Škotska

Νομικά επαγγέλματα - Σκωτία
Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Στην παρούσα σελίδα παρέχεται επισκόπηση των κύριων νομικών επαγγελμάτων στη δικαιοδοσία της Σκωτίας του Ηνωμένου
Βασιλείου. Περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόρους.

Δικαστές
Στη Σκωτία δεν υπάρχει αυτό καθαυτό το επάγγελμα του δικαστή. Μόνο έμπειροι solicitors, οι δικηγόροι και οιadvocates
(δικηγόροι) μπορούν να γίνουν δικαστές. Οι δικαστικές θέσεις στο δικαστικό σύστημα της Σκωτίας έχουν ως εξής:
Ο Λόρδος Πρόεδρος του Court of Session
Ο Lord Justice Clerk
Short Heads, που προεδρεύει σε ένα από τα έξι sheriffdoms της Σκωτίας
Κατά τη συνεδρίαση στο Court of Session, οι δικαστές είναι γνωστοί ως Λόρδοι του Συμβουλίου και της Συνόδου.
Οι δικαστές, όταν συνεδριάζουν στο πλαίσιο του High Court of Justiciary, αποκαλούνται Lords Commissioners of Justiciary
Sheriffs & Περίληψη των Sherihs
Οι Sheriffs μερικής απασχόλησης (Part-time sheriffs), κυριότερο καθήκον των οποίων είναι να αντικαθιστούν τους μόνιμους
sheriffs
Οι Justices of the Peace (ειρηνοδίκες) είναι πρόσωπα τα οποία είναι μέλη του ειρηνοδικείου στα οποία συμμετέχουν μόνα
τους ή σε τρεις έδρες, με δικαστή με νομική εξειδίκευση ή νομικό σύμβουλο των δικαστηρίων JP.
Σε άλλους κατόχους δικαστικών λειτουργών περιλαμβάνονται ο πρόεδρος του δικαστηρίου της Σκωτίας (Scottish Land Court), το
οποίο ασχολείται με υποθέσεις που σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει του νόμου περί αγρομισθώσεως ή
με γεωργικές μισθώσεις και οι υποθέσεις που προεδρεύουν σε πολλά διοικητικά δικαστήρια της Σκωτίας.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαστικό σύστημα της Σκωτίας μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο

Εισαγγελείς
Οργάνωση

της Σκωτίας.

Στη Σκωτία, αρμόδιο για όλες τις διώξεις είναι το Crown Office and Procurator Fiscal Service (Εισαγγελία). Επικεφαλής της
υπηρεσίας είναι ο Lord Advocate (Γενικός Εισαγγελέας), ο οποίος είναι επίσης υπουργός της κυβέρνησης της Σκωτίας, και ο
αναπληρωτής ή η αναπληρώτριά του, που καλείται Solicitor General (Γενικός Αντιεισαγγελέας)
Το Crown Office and Procurator Fiscal Service (COPFS) είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τη δίωξη εγκλημάτων, τη διερεύνηση
ξαφνικών ή ύποπτων θανάτων καθώς και καταγγελιών εις βάρος της αστυνομίας.
Ο νόμος του 1998 για τη Σκωτία (τμήμα 48) προβλέπει ότι κάθε απόφαση του Lord Advocate (υπό την ιδιότητά του ως
προϊσταμένου του συστήματος ποινικής δίωξης και διερεύνησης των δραστών στη Σκωτία) θα λαμβάνεται από αυτόν, ανεξάρτητα
από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
Μόνο αναγνωρισμένοι solicitors ή δικηγόροι μπορούν να γίνουν εισαγγελείς.
Ρόλος και καθήκοντα

Η αστυνομία (ή άλλοι εξειδικευμένοι φορείς, όπως η Αρχή Εισοδημάτων και Τελωνείων της Αυτού Μεγαλειότητας) προβαίνουν
στην αρχική διερεύνηση του εγκλήματος και στη συνέχεια υποβάλλουν έκθεση στον τοπικό Procurator Fiscal (εισαγγελέας). Ο
Procurator Fiscal μελετά την έκθεση και αποφασίζει εάν θα προβεί σε κάποια ενέργεια για λόγους δημόσιου συμφέροντος. Κατή τη
λήψη της απόφασής του, ο Procurator Fiscal ελέγχει εάν υπάρχουν επαρκή στοιχεία και, εάν ναι, αποφασίζει σε ποια ενέργεια θα
προβεί: δηλαδή εάν θα ασκήσει δίωξη, εάν θα επιβάλει κάποιο άμεσο μέτρο (όπως χρηματικό πρόστιμο) ή εάν δεν χρειάζεται να
προβεί σε καμία ενέργεια. Σε υποθέσεις που πρόκειται να εξεταστούν από κριτική επιτροπή, ο εισαγγελέας θα εξετάσει μάρτυρες
και θα συγκεντρώσει και θα επανεξετάσει τα εγκληματολογικά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία πριν από την καταγγελία σε
ανώτερους δικηγόρους, γνωστούς ως Crown Counsel, οι οποίοι θα αποφασίσουν εάν θα ασκήσουν δίωξη.
Οργάνωση του νομικού επαγγέλματος: Δικηγόροι
Δικηγόροι

