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

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

Krav om juridisk kandidateksamen

NEJ – kandidater, som har en ikke-juridisk uddannelse,
kan gennemføre et etårigt omskolingskursus og opnå en
diplomuddannelse i jura (Graduate Diploma in Law
(GDL), tidligere kendt som Common Professional
Examination (CPE))
Der er således to veje til erhvervet:
•
Opnåelse
af
en
kompetencegivende
uddannelse i jura (enten ved et universitet i Det
Forenede Kongerige eller ved et universitet eller en
anden uddannelsesinstitution i udlandet, såfremt
advokatrådets standardiseringsnævn (Bar Standards
Board) vurderer, at den udenlandske uddannelse svarer
til en britisk grad
•
Opnåelse af en anden kompetencegivende
uddannelse og gennemførelse af et omskolingskursus

For at blive fuldgyldig advokat skal
man

 Være registreret som advokat (er dog først muligt,
når man har opnået fuld bestalling)
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 Have bestået en eksamen
 Have gennemført et fagkursus, der udbydes af
juridiske
fakulteter
og
godkendes
af
standardiseringsnævnet: Man skal gennemføre et
fagkursus (Bar Professional Training Course
(BPTC)), hvorefter kursusudbyderen udsteder et
certifikat på, at man har gennemført kurset (den
faglige del). Man kan herefter anvende titlen
"barrister" (procederende advokat), men man må
ikke praktisere under denne titel. Først når man har
afsluttet den praktiske del (praktik + optagelse i et
juristkollegium (Inn of Court) + karakter- og
egnethedserklæring) og har fået sin bestalling, har
man lov til at praktisere som "barrister".
 På tilfredsstillende vis have gennemført et 12måneders praktikforløb (den praktiske del) og
have opnået fuld bestalling
 Have modtaget en erklæring om optagelse og god
karakter: vurdering af karakter og egnethed
foretages af juristkollegierne.
 Være optaget i et juristkollegium (Inns of Court –
alle procederende advokater skal være medlem af
et af de fire juristkollegier – Inner Temple, Middle
Temple, Gray's Inn and Lincoln's Inn – som historisk
set har været ansvarlige for optagelse af
procederende advokater. Nu er det imidlertid
sådan, at man kun bliver optaget, hvis man
opfylder standardiseringsnævnets krav)
 Være optaget i registeret for procederende
advokater (kun for advokater med en gyldig
bestalling)
Alternative veje til erhvervet

JA
 Etårigt omskolingskursus (se ovenfor)
 Mulighed for at blive advokat via andre erhverv
(personer med en uddannelse i jura eller
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advokater,
som
er
medlem
af
et
advokatsamfund i en anden EU-medlemsstat).
Standardiseringsnævnet
foretager
en
ækvivalensvurdering med henblik på at
sammenligne relevante udenlandske og
nationale kvalifikationer og erhvervserfaring.
Nævnet beslutter derefter, om ansøgeren skal
op til Bar Transfer Test (prøve, der har til formål
at afdække, om ansøgeren besidder den faglige
viden, der kræves for at arbejde som
procederende advokat i England og Wales).
 Rådgivende advokater (solicitors), advokater
med en uddannelse fra udlandet og jurister (f.
eks. udenlandske autoriserede advokater med
en midlertidig bestalling (§ 78 i reglerne om
uddannelse af advokater): En udenlandsk
autoriseret advokat, som i mindst tre år har haft
fuld møderet for domstole, som forvalter
lovgivning svarende til engelsk og walisisk
sædvaneret (common law), kan få en
midlertidig
bestalling
hos
standardiseringsnævnet
2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en
fuldmægtigperiode?

JA

Retsgrundlag:
Reglerne om uddannelse af advokater (gældende fra 1.
oktober 2012)

Obligatorisk

JA

Varighed: 12 måneder (praktisk del)
 Praktisk del: Man skal på tilfredsstillende vis
gennemføre et 12-måneders praktikforløb og
opnå fuld bestalling. Praktikforløbet er opdelt i:
1) en ikke-praktiserende periode på seks
måneder og 2) en praktiserende periode på seks
måneder.
 Medmindre der opnås dispensation fra
standardiseringsnævnet, skal den praktiske del
være påbegyndt, senest fem år efter at den
faglige del er afsluttet.
 Afslutning af den faglige del (eller fritagelse) er
en forudsætning for at gå i gang med den
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praktiske del.



