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OPIS KRAJOWEGO SYSTEMU SZKOLENIA ADWOKATÓW w Szkocji
1. Dostęp do zawodu
Wykształcenie wyższe /
studia uniwersyteckie

TAK

Wymagany dyplom
ukończenia studiów
prawniczych

TAK

Warunki, które musi spełnić
adwokat, aby uzyskać pełne
prawo do wykonywania
zawodu:






Alternatywne drogi do
zawodu:

Wpis na listę adwokatów;
złożenie egzaminu (organizowanego przez Izbę
Adwokacką);
ocena kandydata przez Izbę Adwokacką lub
przez komisję powołaną przez Izbę;
odbycie aplikacji.

NIE
Uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata
może uzyskać wyłącznie prawnik posługujący się
tytułem solicitor.

2. Szkolenie w trakcie aplikacji
Czy istnieje aplikacja?

TAK

Podstawa prawna:
regulamin aplikacji
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(opublikowany przez Kolegium Adwokatów)
Obowiązkowa

TAK

Rodzaje struktur
odpowiedzialnych za
organizowanie szkoleń
w trakcie aplikacji

Szkocka Izba Adwokacka

Forma szkoleń w
trakcie aplikacji






Ustalony czas trwania:
9 miesięcy

Praktyki pod nadzorem adwokata prowadzącego
prywatną praktykę;
praktyki pod nadzorem Szkockiej Izby Adwokackiej;
szkolenie w zakresie prawniczych kompetencji
zawodowych;
zajęcia praktyczne (devilling), podczas których
aplikanci odbywają intensywne, ustrukturyzowane
szkolenie poświęcone specjalnym umiejętnościom,
jakie powinien posiadać adwokat.
Zob. również regulamin aplikacji

Egzamin wstępny /
sprawdzenie wiedzy
przed rozpoczęciem
aplikacji

TAK



Sprawdzenie/weryfikacja dyplomu
(przedłożenie odpisu suplementu dyplomu
licencjata prawa);



egzamin wstępny;



inne (sprawdzenie ocen uzyskanych przez
kandydata w toku studiów, uzyskanie
referencji od 2 osób, zaświadczenie o
niekaralności, przedłożenie listu
przewodniego w sprawie przyjęcia do grona
aplikantów).

Ustalony program
nauczania w trakcie
aplikacji

TAK

Poruszane zagadnienia: środki dowodowe,

Szczególne zasady
dotyczące szkoleń w
zakresie prawa UE i

Brak sesji szkoleniowych dotyczących prawa UE

praktyka i protokół, umiejętności adwokackie

Brak szkoleń językowych
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szkoleń językowych:
Podział aplikacji na
różne etapy

TAK
Aplikanci odbywają obowiązkowe kursy i są poddawani
ocenie w zakresie umiejętności adwokackich, a także
biorą udział w praktycznych szkoleniach z zakresu prawa
cywilnego i karnego prowadzonych przez członków Izby
Adwokackiej.

Ocena/egzamin po
odbyciu aplikacji

TAK



W formie egzaminów pisemnych,



w formie egzaminów ustnych.

3. System doskonalenia zawodowego
Rozróżnienie między
doskonaleniem zawodowym
a szkoleniem z zakresu
specjalizacji

NIE

Obowiązek
doskonalenia
zawodowego

Obowiązek
doskonalenia
zawodowego
jest
określony w regulaminie wewnętrznym Szkockiej
Izby Adwokackiej.
(Wszyscy praktykujący członkowie są zobowiązani
do odbycia w każdym roku kalendarzowym co
najmniej 10 godzin akredytowanego szkolenia w
ramach doskonalenia zawodowego, biorąc
udział w kursach, konferencjach, sympozjach i
podobnych wydarzeniach prowadzonych przez
organizatorów szkoleń posiadających akredytację
Dyrektora ds. Szkoleń i Kształcenia.)
Podstawa prawna:

TAK

program doskonalenia zawodowego:
http://www.advocates.org.uk/profession/devschem
e.html
Obowiązek szkolenia z
zakresu specjalizacji

NIE

Obowiązek nauki
języków obcych

Brak

Nie ustanowiono systemu specjalizacji dla
szkockich adwokatów.

