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BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i England och Wales
1. Tillträde till yrket
Högre utbildning/
universitetsutbildning

Ja (kandidaterna
examen).

Juristexamen är obligatorisk

Nej

Steg för att bli en fullvärdig
advokat:








måste

ha

en

kvalificerande

Kurs i yrkesfärdigheter (PSC) som slutförs före
inträdet.
Advokatsamfundet bedömer sökanden.
Utvärdering av sökanden och antagande vid en
advokatbyrå.
Fullföljande av en introduktionsperiod.
Examinering.
Registrering hos advokatsamfundet i England
och Wales.

Vägar till yrket:
Kvalificerande juristexamen + LPC (kurs i
yrkespraktik) + tvåårigt praktikkontrakt
eller
ej juristexamen + GDL (ettårig konverteringskurs)+

LPC + tvåårigt praktikkontrakt.
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Alla

sökande

måste

genomgå

LPC-kursen

i

yrkespraktik samt ett tvåårigt praktikkontrakt (som
kan erbjudas av en advokatbyrå, ett organ inom
den offentliga sektorn eller en rättslig avdelning vid
ett företag).
Alternativa vägar till yrket

Ja
Praktik i stället för examen.
Vägar från andra yrken (juridiska yrken i
andra länder):
Det är möjligt att gå in på LPC-stadiet för jurister i



ledande

ställning

deltidsstudier

och

(ILEX),
erfarenhet

vilket
i

omfattar
stället

för

grundexamen. Kraven för denna väg är desamma
från start som för de sökande som går in i yrket via
de traditionella vägarna.
QLTS (Qualified lawyers transfer route) – en väg för
advokater som kvalificerat sig någon annanstans –
vilket innefattar examinering och uppfyllande av
lämplighetskraven.
2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en
introduktionsperiod?

Rättslig grund:

Ja

SRA:s utbildningsföreskrifter, 2011
http://www.sra.org.uk/students/lpc.page
http://www.sra.org.uk/students/trainingcontract.page
Obligatorisk

Typ av organ med
ansvar för anordnande

Fastställd varaktighet:
Tre år.
(Tvåårigt praktikkontrakt samt cirka ett år för
LPC-kursen)
(upp till sex månader kan dras av för tidigare
motsvarande erfarenhet.)

Ja



Företag med privatpraktik och interna rättsliga
avdelningar vid kommersiella organisationer – som
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av
introduktionsutbildnin
g






Former av
introduktionsutbildnin
g







Inträdesexamen/kontr Ja
oll före
introduktionsperioden

tillhandahåller
utbildning
under
introduktionsperiodens
andra
etapp,
praktikkontrakt (praktisk arbetsplatserfarenhet).
Icke-privata organisationer med praktik (t.ex.
nationella och lokala myndigheter och interna
rättsliga
avdelningar
vid
kommersiella
organisationer) – som tillhandahåller utbildning
under introduktionsperiodens andra etapp,
praktikkontrakt (praktisk arbetsplatserfarenhet).
Kommersiella leverantörer – liksom privata
universitet
specialiserar
sig
kommersiella
leverantörer ibland på yrkeskvalifikationer. De ska
ha
både
akademisk
ackreditering
från
Storbritanniens
kvalifikationsbedömningsmyndighet och från SRA
(de
tillhandahåller
utbildningen
under
introduktionsperiodens första etapp, kursen i
rättspraxis).
Universiteten
(introduktionsperiodens
första
etapp, kursen i rättspraxis, hålls av universiteten).
Praktik, under överinseende av en privatpraktik.
Juristutbildning med särskild kursplan, gemensam
för alla biträdande jurister.
Juristutbildning med individuell kursplan.
Utbildning i icke-juridiska yrkesfärdigheter
Utbildning i juridiska yrkesfärdigheter



Kontroll/bestyrkande av examensbetyg.
Lämplighetsprov

http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/suita
bilitytest/content.page
Fast kursplan under
introduktionsperioden

Ja

För LPC och under praktikkontraktet måste tre
olika rättsliga områden täckas, inklusive minst ett
område inom tvistemål och icke-tvistemål.
LPC-resultat:
http://www.sra.org.uk/documents/students/lpc/LP
C-Outcomes-Sept2011.pdf
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Särskilda aspekter när
det gäller utbildning i
EU-rätt och
språkutbildning

Nej

Innan studenterna inleder LPC-kursen förväntas de
dock ha kunskap om
- de viktigaste EU-institutionerna,
- EU-rättsliga källor och tolkning av EU-rätt,
- sambandet mellan EU-rätt och nationell rätt,
- relevanta människorättsliga konventioner samt
lagstiftning om mänskliga rättigheter.
EU-rätt ingår i undervisningen under LPC-kursen
och analyseras grundligt inom varje relevant
rättsområde.

Introduktionsperiod
uppdelad i olika
etapper

Nej

Bedömning/examineri
ng efter genomgången
introduktionsperiod

Ja





Skriftlig examinering.
Muntlig examinering.
Examinering sker under LPC-etappen.
Praktikperioden avslutas av
utbildningsleverantören utan vidare
examineringar.

