Advokatų mokymo sistema ES
Škotija
Informaciją pateikė Škotijos advokatūra
2014 m. balandžio mėn.

Škotijos NACIONALINĖS ADVOKATŲ MOKYMO SISTEMOS APRAŠAS
1. Profesijos įgijimas
Aukštasis / universitetinis
išsilavinimas

TAIP.

Privalomas teisinis
išsilavinimas

TAIP.

Reikalavimai asmeniui,
siekiančiam tapti visateisiu
advokatu:






Alternatyvūs būdai tapti
advokatu

registracija į advokatūrą;
egzaminai (kuriuos rengia advokatūra);
advokatūros arba jos sudaryto komiteto
atliekamas kandidato vertinimas;
pasirengimo advokato veiklai laikotarpio
užbaigimas.

NE.
Advokatu gali tapti tik solisitorius.

2. Mokymas pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
Ar yra nustatytas
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis?

TAI
P

Teisinis pagrindas:
Stojimo taisyklės
(kurias paskelbė advokatūra).

Ar šis laikotarpis

TAI

Nustatyta trukmė:
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privalomas?

P

Už pasirengimo
advokato veiklai
mokymą atsakingų
institucijų rūšys:

Škotijos advokatūra.

Pasirengimo advokato
veiklai mokymo forma:

9 mėnesiai.






praktika, kuriai vadovauja privatus praktikuojantis
advokatas;
praktika, kuriai vadovauja Škotijos advokatūra;
mokymai, susiję su teisinių profesinių įgūdžių
ugdymu;
praktiniai mokymai (dar vadinami juodu darbu
(angl. devilling)), per kuriuos stojantieji dalyvauja
intensyviuose struktūrizuoto mokymo kursuose,
susijusiuose su specialių advokatų įgūdžių ugdymu.
Taip pat žr. Stojimo taisykles.

Stojamasis egzaminas /
patikrinimas prieš
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpį:

TAI
P



diplomo patikrinimas ir (arba) patvirtinimas
(pateikiama teisės bakalauro diplomo nuorašo
kopija);



stojamasis egzaminas;



kita (tikrinami akademiniai išrašai, 2 žmonių
rekomendacijos, įrašai apie teistumą,
stojančiojo imatrikuliacijos motyvacinis laiškas).

Aptariamos temos: įrodymai, praktika ir protokolas,

Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpiu
taikoma parengta
mokymo programa

TAI
P

Specialūs reikalavimai,
susiję su ES teisės ir
kalbų mokymu

ES teisės mokymo sesijų nėra.
Kalbų nėra mokoma.

Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis
skirstomas į keletą
etapų

TAIP.

advokato įgūdžiai.

Stojantieji dalyvauja privalomuose kursuose ir advokato
įgūdžių

vertinimo

procedūrose,

taip

pat

kartu

su

advokatūros nariais dalyvauja praktinio mokymo apie civilinę
ir baudžiamąją teisę kursuose.
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Pasibaigusio
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpio
vertinimas / egzaminas:

TAIP



egzaminai raštu;



egzaminai žodžiu.

3. Tęstinio mokymo sistema
Tęstinio mokymo ir
specializuoto mokymo
diferenciacija
Su tęstiniu mokymu
susijusios pareigos

NE.

TAI
P

Privalomos su mokymu susijusios pareigos, kaip
nurodyta Škotijos advokatūros vidaus taisyklėse.
(Reikalaujama, kad visi praktikuojantys nariai užbaigtų
minimalų 10 valandų akredituoto tęstinio
profesinio tobulinimo (CPD) mokymą kiekvienais
kalendoriniais
metais
dalyvaudami
kursuose,
konferencijose,
simpoziumuose
ir
panašiuose
renginiuose, kuriuos organizuoja mokymo ir švietimo
direktoriaus akredituoti mokymo paslaugų teikėjai.)
Teisinis pagrindas:
tęstinio profesinio tobulinimo sistema (CPD):
http://www.advocates.org.uk/profession/devscheme.h
tml.
Škotijos advokatams netaikoma jokia specializacijos

Su specializuotu
mokymu susijusios
pareigos

NE

Su užsienio kalbų
mokymusi susijusios
pareigos

Nenustatyta jokių pareigų.

Pareigos, susijusios su
ES teisės turiniu
atsižvelgiant į tęstinį /
specializuotą mokymą

Nenustatyta jokių pareigų.

schema.

4. Akreditavimo sistemos ir mokymo paslaugų teikėjai
Akreditacijos galimybė

TAIP (galioja tik CPD mokymui)
 mokymo kursams;
 nacionaliniams mokymo paslaugų teikėjams;
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Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių tęstinio mokymo
veiklą, skaičius

visų kitų valstybių narių mokymo paslaugų
teikėjams.

Nuo 21 iki 50.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą
tęstinio mokymo veiklą, rūšys:









Škotijos advokatūra;
akredituotas privatus komercinių mokymo
paslaugų teikėjas (įskaitant advokatų
kontoras);
akredituotas privatus arba viešas ne pelno
mokymo paslaugų teikėjas (įskaitant
universitetus, fondus);
neakredituotas privatus komercinių
mokymo paslaugų teikėjas;
neakredituotas privatus arba viešas ne
pelno mokymo paslaugų teikėjas.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių pasirengimo
specializacijai mokymo veiklą,
skaičius

Nuo 21 iki 50.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą
pasirengimo specializacijai
mokymo veiklą, rūšis

Netaikoma.

Veikla ir metodai
Su tęstiniu arba specializuotu
mokymu susijusias pareigas
atitinkančios mokymo veiklos
rūšys:








dalyvavimas individualiose
mokymo sesijose;
nuotolinių mokymo sesijų
užbaigimas;
e. mokymosi modulių
užbaigimas;
vaizdo seminaro internete
stebėjimas;
dalyvavimas mokymo
konferencijose;
dalyvavimas mokymo
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Dalyvavimas kitoje
valstybėje narėje
vykdomoje
mokymo veikloje:
taip, dalyvavimas
tokioje veikloje gali
būti laikomas su
mokymu susijusių
pareigų įvykdymu.
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veikloje kaip instruktoriui ar
mokytojui;
straipsnių rašymas ir (arba)
publikacijos.

5. Mokymo veiklos priežiūra
Organizacijos, padedančios
vykdyti tęstinio mokymo
veiklos priežiūrą

TAIP

Priežiūros procesas

Vykstant priežiūros procesui vertinama:



Škotijos advokatūra vykdo akredituotų
tęstinio mokymo kursų priežiūrą arba juos
vertina.

turinio kokybė;
mokymo metodų kokybė.

Kalbant

apie

CPD

mokymą,

pažymėtina,

kad

praktikuojantys advokatai privalo teikti deklaraciją,
kurioje patvirtina, jog kiekvienais kalendoriniais metais
užbaigė minimalų 10 valandų tęstinio profesinio
tobulinimo (CPD) mokymą (žr. „Su tęstiniu mokymu
susijusios pareigos“).
Organizacijos, padedančios
vykdyti mokymo siekiant įgyti
specializaciją veiklos priežiūrą

Netai Škotijoje nėra oficialios advokatų
koma specializacijos.
.

Priežiūros procesas

Netaikoma.

6. Nacionalinės mokymo sistemos reforma
Šiuo metu neplanuojama vykdyti jokių reformų.

Šaltinis: Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) ir Europos viešojo administravimo
instituto (EVAI) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis projektas „2 dalis. Advokatams
skirto ES teisės mokymo būklės tyrimas“.
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