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

ΝΑΙ

Υποχρεωτικό πτυχίο νομικής

ΝΑΙ

Στάδια για την απόκτηση της
ιδιότητας του δικηγόρου:



Αξιολόγηση του υποψηφίου από τον
Σύλλογο Νομικών Συμβούλων (Law Society)
Μετά την απόκτηση του διπλώματος PEAT 1,
όλοι οι αιτούντες πρέπει να πληρούν τα
κριτήρια που θέτει ο Σύλλογος Νομικών
Συμβούλων Σκωτίας, συγκεκριμένα δε να
βεβαιώνουν ότι είναι ικανοί και κατάλληλοι
να γίνουν νομικοί σύμβουλοι (solicitors),
προτού αποκτήσουν το πιστοποιητικό
εγγραφής με το οποίο αποκτούν τη
δυνατότητα να ξεκινήσουν την πρακτική
τους άσκηση (PEAT 2).
Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ονομάζεται PEAT
1 και η πρακτική κατάρτιση σε γραφείο
νομικού συμβούλου από κοινού με τα
υποχρεωτικά μαθήματα (TCPD - Συνεχής
επαγγελματική εξέλιξη ασκούμενων)
αντιστοιχεί στο PEAT 2.
 Ολοκλήρωση περιόδου προετοιμασίας για
την είσοδο στο επάγγελμα
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Χώρα: Σκωτία

 Εγγραφή στον Σύλλογο Νομικών Συμβούλων
Σκωτίας (Law Society of Scotland)
Εναλλακτικές οδοί πρόσβασης
στο επάγγελμα:

ΝΑΙ
Αντί της απόκτησης πτυχίου Νομικής, υπάρχει
η δυνατότητα επιτυχούς ολοκλήρωσης των
επαγγελματικών εξετάσεων που διοργανώνει ο
Σύλλογος Νομικών Συμβούλων Σκωτίας σε
συνδυασμό

με

τριετή

άσκηση

προ

του

επιπέδου PEAT 1 σε εν ενεργεία νομικό
σύμβουλο της Σκωτίας.
Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού, όλοι
οι επίδοξοι νομικοί σύμβουλοι πρέπει να
αποκτήσουν

το

Δίπλωμα

Επαγγελματικής

Νομικής Πρακτικής (PEAT – Επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση) – στάδιο 1 (PEAT
1)
2. Κατάρτιση κατά την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα
Προβλέπεται
περίοδος
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα;

ΝΑΙ

Νομική βάση:
Solicitors (Scotland) Act 1980 (Νόμος περί
νομικών συμβούλων (Σκωτίας) του 1980)

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ εν

Ο νόμος αυτός εξουσιοδοτεί τον Σύλλογο
Νομικών Συμβούλων Σκωτίας να θεσπίζει
κανονισμούς περί κατάρτισης, τόσο για την
πρακτική κατάρτιση όσο και για τα μαθήματα
κατάρτισης.

μέρει

Τύποι αρμόδιων
δομών για την
οργάνωση της
εισαγωγικής
κατάρτισης






Καθορισμένη διάρκεια:
2 έτη πλήρους φοίτησης ή το ισοδύναμο 2
ετών πλήρους φοίτησης – όχι όμως για όλες
τις κατηγορίες των υποψηφίων

Ιδιωτικά δικηγορικά γραφεία
οργανισμοί πλην ιδιωτικών δικηγορικών γραφείων
(όπως εθνικοί και τοπικοί κρατικοί φορείς και
εσωτερικά νομικά τμήματα ιδιωτικών εταιρειών)
Άλλοι πάροχοι εξουσιοδοτημένοι από τον Σύλλογο
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Μορφή εισαγωγικής
κατάρτισης





