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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:




Registrering hos advokatsamfundet.
Fullföljande av en introduktionsperiod (ett års
doktorandstudier och ett års praktik).

Den vanligaste vägen till yrket är: Kvalificerande
juristexamen samt Barrister at Law-examen från
Queens University Belfast Institute of Professional
Legal Studies samt praktik.
Alternativa vägar till yrket

Ja
Vägar från andra yrken
Det är möjligt för engelska och irländska advokater
att omkvalificera sig i Nordirland, men de måste
lämna intyg på att de har slutfört motsvarigheten
till

samtliga

tre

steg

kvalificeringsprocessen.
europeiska

1

advokater

i

den

Teoretiskt

nordirländska
sett

omkvalificeras

kan
enligt
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artiklarna 2 eller 10 i etableringsdirektivet, men
inget sådant fall har förekommit i praktiken.
http://www.barlibrary.com/filestore/documents/SC
AN0982_000.pdf
2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en
introduktionsperiod?

Ja

Rättslig grund:
Uppförandekod för Nordirlands advokatsamfund

Obligatorisk

Ja

Fastställd varaktighet:
1 år

Typ av organ med
ansvar för anordnande
av
introduktionsutbildnin
g







Advokatsamfundet.
Privata jurist- och advokatbyråer.
Privata utbildningsleverantörer.
Universitet.
Juristutbildningsinstitut och utbildningsorgan som
inrättats av advokatsamfundet.

Former av
introduktionsutbildnin
g





Praktik, under överinseende vid en privat praktik.
Praktik, under överinseende av advokatsamfundet.
Utbildning i juridiska yrkesfärdigheter.

Inträdesexamen/kontr
oll före
introduktionsperioden

Nej

Fast kursplan under
introduktionsperioden

Nej

Särskilda aspekter när
det gäller utbildning i
EU-rätt och
språkutbildning

Ingen utbildning i EU-rätt.
Ingen språkutbildning.

Introduktionsperiod
uppdelad i olika
etapper

Ja




Olika perioder under året vid Institute of Legal
Studies täcker olika rättsliga aspekter (heltid).
Sex månader utan att praktisera (dvs.
personen framträder inte direkt i domstol),
sex månaders praktik under överinseende
(personen deltar i delar av målet och
framträder
i
domstol,
men
under

2
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överinseende). Alla kurser fullgörs under den
etapp som tillbringas vid institutet.
Bedömning/examineri
ng efter genomgången
introduktionsperiod

Ja




Genom rapporter från handledarna.
Utvärdering av utbildningen (av
handledaren).

Inom tolv månader från uppmaning från
advokatsamfundet måste alla advokater (barrister)
fullgöra
(i) en utbildningskurs som anordnas av
Nordirlands advokatsamfund, och
(ii) en etikkurs som också anordnas av
samfundet.
3. Fortbildningssystem
Skillnad mellan fortbildning
och
specialiseringsutbildning

Nej

Krav på fortbildning

Krav på obligatorisk utbildning enligt
advokatsamfundets stadgar.
Rättslig grund:

Ja

Föreskrift 6.01 i uppförandekoden.
http://www.barlibrary.com/code-of-conduct/
http://www.barlibrary.com/aboutbarristers/barristers-profession/cpd/
Krav på
specialiseringsutbildni
ng

Nej

Specialisering nämns inte i uppförandekoden. Det
finns
specialiseringsgrupper
inom
advokatsamfundet som samlar advokater som t.ex.
arbetar mer med straffrätt eller familjerätt.

Krav gällande att lära
sig utländska språk

Inga krav.
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Krav på kunskap om
EU-rätten när det
gäller
fortbildning/specialise
ringsutbildning?

Inga krav.

4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering

Antal
utbildningsleverantörer som
tillhandahåller
fortbildningsverksamhet
Typ av utbildningsleverantör
som tillhandahåller
ackrediterad
fortbildningsverksamhet

Möjlighet till ackreditering (endast för fortbildning)
 av kurser,
 av nationella utbildningsleverantörer,
 av utbildningsleverantörer från samtliga
medlemsstater.
Fler än 50.










Antal
utbildningsleverantörer som
anordnar förberedande
specialiseringsutbildning:

Advokatsamfundet.
Organisation som leds eller har
upprättats av advokatsamfundet.
Ackrediterade privata kommersiella
utbildningsleverantörer (inklusive
advokatbyråer).
Ackrediterade privata eller offentliga
ideella utbildningsleverantörer (inklusive
universitet och stiftelser).
Icke-ackrediterade privata kommersiella
utbildningsleverantörer.
Icke-ackrediterade privata eller offentliga
ideella utbildningsleverantörer.

Mellan 21 och 50.

Typ av utbildningsleverantör Ej tillämpligt.
som är ackrediterad för
förberedande
specialiseringsutbildning
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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
. Detta avgörs av
utbildningsnämnde
n, som beslutar om
reglerna för
fortbildning.

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar
tillsyn av
fortbildningsverksamheter

Ja

Advokatsamfundets
fortbildningsnämnd,
c/o
Bar
Library
(Bar
Library
är
advokatsamfundsrådets adress;
alla
advokater är medlemmar i Bar Library, som
fungerar som deras kontor och ger dem
administrativt stöd).

Tillsynsprocess

När det gäller fortbildning måste
överrättsadvokaterna varje år intyga att de har
fullgjort de obligatoriska tolv timmarna.

Organisationer som utövar
tillsyn av specialiseringsutbildningsverksamheter

Nej

Det finns inga formella specialiseringar i
Nordirland.

Tillsynsprocess

Ej tillämpligt.

6. Nationell reform av utbildningssystemet
En översyn pågår och ändringar planeras under 2014 – utbildningen i EU-rätt
kommer sannolikt inte att påverkas.
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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