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BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Nordirland
1. Tillträde till yrket
Högre utbildning/
universitetsutbildning

Ja

Juristexamen är obligatorisk

Ja

Steg för att bli en fullvärdig
advokat:

Sökande måste registrera sig hos samfundet för
underrättsadvokater (Law Society) som studerande
advokat. Villkor för registrering:
a) Att sökanden har en godtagbar juristexamen.
b) Att sökanden har erbjudits en plats vid Institute
of Professional Legal Studies eller Graduate School
of Professional Legal Education genom att
godkännas i inträdesexamineringen till något av
dessa
organ.
c) Att sökanden har fått en handledare (Master) (en
underrättsadvokat som sökanden ska arbeta
tillsammans med under praktikperioden).
Rättslig grund: Föreskrifter om intagning och
utbildning av underrättsadvokater, 1988

Alternativa vägar till yrket

Ja
Det

är

möjligt

1

att

bli

underrättsadvokat

i

Land: Nordirland

Nordirland på följande sätt:
1. Utan juristexamen I stället för villkor a ovan
och om de sökande har en annan examen
än juristexamen måste de kunna visa att de
har grundläggande rättsliga kunskaper.
Magisterexamen i rättsvetenskap från
Queen’s University i Belfast anses utgöra en
godtagbar examen som bevis på detta.
Stegen b och c ovan måste också vara
uppfyllda.
2. Andra vägar Fram till april 2015 finns en väg
till yrket för sökande som inte har examen,
men som kan visa lämplig utbildningsnivå
med avseende på kunskap och erfarenhet.
3. Utländska advokater Kan få inträde via en
omkvalificering som underrättsadvokat,
antingen i England och Wales eller i Irland.
2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en
introduktionsperiod?

Ja

Rättslig grund:
Föreskrifter om intagning och utbildning av
underrättsadvokater, 1988, föreskrifter om
intagning och utbildning av underrättsadvokater
(kvalificering av Masters), 1988, och föreskrifter om
intagning och utbildning av underrättsadvokater
(kvalificering av Masters) (ändring), 1992.

Obligatorisk

Ja

Fastställd varaktighet:
Två år.

Typ av organ med
ansvar för anordnande
av
introduktionsutbildnin
g





Advokatsamfundet för underrättsadvokater.
Privata jurist- och advokatbyråer.
Universitet (Institute of Professional Legal Studies
eller Graduate School of Professional Legal
Education).

Former av
introduktionsutbildnin
g



Praktik, med registrering vid advokatsamfundet för
underrättsadvokater.
Praktik, under överinseende vid en privat praktik.
Utbildning i juridiska yrkesfärdigheter som
tillhandahålls av Institute of Professional Legal
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Studies eller Graduate School of Professional Legal
Education.
Inträdesexamen/
kontroll före
introduktionsperioden

Ja

Fast kursplan under
introduktionsperioden

Nej

Sökande måste av samfundets utbildningsnämnd
godkännas som lämpliga för att antas som studenter av
samfundet och lämna in handlingar som styrker karaktär
och lämplighet om nämnden begär detta. Sökande som
har förklarats i konkurs eller dömts för brott av en sådan
natur att registrering inte är lämplig eller som nämnden
av någon annan anledning anser vara olämpliga att bli
underrättsadvokater godkänns inte för registrering.

Särskilda aspekter när
det gäller utbildning i
EU-rätt och
språkutbildning
Introduktionsperiod
uppdelad i olika
etapper

 Ingen särskild undervisning i EU-rätt (denna ingår
uttryckligen i universitetsstudierna).
 Ingen språkutbildning.
Ja

Den tvååriga praktikperioden är utformad på
följande sätt:
a) September–december
advokatbyrå.

tillbringas

vid

en

b) Januari–december tillbringas vid Institute of
Professional Legal Studies eller Graduate School of
Professional Legal Education.
c) Januari–augusti tillbringas vid en advokatbyrå.
Olika perioder
ämnen.
Bedömning/examineri
ng efter genomgången
introduktionsperiod

Ja




institutet

täcker

olika

Genom examineringar av institutet eller
Graduate School.
Genom utvärdering av den handledare som
har ansvaret för praktiken.

3. Fortbildningssystem
Skillnad mellan fortbildning

vid

Nej
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och
specialiseringsutbildning

Krav på fortbildning

Ja

Alla underrättsadvokater måste fullgöra
minst tre timmars utbildning i behandling av
klienter och drift av en praktik.
Krav på obligatorisk fortbildning enligt
underrättsadvokatssamfundets stadgar.
Rättslig grund: Föreskrifter om utbildning av
underrättsadvokater (fortbildning), 2004.

Krav på
specialiseringsutbildni
ng

Nej

Krav beträffande att
lära sig utländska
språk

Inga krav.

Krav på kunskap om
EU-rätten när det
gäller
fortbildning/specialiseringsutbildning?

Inga krav.

4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering

Utbildningsleverantörer kan bli ackrediterade
genom att lämna uppgifter om de föreslagna
kurserna på samfundets webbplats.

Antal
utbildningsleverantörer som
tillhandahåller
fortbildningsverksamhet

Samfundet ackrediterar eller stöder inte extern
verksamhet och har därför ingen förteckning över
utbildningsleverantörer.

Typ av utbildningsleverantör Samfundet har inget ackrediteringssystem.
som tillhandahåller
ackrediterad
fortbildningsverksamhet
Antal
utbildningsleverantörer som

Ej tillämpligt.
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anordnar förberedande
specialiseringsutbildning:
Typ av utbildningsleverantör Ej tillämpligt.
som är ackrediterad för
förberedande
specialiseringsutbildning
Verksamheter och metoder
Typ av
utbildningsverksamhet som
är godkänd enligt kraven på
fortbildning eller
specialiseringsutbildning







Deltagande i utbildning på
plats.
Fullföljande av
distansutbildning.
Fullföljande av
e-lärandemoduler.
Följande av
webbseminarium.
Deltagande vid
utbildningskonferenser.

Deltagande i
utbildningsverksa
mheter i en
annan
medlemsstat:
Ja, det kan uppfylla
fortbildningskraven
.

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar
tillsyn av
fortbildningsverksamheter
Tillsynsprocess

Ja

Samfundets fortbildningssamordnare.






Kvaliteten på innehållet.
Kvaliteten på utbildningsmetoderna.
Kontroll av hur samfundets skriftliga krav
uppfylls.
Om verksamheten fyller luckor/tillgodoser
de behov som anges ovan.

Organisationer som utövar
tillsyn av specialiseringsutbildningsverksamheter

Ej tillämpligt.

Tillsynsprocess

Ej tillämpligt.
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6. Nationell reform av utbildningssystemet
En översyn av utbildningssystemet gjordes 2008. Inga ytterligare översyner planeras
för närvarande.
Källa: Pilotprojekt – Europeisk rättslig utbildning: "Lot 2 – Study on the state of play of lawyers
training in EU law", utförd av Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) och Europeiska
institutet för offentlig förvaltning (Eipa)
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