Organer med ansvar for
uddannelse af
advokatfuldmægtige



Type uddannelse i
fuldmægtigperioden

Optagelsesprøve/kontrol
før fuldmægtigperiode

JA

Godkendte uddannelsessteder (praktik)
Procederende
advokater,
der
fungerer
som
praktikvejledere (praktik)
Ekstern uddannelse (§ 42 i reglerne om uddannelse af
advokater): a) hos en rådgivende advokat, dommer eller
en anden autoriseret advokat, der ikke er registreret
som praktikvejleder, og/eller b) en organisation, der ikke
er et godkendt uddannelsessted, men som efter
standardiseringsnævnets opfattelse tilbyder passende
uddannelse og erfaring (praktik)



Praktikforløb under tilsyn af en procederende advokat,
der er registreret som praktikvejleder (praktisk del)



Erhvervelse af ikke-juridiske kompetencer




Erhvervelse af juridiske kompetencer
Juristkollegiernes krav til deres medlemmer: Deltagelse i
12 kurser (§ 56-62 i reglerne om uddannelse af
advokater). Procederende advokater skal deltage i
kurserne, senest fem år efter at de har fået deres
bestalling (først efter afslutning af disse kurser opnår
den pågældende ret til at praktisere som advokat)



Undervisningsprogram i
fuldmægtigperioden

JA

Særlige forhold vedrørende
EU-ret og
sprogundervisning

JA

Gennemførelse af den teoretiske del på
universitetet
Egnethedsprøve (Bar Course Aptitude Test
(BCAT)) (der giver adgang til den faglige del – se
afsnittet om varigheden af fuldmægtigperioden
ovenfor)

Den faglige del (BPTC) indeholder EU-retlige aspekter,
men EU-ret tilbydes ikke som et særskilt fag. Før den
faglige del påbegyndes, vil de studerende have opnået
kendskab til EU-ret gennem den kompetencegivende
uddannelse.
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Fuldmægtigperiode inddelt
i faser

JA

Evaluering/eksamen efter
fuldmægtigperiode

JA

Evaluering i form af rapporter fra vejlederen
Personer, der søger om optagelse i advokatsamfundet,
skal vedlægge referencer fra deres arbejdsgiver
(advokatfirmaet). Advokatfirmaet skal bekræfte, at
ansøgeren er egnet til at praktisere som advokat.

3. Videreuddannelse
Sondring mellem
JA
videreuddannelse og specialisering
Specialisering er ikke obligatorisk, medmindre den
procederende advokat arbejder inden for meget
specifikke områder, f.eks. strafferet.
Den eneste mulighed for specialisering for
procederende advokater er QASA, der er en
kvalitetsvurderingsordning for specialiserede advokater.
Lovligheden af QASA-ordningen prøves dog i
øjeblikket ved domstolene

Krav om videreuddannelse

JA

Standardiseringsnævnet
opstiller
krav
om
videreuddannelse, for at sikre at de procederende
advokaters kompetenceniveau opretholdes i hele deres
karriere.
Krav om videreuddannelse:


Ifølge reglerne om CPD (Continuing Professional

Development – løbende faglig udvikling) skal
procederende advokater udføre arbejde, der ligger
uden for deres almindelige forpligtelser, og som
udvider deres kompetencer, viden og faglige
standarder på områder, som er relevante for deres
nuværende eller fremtidige arbejdsområder, samt
holder dem ajour og sikrer, at de opretholder de
højeste faglige standarder (taget fra "Compliance
with CPD Regulations – a general guide to CPD")
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Retsgrundlag:

Krav om specialisering

JA

Krav om tilegnelse af
fremmedsprog

NEJ



Standardiseringsnævnets regler:
https://www.barstandardsboard.org.uk/regulato
ry-requirements/



Adfærdskodeks for advokatstanden i England og
Wales

Kvalitetsvurderingsordningen for advokater (QASA).
Strafferetsadvokater
(herunder
procederende
advokater) skal være godkendt under denne ordning for
at kunne give møde for domstolene.

