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

JA (kandidater skal have en kompetencegivende
uddannelse (Qualifying Law Degree))

Krav om juridisk
kandidateksamen

NEJ

For at blive fuldgyldig
advokat skal man








Have gennemført et kompetencekursus
(Professional Skills Course (PSC)) før optagelse
Bedømmes af advokatsamfundet
Vurderes og godkendes af et advokatfirma
Have gennemført en fuldmægtigperiode
Have bestået en eksamen
Være optaget i advokatsamfundet for England
og Wales

Adgang til erhvervet:
Kompetencegivende uddannelse + kursus i
retspraksis (LPC – Legal Practice Course) + toårig
uddannelseskontrakt
eller
Ikke-juridisk uddannelse + diplomuddannelse i jura
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(GDL – Graduate Diploma in Law) (etårigt
omskolingskursus) + LPC + toårig
uddannelseskontrakt
Alle ansøgere skal gennemføre LPC-kurset og have
en toårig uddannelseskontrakt (som kan indgås
med et advokatfirma, et offentligt organ eller en
juridisk afdeling i en virksomhed)
Alternative veje til erhvervet JA
Praktikforløb i stedet for
universitetsuddannelse
 Mulighed for at blive advokat via andre
erhverv (juridiske erhverv i andre lande)
Legal executives (juridiske kontorfuldmægtige) kan


vælge ILEX-vejen, hvor deltidsstudier og erfaring
erstatter

det

traditionelle

fuldtidsstudium.

Adgangskravene fra denne fase af uddannelsen og
frem er de samme som for studerende, der følger
den traditionelle vej.
QLTS-vejen (Qualified Lawyers Transfer Scheme),
der er rettet mod advokater med en udenlandsk
bestalling, indebærer, at der tages prøver, og at
advokaten opfylder kravene til egnethed
2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en
fuldmægtigperiode?

JA

Retsgrundlag:
Tilsynsmyndigheden for rådgivende advokaters
(SRA – Solicitors Regulation Authority) regler for
uddannelse 2011
http://www.sra.org.uk/students/lpc.page
http://www.sra.org.uk/students/trainingcontract.page

Obligatorisk

JA

Varighed:
Tre år
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(toårig uddannelseskontrakt + ca. et år til LPCdelen)
(hvis man har relevant erfaring fra tidligere, kan
man afkorte uddannelsen med op til seks
måneder)
Organer med ansvar
for uddannelse af
advokatfuldmægtige









Type uddannelse i
fuldmægtigperioden







Optagelsesprøve/kont
rol før
fuldmægtigperiode

JA

Private praksisser og interne juridiske afdelinger i
erhvervsvirksomheder, hvor anden fase af
fuldmægtigperioden gennemføres på baggrund af
en uddannelseskontrakt (erhvervserfaring)
Ikke-private organisationer (f.eks. nationale og
lokale myndigheder samt interne juridiske
afdelinger i erhvervsvirksomheder), hvor anden
fase af fuldmægtigperioden gennemføres på
baggrund
af
en
uddannelseskontrakt
(erhvervserfaring)
Kommercielle udbydere, der fungerer på samme
måde som private universiteter, og som
undertiden tilbyder uddannelse, der udvikler
advokaternes faglige kvalifikationer. De er
akkrediteret af både den britiske myndighed for
kvalifikationsvurdering (Qualifications Assessment
Authority) og SRA (dækker første fase af
fuldmægtigperioden – LPC-kurset)
Universiteter
(dækker
første
fase
af
fuldmægtigperioden – LPC-kurset)
Praktikforløb under tilsyn af en privat praksis
Kurser i lovgivning med fælles
undervisningsprogram for alle
advokatfuldmægtige
Kurser i lovgivning med individuelt indhold
Erhvervelse af ikke-juridiske kompetencer
Erhvervelse af juridiske kompetencer



Kontrol af eksamensbevis
Egnethedsprøve

http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/suita
bilitytest/content.page
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Undervisningsprogram JA
i fuldmægtigperioden

I løbet af LPC-kurset og kontraktansættelsen skal
advokatfuldmægtigen stifte bekendtskab med tre
forskellige retsområder, hvoraf mindst et skal være
inden for tvistemål og frivillig retspleje
Mål med LPC-kurset:
http://www.sra.org.uk/documents/students/lpc/LP
C-Outcomes-Sept2011.pdf

Særlige forhold
vedrørende EU-ret og
sprogundervisning

NEJ

Dog forventes den studerende, før LPC-kurset
påbegyndes, at have kendskab til
- de vigtigste EU-institutioner
- kilder til og fortolkning af EU-retten
- forholdet mellem EU-ret og national lovgivning
- relevante menneskerettighedskonventioner og
-lovgivning
EU-ret er et gennemgående emne under hele LPCkurset, når den influerer på den nationale
lovgivning på det område, der undervises i

Fuldmægtigperiode
inddelt i faser

NEJ

Evaluering/eksamen
efter
fuldmægtigperiode

JA





Skriftlige eksamener
Mundtlige eksamener
Eksamenerne finder sted i forbindelse med
LPC-kurset. Kontraktperioden er ikke
forbundet med nogen eksamener, men
uddannelsesstedet udsteder et bevis på, at
den er gennemført

