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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
som
advokatstuderende. Betingelserne for optagelse er:
a) at personen har en relevant juridisk uddannelse
b) at personen er blevet optaget på enten Institute
of Professional Legal Studies ved Queens
University i Belfast eller Graduate School of
Professional Legal Education ved University of
Ulster
(kræver
bestået
adgangsprøve)
c) har truffet aftale med en praktikvejleder (Master)
– en rådgivende advokat, som fører tilsyn med den
studerendes praktikforløb)
Retsgrundlag: Regler for optagelse og
uddannelse af rådgivende advokater 1988

Alternative veje til erhvervet JA
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Land: Nordirland

Der er følgende alternative muligheder for at blive
rådgivende advokat i Nordirland:
1. Ikke-juridisk uddannelse: Hvis kandidaten
ikke opfylder betingelsen i a) ovenfor, skal
den pågældende dokumentere, at han/hun
har det fornødne kendskab til de vigtigste
områder af juraen. En Master of Legal
Science fra Queen's University i Belfast
anses for at opfylde kriterierne. Punkt b) og
c) ovenfor skal også være opfyldt.
2. Andre veje: Indtil april 2015 kan kandidater
uden en universitetsgrad, men som kan
dokumentere,
at
de
har
passende
kvalifikationer og relevant erhvervserfaring,
også blive rådgivende advokater.
3. Udenlandske advokater: Kan opnå bestalling
i Nordirland gennem en fornyelse af deres
bestalling i enten England og Wales eller
Irland.
2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en
fuldmægtigperiode?

JA

Retsgrundlag:
Regler for optagelse og uddannelse af rådgivende
advokater 1988, regler for optagelse og
uddannelse af rådgivende advokater (godkendelse
af praktikvejledere) 1988 og regler for optagelse og
uddannelse af rådgivende advokater (godkendelse
af praktikvejledere) (ændret) 1992

Obligatorisk

JA

Varighed:
To år

Organer med ansvar
for uddannelse af
advokatfuldmægtige





Advokatsamfundet
Private praksisser og advokatfirmaer
Universiteter (Institute of Professional Legal
Studies eller Graduate School of Professional Legal
Education)

Type uddannelse i
fuldmægtigperioden





Praktikforløb under tilsyn af advokatsamfundet
Praktikforløb under tilsyn af en privat praksis
Erhvervelse af juridiske kompetencer ved Institute
2

Land: Nordirland

of Professional Legal Studies eller Graduate School
of Professional Legal Education
Optagelsesprøve/kont
rol før
fuldmægtigperiode

JA
Advokatsamfundets uddannelsesudvalg vurderer, om
kandidaten har høj moral og er egnet til at blive optaget
som advokatstuderende, og kandidaten skal på
anmodning fra udvalget fremlægge dokumentation
herfor. En kandidat optages ikke, hvis den pågældende er
konkursramt eller er dømt for en strafbar handling af en
sådan karakter, at optagelse ikke er ønskværdig, eller hvis
personen af andre årsager ikke vurderes at være egnet til
at praktisere som rådgivende advokat.

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

Fuldmægtigperiode
inddelt i faser

 Ingen særskilt undervisning i EU-ret (emnet
dækkes som en del af grunduddannelsen på
universitetet)
 Ingen sprogundervisning
JA

Den toårige praktikperiode forløber som følger:
a) september til december – praktik
b) januar til december – undervisning på Institute
of Professional Legal Studies eller Graduate School
of Professional Legal Education
c) januar til august – praktik.
De forskellige perioder på instituttet dækker
forskellige emner.

Evaluering/eksamen
efter
fuldmægtigperiode

JA





I form af eksamener på Institute of
Professional Legal Studies eller Graduate
School of Professional Legal Education
I form af en evaluering, som udarbejdes af
praktikvejlederen

3. Videreuddannelse
Sondring mellem

NEJ
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Land: Nordirland

videreuddannelse og
specialisering

Krav om
videreuddannelse

Alle rådgivende advokater skal gennemføre
mindst
tre
timers
undervisning
i
klientbehandling og forvaltning af en
advokatpraksis.
JA

Obligatorisk videreuddannelse som anført i
advokatsamfundets interne regler
Retsgrundlag: Regler om uddannelse af
rådgivende advokater (løbende faglig udvikling)
2004

Krav om specialisering

NEJ

Krav om tilegnelse af
fremmedsprog

Ingen krav

Krav om
videreuddannelse/spe
cialisering i EU-ret

Ingen krav

4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for akkreditering

Der kan ansøges om akkreditering ved at indsende
oplysninger om det relevante kursus på
advokatsamfundets hjemmeside

Antal uddannelsesudbydere,
der tilbyder
videreuddannelse

Advokatsamfundet akkrediterer eller godkender
ikke eksterne aktiviteter og fører derfor ikke en
liste over uddannelsesudbydere.

Uddannelsesudbydere af
akkrediteret
videreuddannelse

Advokatsamfundet har ikke en

Antal udbydere af
uddannelse som
forberedelse til
specialisering

Ikke relevant

akkrediteringsordning.
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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

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

JA

Advokatsamfundets CPD-koordinator






Kvaliteten af undervisningens indhold
Kvaliteten af undervisningsmetoderne
Hvordan advokatsamfundets skriftlige krav
opfyldes
Hvorvidt aktiviteten udfylder huller/opfylder
behov, som tidligere har været anført

Organisationer, der fører
tilsyn med
uddannelsesaktiviteter
rettet mod specialisering

Ikke relevant

Tilsynsproces

Ikke relevant

6. National reform af uddannelsessystemet
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Land: Nordirland

Uddannelsessystemet blev gennemgået i 2008, og der er ikke for øjeblikket planer
om en yderligere gennemgang.
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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