Οι advocates (δικηγόροι) είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου της Σκωτίας (Scottish Bar). Έχουν το δικαίωμα να παρίστανται σε
όλα τα δικαστήρια της Σκωτίας, αν και το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας τους αφορά την παράστασή τους στα ανώτερα
δικαστήρια (το Court of Session και το High Court of Justiciary) και την παροχή εξειδικευμένων γνωμοδοτήσεων σε νομικά θέματα.
Οι αρχαιότεροι advocates είναι γνωστοί ως Queen’s Counsel. Όλοι οι advocates είναι μέλη του Faculty of Advocates.
Solicitors (νομικοί σύμβουλοι)

Οι solicitors συνθέτουν την πολυπληθέστερη ομάδα μεταξύ όλων των νομικών επαγγελμάτων. Παρέχουν συμβουλές για όλα τα
νομικά θέματα και εκπροσωπούν πελάτες στο δικαστήριο. Όλοι οι solicitors είναι μέλη της Law Society of Scotland, η οποία
προωθεί τα συμφέροντα των solicitors και του κοινού σε σχέση με το συγκεκριμένο επάγγελμα.
Υπάρχουν και solicitor-advocates οι οποίοι είναι επίσης μέλη της Law Society of Scotland. Όπως οι advocates (βλ. ανωτέρω), έτσι
και οι solicitor-advocates μπορούν να παρίστανται στο Court of Session και στο High Court of Justiciary
Συμβολαιογράφοι

Οι Notaries Public (συμβολαιογράφοι) είναι solicitors οι οποίοι καταχωρίζουν ορισμένες δικαιοπραξίες και υπογράφουν
συγκεκριμένα νομικά έγγραφα. Δεν αποτελούν ξεχωριστό νομικό επάγγελμα.
Νομικοί σύμβουλοι σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων

Οι σύμβουλοι σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων είναι ειδικοί σύμβουλοι στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας.
Παρέχουν νομικές συμβουλές στους πελάτες σε αυτόν τον τομέα, ιδίως όσον αφορά την καταχώριση και τη δίωξη διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, σημάτων και σχεδίων και άλλων πτυχών της ΔΙ, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας.
Άλλα νομικά επαγγέλματα
Οι sheriff offers και οι Messengers-at-arms είναι αξιωματικοί του δικαστηρίου, που είναι αρμόδιοι για την επίδοση εγγράφων και
την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων στη Σκωτία. Οι messengers-at-arms και οι sheriff officers απασχολούνται από ιδιωτικές
εταιρείες και οι αμοιβές που εισπράττουν καθορίζονται από την παράγωγη νομοθεσία.
Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό των δικαστηρίων στη Σκωτία δεν απαιτείται να είναι νόμιμα εκπαιδευμένα. Είναι δημόσιοι
υπάλληλοι οι οποίοι ασχολούνται με διοικητικά θέματα και επικουρούν τους δικαστές. Δεν επιτρέπεται να παρέχουν νομικές
συμβουλές. Το προσωπικό του Δικαστηρίου απασχολείται από τη Δικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας (Scottish Courts and
Tribunals Service). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες προσωπικού των δικαστηρίων διατίθενται εδώ ,
αλλά

παρακαλείσθε να σημειώσετε την αλλαγή ονόματος από την υπηρεσία του Δικαστηρίου της Σκωτίας στη Δικαστική Υπηρεσία της
Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service).
Σχετικοί σύνδεσμοι

Crown Office and Procurator Fiscal Service
Faculty of Advocates Law Faculty of Advocates
Law of Advocates Society of Scotland
Scottish Association of Law Centres
Chartered Institute of Patent
Institute of Trade Mark Attorneys
Intellectual Property Regulation Board (Συμβούλιο του κανονισμού περί διανοητικής ιδιοκτησίας)
Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της
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