Νομικών Συμβούλων Σκωτίας, οι οποίοι παρέχουν
TCPD
(συνεχή
επαγγελματική
εξέλιξη
ασκούμενων)
TPCD: Οι 40 ώρες πρέπει να παραδίδονται από
πάροχο εξουσιοδοτημένο από τον Σύλλογο Νομικών
Συμβούλων Σκωτίας + τουλάχιστον οι 4 εκ των 40
ωρών πρέπει να καλύπτουν ένα υποχρεωτικό
μάθημα δεοντολογίας (αφορά την περίοδο
προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα,
καθόσον είναι διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης
που πρέπει να ολοκληρωθούν ανά πάσα στιγμή κατά
τη διάρκεια της άσκησης (πρακτική εργασιακή
εμπειρία με νομικό σύμβουλο).
Εμπορικοί πάροχοι και πανεπιστήμια (μόνον
εξουσιοδοτημένοι
πάροχοι
και
μαθήματα
απόκτησης
αναγνωρισμένου
διπλώματος
λαμβάνονται υπόψη στο επίπεδο της άσκησης)
Πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη ιδιώτη
δικηγόρου
Κατάρτιση σε μη νομικές επαγγελματικές δεξιότητες
Κατάρτιση σε νομικές επαγγελματικές δεξιότητες

Και τα τρία αυτά στοιχεία αποτελούν μέρος της
περιόδου προετοιμασίας για την είσοδο στο
επάγγελμα
Εισαγωγικές εξετάσεις ΝΑΙ
/ έλεγχος πριν από
την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα
Καθορισμένο
πρόγραμμα σπουδών
κατά την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΟΧΙ

Ιδιαίτερες απαιτήσεις

Δεν

Έλεγχος/επαλήθευση διπλώματος

Το δίκαιο της ΕΕ είναι υποχρεωτικό στο
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όσον αφορά το δίκαιο
της ΕΕ και τη
γλωσσική κατάρτιση

υπάρχουν
απαιτήσεις
όσον αφορά
τη
γλωσσική
κατάρτιση

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

ΟΧΙ

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

ΝΑΙ

προπτυχιακό επίπεδο, δεν διδάσκεται
ωστόσο ως χωριστό μάθημα στο στάδιο
του διπλώματος ειδίκευσης, διότι τα
σχετικά μαθήματα είναι πιο πρακτικά
και αφορούν π.χ. την παράσταση στο
δικαστήριο, αγοραπωλησίες γης κ.λπ.,
υπάρχουν όμως στοιχεία του δικαίου
της ΕΕ που καλύπτονται π.χ. στο
οικογενειακό δίκαιο, το δίκαιο των
επιχειρήσεων κ.λπ.

Ο επιβλέπων νομικός σύμβουλος πρέπει να
συμπληρώνει τριμηνιαίες αξιολογήσεις των
επιδόσεων του ασκούμενου. Οι αξιολογήσεις
αυτές υποβάλλονται στον Σύλλογο Νομικών
Συμβούλων Σκωτίας χάριν παρακολούθησης.
Κατά το τέλος της άσκησης, ο επιβλέπων
νομικός σύμβουλος πρέπει να βεβαιώσει ότι,
κατά την άσκηση, ο ασκούμενος εκπλήρωσε
όλους τους στόχους αποτελεσμάτων που έχει
καθορίσει ο Σύλλογος Νομικών Συμβούλων
Σκωτίας.

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

ΟΧΙ
Δεν προβλέπεται κατάρτιση εξειδίκευσης στο
σκωτσέζικο σύστημα.
ΝΑΙ

Υποχρεώσεις κατάρτισης, όπως αναφέρονται
στον

εσωτερικό

κανονισμό

Νομικών Συμβούλων.
Νομική βάση:
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Solicitors (Scotland) (Continuing Professional
Development) Regulations 1993 (κανονισμοί
περί νομικών συμβούλων (Σκωτίας) (συνεχής
επαγγελματική εξέλιξη) του 1993 και CPD
Requirements and Guidance for Scottish
Solicitors (απαιτήσεις και καθοδήγηση συνεχούς
επαγγελματικής εξέλιξης για τους νομικούς
συμβούλους της Σκωτίας)
Υποχρεώσεις όσον
αφορά την κατάρτιση
εξειδίκευσης

ΟΧΙ

Η εξειδίκευση δεν αναφέρεται ούτε στην
κρατική νομοθεσία ούτε σε εσωτερικούς
κανονισμούς.