3. Fortbildningssystem
Skillnad mellan fortbildning
och
specialiseringsutbildning

Ja
Specialiseringsutbildning kan även uppfylla
CPD-kraven och är inte obligatorisk om
underrättsadvokaten inte verkar inom ett
mycket speciellt område, t.ex. som försvarare i
brottmål.
Försvar i brottmål är den enda specialisering
som för närvarande finns inom det engelska
juristutbildningssystemet.
Rättslig grund:
SRA:s kvalitetssäkringssystem för advokater
(straffrätt) reglerar försvar i brottmål i England
och Wales.

Krav på fortbildning

Ja

Obligatorisk fortbildning enligt
underrättsadvokatssamfundets stadgar.
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Rättslig grund:
Följande föreskrifter reglerar fortbildningen för
underrättsadvokater i England och Wales:
http://www.sra.org.uk/solicitors/cpdaccreditation.page
http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/cpd/co
ntent.page
Krav på
specialiseringsutbildni
ng

Ja

Krav gällande att lära
sig utländska språk

Nej

Specialiseringsutbildning har inte varit obligatorisk
tidigare, men situationen blir alltmer komplex. Det
finns
främst
icke-obligatoriska
specialistkvalifikationer som underrättsadvokater
kan erhålla. De fungerar som kvalitetsmärken –
sådana klienter som den offentliga förvaltningen
och bankerna använder allt oftare dessa
specialiseringsackrediteringar som ett kriterium
när de väljer paneler. Mer nyligen (2013) har dock
en ny obligatorisk specialiseringsackreditering
införts.
Den
kallas
QASA
kvalitetsbedömningssystem för advokater.
Brottmålsadvokater
ska
inneha
denna
specialiseringskvalifikation för att få framträda i
domstol.

Krav på kunskap om Nej
EU-rätten
när
det
gäller
fortbildning/specialise
ringsutbildning?
4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering

Ja, möjligheter till ackreditering för
 nationella utbildningsleverantörer,
 utbildningsleverantörer
från
samtliga
medlemsstater.

5

Land: England och Wales

Ackrediteringsprocess:
Leverantörer som erbjuder fortbildning (CPD) kan
bli interna eller externa CPD-leverantörer, på
villkor att de uppfyller kriterierna för godkännande
och
att
de
står
under tillsyn
http://www.sra.org.uk/solicitors/cpd/trainingcompanies.page
Antal
utbildningsleverantörer som
tillhandahåller
fortbildningsverksamhet

Fler än 50.

Typ av utbildningsleverantör 
som tillhandahåller

ackrediterad
fortbildningsverksamhet



Advokatsamfundet för underrättsadvokater.
Organisationer som leds eller har inrättats av
advokatsamfundet (inklusive juristcentrum eller
lokala grupperingar av underrättsadvokater).
Ackrediterade
privata
kommersiella
utbildningsleverantörer.
Ackrediterade privata eller offentliga ideella
utbildningsleverantörer.

Antal
utbildningsleverantörer som
anordnar förberedande
specialiseringsutbildning:

Fler än 50.

Typ av
utbildningsleverantörer som
är ackrediterad för
förberedande
specialiseringsutbildning







Advokatsamfundet för underrättsadvokater.
Organisationer som leds eller har inrättats av
advokatsamfundet (inklusive juristcentrum eller
lokala grupperingar av juridiska ombud).
Ackrediterade
privata
kommersiella
utbildningsleverantörer.
Ackrediterade privata eller offentliga ideella
utbildningsleverantörer.

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

6
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utbildningsverksamheter i en
annan
medlemsstat kan
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e-lärandemoduler.
Följande av
webbseminarium.
Fullföljande av blandad
utbildning.*
Deltagande vid
utbildningskonferenser.*
Deltagande i
utbildningsverksamhet
som handledare eller
lärare.
Skrivande/publicering.

Uppfylla
fortbildningskraven, men det
beror på


25 procent av den årliga
fortbildningen måste
fullgöras i form av utbildning
som tillhandahålls av



om
utbildningsleverantören
är
ackrediterad
i deltagarens
medlemsstat
före
deltagandet,
och
verksamhetens art.

ackrediterade
utbildningsleverantörer.
5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar
tillsyn av
fortbildningsverksamheter

Ja

Advokatsamfundet
underrättsadvokater

Tillsynsprocess

Bedömning av

för

 kvaliteten på innehållet,
 kvaliteten på utbildningsmetoderna.
Organisationer som utövar
tillsyn av
specialiseringsutbildningsverksamheter

Ja

QASA övervakas av SRA,
advokatsamfundets styrelse för standarder
och Professional Institute of Legal
Executives, som var och en administrerar
den gemensamma standarden för
brottmålsadvokater gällande de
medlemmar/
de som de reglerar.

Tillsynsprocess

Bedömning av
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kvaliteten på innehållet,
kvaliteten på utbildningsmetoderna.

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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