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

JA, der er mulighed for akkreditering:
 af kurser
 af nationale uddannelsesudbydere
 af uddannelsesudbydere fra alle medlemsstater
(næsten
alle
organisationer,
der
kan
dokumentere, at deres kurser er relevante, kan
akkrediteres af både standardiseringsnævnet og
tilsynsmyndigheden for rådgivende advokater
(Solicitors Regulation Authority – SRA)
Akkrediteringsproceduren:




Procederende advokater skal underskrive et
registreringsdokument, der udleveres af
uddannelsesudbyderen ved afslutningen af
kurset, for at få kurset godkendt som CPD-timer
Ansøgninger om akkreditering sendes til
standardiseringsnævnet, senest to uger før
kurset afholdes (se "Compliance with CPD
Regulations – a general guide to CPD")).
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Antal uddannelsesudbydere, der
tilbyder videreuddannelse

Over 50


Uddannelsesudbydere af
akkrediteret videreuddannelse




Antal udbydere af uddannelse som
forberedelse til specialisering

Organisationer
akkrediteret
af
standardiseringsnævnets
CPD-kontor
(Standardiseringsnævnets CPD-kontor har
beføjelser til at godkende kurser, seminarer,
konferencer og forelæsninger som CPD-timer (se
"Compliance with CPD Regulations – a general
guide to CPD")).
Akkrediterede
private
kommercielle
uddannelsesudbydere
Akkrediterede private eller offentlige ikkeudbyttegivende uddannelsesudbydere

Mellem 21 og 50
QASA-specialiseringsordningen, der netop er blevet
indført, er baseret på indsendelse af dokumentation for
praktisk erfaring og ikke på uddannelse.



Uddannelsesudbydere, der
udbyder akkrediterede
uddannelsesaktiviteter som
forberedelse til specialisering





Advokatsamfundet (for procederende advokater)
Akkrediterede
private
kommercielle
uddannelsesudbydere (herunder advokatfirmaer)
Akkrediterede private eller offentlige ikkeudbyttegivende uddannelsesudbydere (f.eks.
universiteter og fonde)
Ikke-akkrediterede
private
kommercielle
uddannelsesudbydere
Ikke-akkrediterede private eller offentlige ikkeudbyttegivende uddannelsesudbydere

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









Fysisk deltagelse i kurser
Fjernundervisning
Gennemførelse af elæringsmoduler
Deltagelse i webinarer
Deltagelse i blandede
undervisningsaktiviteter
Deltagelse i
uddannelseskonferencer
Deltagelse i
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Ja, deltagelse i
uddannelsesaktivitete
r i en anden
medlemsstat kan
tælle med i
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uddannelsesaktiviteter som
vejleder eller underviser
Forfattervirksomhed/udgive
lse

opfyldelsen af
uddannelseskravene

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører tilsyn
med videreuddannelsesaktiviteter

JA

Tilsynsproces

 Kvaliteten af undervisningens indhold
 Kvaliteten af undervisningsmetoderne

Organisationer, der fører tilsyn
med uddannelsesaktiviteter rettet
mod specialisering

JA

Tilsynsproces

Standardiseringsnævnet

Der findes ingen særlige uddannelsesaktiviteter
rettet mod specialisering.




Kvaliteten af undervisningens indhold
Kvaliteten af undervisningsmetoderne

6. National reform af uddannelsessystemet
Det nuværende system gennemgås for øjeblikket, og på baggrund af resultaterne af denne
gennemgang forventer man at indføre en række ændringer fra januar 2016.
"The Legal Education and Training Review" (LETR) er en undersøgelse udarbejdet i fællesskab
af standardiseringsnævnet, tilsynsmyndigheden for rådgivende advokater og
tilsynsmyndigheden for juridiske kontorfuldmægtige (legal executives) (ILEX Professional
Standards). Resultaterne af undersøgelsen evalueres i øjeblikket af de enkelte
tilsynsmyndigheder, som skal beslutte, om der som følge heraf skal foretages ændringer af
deres respektive uddannelsesordninger.
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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