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

4. Συστήματα διαπίστευσης και πάροχοι κατάρτισης
Δυνατότητα διαπίστευσης

Το

σύστημα

κατάρτισης

στη

Σκωτία

δεν

προβλέπει τέτοια δυνατότητα.
Μόνον οι πάροχοι υποχρεωτικών μαθημάτων
κατάρτισης κατά το πρακτικό στάδιο

της

περιόδου προετοιμασίας για την είσοδο στο
επάγγελμα (την αποκαλούμενη TCPD (συνεχή
επαγγελματική εξέλιξη ασκούμενων)) απαιτείται
να είναι εξουσιοδοτημένοι, ενώ οι πάροχοι CPD
σε εν ενεργεία νομικούς συμβούλους δεν
απαιτείται να είναι εξουσιοδοτημένοι.
Αριθμός παρόχων κατάρτισης
οι οποίοι προσφέρουν

Α/Α
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δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης

Δεν υπάρχει σύστημα διαπίστευσης
Εναπόκειται σε κάθε νομικό σύμβουλο να
παρακολουθήσει

δραστηριότητες

συνεχούς

επαγγελματικής εξέλιξης (CPD) συναφείς με τη
δικηγορική του πρακτική.
Τύπος παρόχων κατάρτισης οι
οποίοι αναπτύσσουν
διαπιστευμένες
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης

Α/Α
Δεν υπάρχει σύστημα διαπίστευσης
Εναπόκειται σε κάθε νομικό σύμβουλο να
παρακολουθήσει

δραστηριότητες

συνεχούς

επαγγελματικής εξέλιξης (CPD) συναφείς με τη
δικηγορική του πρακτική.
Δραστηριότητες και μέθοδοι
Τύπος αποδεκτών
δραστηριοτήτων κατάρτισης
στο πλαίσιο των
υποχρεώσεων συνεχούς
κατάρτισης ή κατάρτισης
εξειδίκευσης










Συμμετοχή σε διά ζώσης
συνεδρίες κατάρτισης
Ολοκλήρωση διδακτικών
ενοτήτων ηλεκτρονικής
μάθησης
Συμμετοχή σε συνέδρια
κατάρτισης
Συμμετοχή σε
δραστηριότητες
κατάρτισης ως
εκπαιδευτής ή διδάσκων
Συγγραφή/δημοσίευση
Δεδομένου ότι
εναπόκειται στον νομικό
σύμβουλο να
παρακολουθήσει
κατάρτιση συναφή με τη
νομική του πρακτική,
είναι δυνατό να ζητηθεί
κάποια άλλη
δραστηριότητα.

5. Εποπτεία δραστηριοτήτων κατάρτισης

6

Συμμετοχή σε
δραστηριότητε
ς κατάρτισης
σε άλλο κράτος
μέλος:
Ναι, οι
υποχρεώσεις
συνεχούς
κατάρτισης
μπορούν να
εκπληρωθούν
μέσω
συμμετοχής σε
δραστηριότητες
κατάρτισης σε
άλλο κράτος
μέλος.

Χώρα: Σκωτία

Φορείς εποπτείας των
δραστηριοτήτων συνεχούς
κατάρτισης

ΟΧΙ

Ο Σύλλογος Νομικών Συμβούλων δεν
αναλαμβάνει
την
εποπτεία
δραστηριοτήτων κατάρτισης στο πλαίσιο
της συνεχούς κατάρτισης.

Διαδικασία εποπτείας

Α/Α
Δεν υπάρχει διαδικασία
δραστηριοτήτων κατάρτισης.

εποπτείας

των

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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