Πρόσβαση στο επάγγελμα
Τριτοβάθμια/πανεπιστημια
κή εκπαίδευση

ΝΑΙ

Υποχρεωτικό πτυχίο
νομικής

ΝΑΙ

Στάδια για την απόκτηση
της ιδιότητας του
δικηγόρου:







Εναλλακτικές οδοί
πρόσβασης στο επάγγελμα:

Εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο
Εξετάσεις (οργανώνονται από τον δικηγορικό
σύλλογο)
Αξιολόγηση υποψηφίου από τον δικηγορικό
σύλλογο ή από επιτροπή συσταθείσα από τον
δικηγορικό σύλλογο
Ολοκλήρωση περιόδου προετοιμασίας για την
είσοδο στο επάγγελμα

ΟΧΙ
Μπορεί κάποιος να αποκτήσει τη δικηγορική
ιδιότητα μόνο εάν ασκεί ήδη το επάγγελμα του
νομικού συμβούλου (solicitor).

2. Κατάρτιση κατά την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα
Προβλέπεται

ΝΑΙ

Νομική βάση:
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περίοδος
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα;

Regulation as to Intrants (κανονισμοί περί
ασκουμένων)
(όπως δημοσιεύθηκε από τον δικηγορικό σύλλογο
- Faculty of Advocates)

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

Τύποι αρμόδιων
δομών για την
οργάνωση της
εισαγωγικής
κατάρτισης

Δικηγορικός Σύλλογος Σκωτίας

Μορφή εισαγωγικής
κατάρτισης






Καθορισμένη διάρκεια:
9 μήνες

Πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη ιδιώτη
δικηγόρου
Πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη του
Δικηγορικού Συλλόγου Σκωτίας
Κατάρτιση σε νομικές επαγγελματικές δεξιότητες
Πρακτική εκπαίδευση, γνωστή ως devilling
(άσκηση), κατά την οποία οι ασκούμενοι
λαμβάνουν εντατική διαρθρωμένη κατάρτιση στις
ειδικές δικηγορικές δεξιότητες
Βλ. επίσης Regulations as to Intrants

Εισαγωγικές
εξετάσεις / έλεγχος
πριν από την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΝΑΙ



Έλεγχος/επαλήθευση διπλώματος (υποβολή
αντιγράφου πτυχίου LLB)



Εισαγωγικές εξετάσεις



Λοιπά (έλεγχος αναλυτικής βαθμολογίας,
συστατικές επιστολές από 2 άτομα, ποινικές
καταδίκες, συνοδευτική επιστολή για την
εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων)

Καθορισμένο
πρόγραμμα σπουδών
κατά την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΝΑΙ

Καλυπτόμενα θέματα: Απόδειξη, πρακτική και
πρωτόκολλο, δεξιότητες υπεράσπισης
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Ιδιαίτερες απαιτήσεις
όσον αφορά το δίκαιο
της ΕΕ και τη
γλωσσική κατάρτιση

Δεν προβλέπονται συνεδρίες για το δίκαιο της ΕΕ

Υποδιαίρεση της
περιόδου
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα σε
διαφορετικά στάδια

ΝΑΙ

Αξιολόγηση/εξετάσεις
μετά την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΝΑΙ

Δεν προβλέπεται γλωσσική κατάρτιση

Οι ασκούμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα
και υπόκεινται σε αξιολόγηση όσον αφορά τις δεξιότητες
υπεράσπισης, ενώ επίσης παρακολουθούν πρακτική
κατάρτιση στο αστικό και το ποινικό δίκαιο με μέλη του
δικηγορικού συλλόγου.


Μέσω γραπτών εξετάσεων



Μέσω προφορικών εξετάσεων

3. Σύστημα συνεχούς κατάρτισης
Διαφοροποίηση μεταξύ
συνεχούς
κατάρτισης/κατάρτισης
εξειδίκευσης
Υποχρεώσεις όσον
αφορά τη συνεχή
κατάρτιση

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Υποχρεώσεις κατάρτισης, όπως αναφέρονται στον
εσωτερικό κανονισμό του Δικηγορικού Συλλόγου
της Σκωτίας
(Όλα τα εν ενεργεία μέλη πρέπει να ολοκληρώνουν
τουλάχιστον 10 ώρες διαπιστευμένης συνεχούς
επαγγελματικής
εξέλιξης
(CPD)
κάθε
ημερολογιακό έτος, συμμετέχοντας σε μαθήματα,
συνέδρια, συμπόσια και παρόμοιες εκδηλώσεις
που διοργανώνονται από παρόχους κατάρτισης,
οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι για τον σκοπό
αυτόν από τον Διευθυντή Κατάρτισης και
Εκπαίδευσης.)
Νομική βάση:
Συνεχής επαγγελματική εξέλιξη (CPD):
http://www.advocates.org.uk/profession/devschem
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e.html
Υποχρεώσεις όσον
αφορά την κατάρτιση
εξειδίκευσης

ΟΧΙ

Δεν υπάρχει κάποιο σύστημα εξειδίκευσης για

Υποχρεώσεις όσον
αφορά την εκμάθηση
ξένων γλωσσών

Καμία υποχρέωση

Υποχρεώσεις όσον
αφορά περιεχόμενο
σχετικό με το δίκαιο
της ΕΕ σε σχέση με τη
συνεχή
κατάρτιση/κατάρτιση
εξειδίκευσης

Καμία υποχρέωση

τους δικηγόρους της Σκωτίας.

