Škotska

Juridische beroepen - Schotland
Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste juridische beroepen in de Schotse jurisdictie van het VK. Het bevat
informatie over rechters, officieren van justitie en advocaten.

Rechters
In Schotland bestaat er geen afzonderlijk beroep van rechters als zodanig. Alleen solicitors, advocaten enadvocaten kunnen
rechters worden. De justitiële posten in de jurisdictie van Schotland omvatten:
De Lord President of the Court of Session
De Lord Justice Clerk
Sheriffs, die een van de zes heren van Schotland voor het werk van Schotland voor hun rekening nemen
Rechters zijn bij het Hof van de zitting bekend als Lords van de Raad en de Session.
Rechters die in het hooggerechtshof van het Hof van Justitie zitting hebben, zijn leden van het Hogerhuis van het Hof van
Justitie van de Raad van Justitie van het Hof van Justitie van de Raad van Justitie van de Europese Unie voor het Hof van
Justitie van de Europese Unie voor het Hof van Justitie van de Europese Unie
Sheriffen & Summary Sheriffs
Partijiffiffs worden gewoonlijk gebruikt voor de dekking van permanente sheriffs.
De vrederechters maken deel uit van de vrederechters, die alleen of in threes zitten, met een juridisch gekwalificeerde griffier
of een juridisch beoordelaar bij de GP-rechtbanken.
Tot de andere houders van rechterlijke ambten behoort de voorzitter van de Scottish Land Court, die zaken behandelt die
betrekking hebben op eigendom die in het kader van de „crofting law” of in het kader van landbouwovereenkomsten wordt
gehouden, en de voorzitters van de vele administratieve tribunalen van Schotland.
Nadere informatie over de rechterlijke macht van Schotland is te vinden op de website van de
van Schotland.

Openbare aanklagers
Organisatie

rechterlijke macht op de website

In Schotland is het Crown Office en Procurator Fiscal Service verantwoordelijk voor alle vervolgingen. Het hoofd van de dienst is
de Lord Advocate, die tevens minister is van de Schotse regering en zijn plaatsvervanger, de advocaat-generaal.
Het Crown Office en Procurator Fiscal Service (COPFS) is als enige verantwoordelijk voor de vervolging van misdrijven, het onderz
oek van plotselinge of verdachte sterfgevallen en klachten tegen de politie.
De Schotse wet van 1998 (artikel 48) bepaalt dat een beslissing van de Lord Advocate (in zijn of haar hoedanigheid van hoofd van
de systemen van strafrechtelijke vervolging en onderzoek van de sterfgevallen in Schotland) door hem of haar zal worden
genomen, onafhankelijk van enige andere persoon.
Alleen gekwalificeerde advocaten of advocaten kunnen aanklagers worden.
Rol en taken

De politie (of andere gespecialiseerde rapporterende instanties, zoals HM Revenue and Customs) voert een initieel onderzoek uit
naar een misdrijf en dient een verslag in bij de lokale Procurator Fiscal. De Procurator Fiscal beschouwt dit rapport als een
beslissing over het nemen van maatregelen van algemeen belang. De Procurator Fiscal zal bij het nemen van een beslissing
nagaan of er voldoende bewijs is en, zo ja, welke actie passend is: dat wil zeggen om een rechtstreekse maatregel (zoals een
fiscale geldboete) te gebruiken of geen actie te ondernemen. In de gevallen die door een jury moeten worden beoordeeld, zal de
Procurtor Fiscal de getuigen ondervragen en de forensische en andere gegevens verzamelen en onderzoeken voordat zij verslag
uitbrengen aan hoge advocaten die bekend staan als Crown Counsel, die beslissen of zij zullen worden vervolgd.
Organisatie van de juridische beroepen: Advocaten
Advocaten

Advocaten zijn lid van de Schotse balie. Zij hebben het recht om in alle Schotse rechtbanken te verschijnen, hoewel de meeste
van hun werkzaamheden deel uitmaken van de hogere rechtbanken (de „Court of Session” en „High Court of justice”) en
gespecialiseerde adviezen over juridische aangelegenheden geven. Senior advocaten staan bekend als de Queen’s Counsel. Alle
advocaten zijn lid van de Faculty of Advocates.
Advocaten (juridisch adviseurs)

De meeste advocaten zijn advocaten. Zij kunnen advies geven over alle juridische kwesties en cliënten in rechte
vertegenwoordigen. De advocaten zijn alle leden van de Law Society of Scotland, die de belangen van het beroep van de
advocaat en van het publiek met betrekking tot het beroep behartigt.
Ook zijn er ook advocaten die ook lid zijn van de Schotse wet. Zoals de advocaten (zie hierboven) kunnen zij in de Court of
Session en High Court of justice verschijnen.
Notarissen

Notarissen zijn advocaten die bepaalde transacties registreren en specifieke juridische documenten ondertekenen. Zij vormen op
zichzelf geen afzonderlijke juridische beroepsgroep.
Octrooi- en merkenadvocaten

Octrooigemachtigden en advocaten zijn specialisten op het gebied van intellectuele eigendom. Zij verstrekken juridisch advies aan
cliënten op dit gebied, met name met betrekking tot de registratie en de vervolging van octrooien, merken, tekeningen en
modellen, alsmede op andere aspecten van het IP, met inbegrip van de bescherming van het auteursrecht.
Andere juridische beroepen
De functionarissen van sheriff-functionarissen en de Messeners— wapens zijn functionarissen van het gerecht dat
verantwoordelijk is voor de betekening en de kennisgeving van de stukken en de tenuitvoerlegging van de rechterlijke bevelen in
Schotland. Zowel de wapen- als de sheriff Officers worden in dienst genomen door particuliere bedrijven en kosten in rekening die
in secundaire wetgeving zijn vastgelegd.
De beambten en andere personeelsleden van de rechtbank in Schotland hoeven niet wettelijk opgeleid te zijn. Zij zijn ambtenaren
die administratieve zaken behandelen en de rechters bijstaan. Zij mogen geen juridisch advies verstrekken. Het personeel van de
rechtbanken wordt in dienst van de Schotse rechtbanken en rechtbanken. Meer informatie over de personeelscategorieën van
de rechtbank is hier te vinden ,
maar de naam van de Schotse rechtbank en de Schotse rechtbanken.
Gerelateerde links

Crown Office and Procurator Fiscal Service
Faculty of Advocate
Law Society of Scotland
Scottish Association of Scotland Association of Law Centre of Patent Attorneys
Institute of Patent Attorneys
Institute of Trade Mark Attorney Institute of Trade Mark Attorneys
Intellectual Property Regulation Board
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