3. Videreuddannelse
Sondring mellem
videreuddannelse og
specialisering

JA
Undervisning i specialiseringsfag kan dog også
tælle med i opfyldelsen af CPD-kravene
(Continuing Professional Development – løbende
faglig udvikling) og er ikke obligatorisk,
medmindre den rådgivende advokat arbejder
inden for meget specifikke områder, f.eks.
strafferet.
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Indtil videre er strafferet det eneste område,
engelske advokater kan specialisere sig i.
Retsgrundlag:
SRA's kvalitetssikringsordning for advokater
(strafferet) regulerer de engelske og walisiske
strafferetsadvokaters arbejde
Krav om
videreuddannelse

JA

Obligatorisk videreuddannelse som anført i
advokatsamfundets interne regler
Retsgrundlag:
Regler for videreuddannelse af rådgivende
advokater i England og Wales:
http://www.sra.org.uk/solicitors/cpdaccreditation.page
http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/cpd/co
ntent.page

Krav om specialisering

JA

Krav om tilegnelse af
fremmedsprog

NEJ

Der har ikke tidligere været krav om specialisering,
men situationen er ved at ændre sig. Rådgivende
advokater kan erhverve en række ikke-lovpligtige
specialekvalifikationer, der fungerer som en slags
kvalitetsstempel, og klienter som f. eks. offentlige
myndigheder og banker skeler i større og større
grad til disse kvalifikationer, når de vælger advokat.
I 2013 indførte man imidlertid en ny obligatorisk
kvalitetsvurderingsordning for advokater, Quality
Assessment Scheme for Advocates (QASA).
Strafferetsadvokater skal være godkendt under
denne ordning for at kunne give møde for
domstolene.

Krav
om NEJ
videreuddannelse/spe
cialisering i EU-ret
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4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for akkreditering

JA, der er mulighed for akkreditering:
 af nationale uddannelsesudbydere
 af
uddannelsesudbydere
fra
alle
medlemsstater
Akkrediteringsproceduren
Udbydere af CPD-aktiviteter kan fungere som
interne eller eksterne CPD-udbydere, forudsat at
de opfylder kriterierne for godkendelse, og at de er
underlagt
tilsyn
http://www.sra.org.uk/solicitors/cpd/trainingcompanies.page

Antal uddannelsesudbydere,
der tilbyder
videreuddannelse

Over 50

Uddannelsesudbydere af
akkrediteret
videreuddannelse







Advokatsamfundet
Organisationer, der ledes eller er oprettet af
advokatsamfundet (herunder retscentre og
lokale advokatsammenslutninger)
Akkrediterede
private
kommercielle
uddannelsesudbydere
Akkrediterede private eller offentlige ikkeudbyttegivende uddannelsesudbydere

Antal udbydere af
uddannelse som
forberedelse til
specialisering

Over 50

Uddannelsesudbydere, der
udbyder akkrediterede
uddannelsesaktiviteter som
forberedelse til
specialisering







Advokatsamfundet
Organisationer, der ledes eller er oprettet af
advokatsamfundet (herunder retscentre og
lokale advokatsammenslutninger)
Akkrediterede
private
kommercielle
uddannelsesudbydere
Akkrediterede private eller offentlige ikkeudbyttegivende uddannelsesudbydere

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











Fysisk deltagelse i kurser
Fjernundervisning
Gennemførelse af elæringsmoduler
Deltagelse i webinarer
Deltagelse i blandede
undervisningsaktiviteter
Deltagelse i
uddannelseskonferencer
Deltagelse i
uddannelsesaktiviteter
som vejleder eller
underviser
Forfattervirksomhed/udgi
velse

25 % af de årlige
videreuddannelsesaktiviteter
skal gennemføres via
akkrediterede udbydere

Deltagelse i
uddannelsesaktivit
eter i en anden
medlemsstat:
Det kan tælle med i
opfyldelsen af
kravene til
videreuddannelse,
men det afhænger
af:
 at
uddannelsesudby
deren
akkrediteres i
deltagerens
medlemsstat, før
uddannelsesaktiv
iteten
påbegyndes
 typen af
aktiviteten

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

JA

Advokatsamfundet

Tilsynsproces

Vurdering af
 kvaliteten af undervisningens indhold
 kvaliteten af undervisningsmetoderne

Organisationer, der fører
tilsyn med
uddannelsesaktiviteter
rettet mod specialisering

JA

SRA, Bar Standards Board (advokatrådets
standardiseringsnævn) og Professional
Institute of Legal Executives (instituttet for
juridiske kontorfuldmægtige) fører tilsyn
med QASA-ordningen. Hver af disse
tilsynsmyndigheder opstiller fælles
standarder for de strafferetsadvokater, de
repræsenterer.
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Tilsynsproces

Vurdering af



kvaliteten af undervisningens indhold
kvaliteten af undervisningsmetoderne

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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