3

Państwo: Szkocja

Obowiązek włączenia
treści związanych z
prawem UE w zakres
doskonalenia
zawodowego /
szkolenia z zakresu
specjalizacji

Brak

4. Systemy akredytacji i organizatorzy szkoleń
Możliwość akredytacji

TAK (wyłącznie w odniesieniu do doskonalenia
zawodowego)
 kursów szkoleniowych;
 krajowych organizatorów szkoleń;
 organizatorów szkoleń ze wszystkich państw
członkowskich.

Liczba organizatorów
szkoleń oferujących
działania szkoleniowe w
ramach doskonalenia
zawodowego

Od 21 do 50

Rodzaj organizatorów
szkoleń opracowujących
akredytowane działania
szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego









Szkocka Izba Adwokacka;
akredytowany prywatny komercyjny
organizator szkoleń (w tym kancelarie
prawne);
akredytowany prywatny lub publiczny
niekomercyjny organizator szkoleń (w
tym uczelnie, fundacje);
nieakredytowany prywatny komercyjny
organizator szkoleń;
nieakredytowany prywatny lub publiczny
niekomercyjny organizator szkoleń.

Liczba organizatorów
szkoleń oferujących
szkolenia przygotowujące do
specjalizacji

Od 21 do 50

Rodzaj organizatorów

Nie dotyczy
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szkoleń opracowujących
akredytowane działania
szkoleniowe przygotowujące
do specjalizacji
Działania i metody
Rodzaj działań
szkoleniowych
akceptowanych w ramach
obowiązku doskonalenia
zawodowego lub szkolenia z
zakresu specjalizacji













Uczestnictwo w
szkoleniach
stacjonarnych;
ukończenie kursów
kształcenia na odległość;
zaliczenie modułów euczenia się;
uczestnictwo w
seminarium
internetowym;
uczestnictwo w
konferencjach
szkoleniowych;
uczestnictwo w
działaniach szkoleniowych
jako osoba prowadząca
szkolenie lub nauczyciel;
przygotowywanie/publika
cja opracowań.

Uczestnictwo w
działaniach
szkoleniowych w
innych państwach
członkowskich:
Tak, można je
zaliczać na poczet
obowiązku
doskonalenia
zawodowego.

5. Nadzór nad działaniami szkoleniowymi
Organizacje zaangażowane
w nadzorowanie działań z
zakresu doskonalenia
zawodowego

TAK

Proces nadzoru

Proces nadzoru obejmuje ocenę:



Szkocka Izba Adwokacka sprawuje
nadzór nad akredytowanymi kursami w
ramach doskonalenia zawodowego lub
poddaje je ocenie.

jakości treści szkoleń;
jakości metod szkoleniowych.

Jeżeli chodzi o szkolenia w ramach doskonalenia
zawodowego,

praktykujący

adwokaci

muszą

wykazać, że w każdym roku kalendarzowym odbyli
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co najmniej 10 godzin akredytowanego szkolenia
w ramach doskonalenia zawodowego (zob.
powyżej

–

„Obowiązek

doskonalenia

zawodowego”).
Organizacje zaangażowane
w nadzorowanie działań
szkoleniowych z zakresu
specjalizacji

NIE
DOT
YCZY

W Szkocji nie funkcjonuje formalny system
specjalizacji dla adwokatów.

Proces nadzoru

Nie dotyczy

6. Krajowa reforma systemu szkolenia
Obecnie nie planuje się przeprowadzania żadnych reform.

Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 2 –
Badanie dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie szkolenia adwokatów w dziedzinie prawa UE”
realizowany przez Radę Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej (CCBE)
i Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA)

6

