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BESKRIVELSE AF DET NORDIRSKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER
1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående
uddannelse/universitetsudd
annelse

JA

Krav om juridisk
kandidateksamen

JA

For at blive fuldgyldig
advokat skal man




Være optaget i advokatsamfundet
Have gennemført en fuldmægtigperiode
(etårigt overbygningskursus + et års praktik)

Den traditionelle vej til erhvervet er følgende:
Kompetencegivende uddannelse + uddannelse
som Barrister at Law (procederende advokat) fra
Institute of Professional Legal Studies ved Queens
University i Belfast + praktik
Alternative veje til erhvervet JA
Mulighed for at blive advokat via andre erhverv
Engelske og irske procederende advokater har
mulighed for opnå bestalling i Nordirland, men de
skal

kunne

1

dokumentere

samme

Land: Nordirland

uddannelsesniveau (alle tre faser) som nordirske
advokater. I teorien bør en europæisk advokat
kunne opnå bestalling i Nordirland efter artikel 2
eller 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
98/5/EF, men dette har aldrig været afprøvet i
praksis.
http://www.barlibrary.com/filestore/documents/SC
AN0982_000.pdf
2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en
fuldmægtigperiode?

JA

Retsgrundlag:
Adfærdskodeks for advokatstanden i Nordirland

Obligatorisk

JA

Varighed:
Et år

Organer med ansvar
for uddannelse af
advokatfuldmægtige







Advokatsamfundet
Private praksisser og advokatfirmaer
Private uddannelsesudbydere
Universiteter
Advokatakademier og uddannelsesstrukturer
etableret af advokatsamfundet

Type uddannelse i
fuldmægtigperioden





Praktikforløb under tilsyn af en privat praksis
Praktikforløb under tilsyn af advokatsamfundet
Erhvervelse af juridiske kompetencer

Optagelsesprøve/kont
rol før
fuldmægtigperiode

NEJ

Undervisningsprogram NEJ
i fuldmægtigperioden
Særlige forhold
vedrørende EU-ret og
sprogundervisning

Ingen særskilt undervisning i EU-ret
Ingen sprogundervisning

Fuldmægtigperiode
inddelt i faser

JA



Forskellige perioder af det år, der bruges på
universitetet, dækker forskellige områder af
lovgivningen (fuld tid)
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Land: Nordirland

Ikke-praktiserende del (uden møderet) på seks
måneder og praktiserende del (med delvis
møderet under tilsyn) på seks måneder. Alle
kurser finder sted under universitetsforløbet



Evaluering/eksamen
efter
fuldmægtigperiode

JA

I form af rapporter fra vejlederen
Uddannelsesevaluering foretaget af
praktikvejlederen
Alle procederende advokater skal senest 12
måneder efter at have opnået bestalling
gennemføre



(i) Northern Ireland Bar Advocacy Training
Course (det nordirske advokatsamfunds
kursus for advokater) og
(ii) Northern Ireland Bar Ethics Course (det
nordirske advokatsamfunds kursus i
etik).
3. Videreuddannelse
Sondring mellem
videreuddannelse og
specialisering
Krav om
videreuddannelse

NEJ

JA

Obligatorisk videreuddannelse som anført i
advokatsamfundets interne regler
Retsgrundlag:
§ 6.01 i advokatsamfundets adfærdskodeks
http://www.barlibrary.com/code-of-conduct/
http://www.barlibrary.com/aboutbarristers/barristers-profession/cpd/

Krav om specialisering

NEJ

Specialisering er ikke nævnt i adfærdskodeksen.
Der findes dog specialiserede grupper for
advokater, som bruger meget af deres tid på f.eks.
strafferet eller familieret.
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Land: Nordirland

Krav om tilegnelse af
fremmedsprog

Ingen krav

Krav om
videreuddannelse/spe
cialisering i EU-ret

Ingen krav

4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for akkreditering

Antal uddannelsesudbydere,
der tilbyder
videreuddannelse
Uddannelsesudbydere af
akkrediteret
videreuddannelse

Mulighed for akkreditering (kun i forbindelse med
CPD-aktiviteter (Continuing Professional
Development – løbende faglig udvikling))
 af kurser
 af nationale uddannelsesudbydere
 af uddannelsesudbydere fra alle
medlemsstater
Over 50










Antal udbydere af
uddannelse som
forberedelse til
specialisering

Advokatsamfundet
Organisationer, der ledes eller er oprettet
af advokatsamfundet
Akkrediterede private kommercielle
uddannelsesudbydere (herunder
advokatfirmaer)
Akkrediterede private eller offentlige
ikke-udbyttegivende
uddannelsesudbydere (herunder
universiteter og fonde)
Ikke-akkrediterede private kommercielle
uddannelsesudbydere
Ikke-akkrediterede private eller offentlige
ikke-udbyttegivende
uddannelsesudbydere

Mellem 21 og 50

4

Land: Nordirland

Uddannelsesudbydere, der
udbyder akkrediterede
uddannelsesaktiviteter som
forberedelse til
specialisering

Ikke relevant

Aktiviteter og metoder
Uddannelsesaktiviteter, der
anerkendes i
overensstemmelse med
kravene om
videreuddannelse/specialise
ring







Fysisk deltagelse i kurser
Fjernundervisning
Gennemførelse af elæringsmoduler
Deltagelse i webinarer
Deltagelse i
uddannelseskonferencer

Deltagelse i
uddannelsesaktiv
iteter i en anden
medlemsstat:
Ja, det kan tælle
med i opfyldelsen
af kravene til
videreuddannelse
Dette afhænger af
uddannelsesudvalg
et, som træffer
afgørelse om,
hvorvidt CPDkravene er opfyldt.

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører
tilsyn med
videreuddannelsesaktivitete
r

JA

CPD-udvalget, der har til huse i Bar Library
(som også huser Bar Council (det nordirske
advokatråd). Alle procederende advokater
er medlem af Bar Library, der tilbyder
kontorfaciliteter og yder administrativ
støtte.)

Tilsynsproces

For så vidt angår CPD-uddannelse, skal man som
procederende advokat hvert år dokumentere, at
man har gennemført de påkrævede 12 timers
undervisning

Organisationer, der fører
tilsyn med
uddannelsesaktiviteter
rettet mod specialisering

NEJ

Der er ikke mulighed
specialisering i Nordirland
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for

formel

Land: Nordirland

Tilsynsproces

Ikke relevant

6. National reform af uddannelsessystemet
En gennemgang af uddannelsessystemet er undervejs med ændringer, der
forventes indført i 2014, men dette har sandsynligvis ingen indvirkning på de EUretlige aspekter af uddannelsen.
Kilde: Pilotprojekt – Uddannelse af dommere og anklagere i Europa: "Del 2 – Undersøgelse af
status for uddannelse af advokater i EU-ret", udført af Rådet for Advokatsamfund i Den
Europæiske Union (CCBE) og Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (EIPA)
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