4. Συστήματα διαπίστευσης και πάροχοι κατάρτισης
Δυνατότητα διαπίστευσης

ΝΑΙ (μόνο για κατάρτιση CPD)
 για μαθήματα κατάρτισης
 για εθνικούς παρόχους κατάρτισης
 για παρόχους κατάρτισης από όλα τα κράτη
μέλη

Αριθμός παρόχων
κατάρτισης οι οποίοι
προσφέρουν
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης

Μεταξύ 21 και 50

Τύπος παρόχων κατάρτισης
οι οποίοι αναπτύσσουν
διαπιστευμένες
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης








Δικηγορικός Σύλλογος Σκωτίας
Διαπιστευμένος ιδιωτικός εμπορικός
πάροχος κατάρτισης
(συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών
εταιρειών)
Διαπιστευμένος ιδιωτικός ή δημόσιος μη
κερδοσκοπικός πάροχος κατάρτισης
(συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων,
ινστιτούτων)
Μη διαπιστευμένος ιδιωτικός εμπορικός
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πάροχος κατάρτισης
Μη διαπιστευμένος ιδιωτικός ή
δημόσιος μη κερδοσκοπικός πάροχος
κατάρτισης



Αριθμός παρόχων
κατάρτισης οι οποίοι
οργανώνουν
δραστηριότητες κατάρτισης
προετοιμασίας για την
εξειδίκευση

Μεταξύ 21 και 50

Τύπος παρόχων κατάρτισης
οι οποίοι αναπτύσσουν
διαπιστευμένες
δραστηριότητες κατάρτισης
προετοιμασίας για την
εξειδίκευση

Άνευ αντικειμένου

Δραστηριότητες και μέθοδοι
Τύπος αποδεκτών
δραστηριοτήτων
κατάρτισης στο πλαίσιο
των υποχρεώσεων
συνεχούς κατάρτισης ή
κατάρτισης εξειδίκευσης













Συμμετοχή σε διά ζώσης
συνεδρίες κατάρτισης
Ολοκλήρωση συνεδριών
κατάρτισης εξ
αποστάσεως
Ολοκλήρωση διδακτικών
ενοτήτων ηλεκτρονικής
μάθησης
Παρακολούθηση
σεμιναρίου μέσω
διαδικτύου
Συμμετοχή σε συνέδρια
κατάρτισης
Συμμετοχή σε
δραστηριότητες
κατάρτισης ως
εκπαιδευτής ή διδάσκων
Συγγραφή/δημοσίευση

Συμμετοχή σε
δραστηριότητες
κατάρτισης σε
άλλο κράτος
μέλος:
Ναι, μπορεί να
ληφθεί υπόψη για
την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων
συνεχούς
κατάρτισης.

5. Εποπτεία δραστηριοτήτων κατάρτισης
Φορείς εποπτείας των

ΝΑΙ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σκωτίας
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δραστηριοτήτων συνεχούς
κατάρτισης

Διαδικασία εποπτείας

αναλαμβάνει την εποπτεία ή την
αξιολόγηση των διαπιστευμένων
μαθημάτων στο πλαίσιο της συνεχούς
κατάρτισης.
Η διαδικασία εποπτείας περιλαμβάνει την
αξιολόγηση:



της ποιότητας του περιεχομένου
της ποιότητας των μεθόδων κατάρτισης

Όσον αφορά την κατάρτιση CPD, οι εν ενεργεία
δικηγόροι

πρέπει

παρακολουθήσει
διαπιστευμένης

να

δηλώνουν

τουλάχιστον
συνεχούς

ότι

έχουν

10

ώρες

επαγγελματικής

εξέλιξης (CPD) κάθε ημερολογιακό έτος (β.
ανωτέρω «Υποχρεώσεις όσον αφορά τη συνεχή
κατάρτιση»)
Φορείς εποπτείας των
δραστηριοτήτων
κατάρτισης με στόχο την
εξειδίκευση

Α/Α

Δεν προβλέπονται επίσημοι τίτλοι
εξειδίκευσης για τους δικηγόρους στη
Σκωτία.

Διαδικασία εποπτείας

Άνευ αντικειμένου

6. Εθνική μεταρρύθμιση του συστήματος κατάρτισης
Επί του παρόντος δεν υπάρχουν σχέδια για μεταρρύθμιση.

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 2 – Μελέτη σχετικά με
την παρούσα κατάσταση όσον αφορά την κατάρτιση των δικηγόρων στο δίκαιο της ΕΕ», που
εκπονήθηκε από το Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CCBE) και
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)
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