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BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in NoordIerland
1 Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs /
universitair onderwijs

JA

Een afgeronde universitaire
rechtenstudie is verplicht

JA

Stappen om een volledig
bevoegde advocaat te
worden




Inschrijving bij de Bar (Orde van Advocaten van
"barristers")
Doorlopen van een introductieperiode
(postdoctorale cursus van een jaar en stage van
een jaar).

De meest gebruikelijke route is: Universitair
diploma in de rechten + diploma van "Barrister at
Law" van de Queens University Belfast Institute of
Professional Legal Studies + stage.
Alternatieve routes naar dit
beroep:

JA
Routes vanuit andere beroepen:
Engelse en Ierse advocaten ("barristers") kunnen in
Noord-Ierland

tot

het

beroep

van

advocaat

toetreden, maar moeten daarvoor het bewijs
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Land: Noord-Ierland

overleggen dat ze het equivalent van alle drie de
fasen van het Noord-Ierse kwalificatieproces met
succes hebben doorlopen. Een Europese advocaat
zou in theorie toegang tot het beroep moeten
kunnen krijgen op grond van artikel 2 of 10 van de
Europese Vestigingsrichtlijn, maar dit is nog nooit
geprobeerd.
http://www.barlibrary.com/filestore/documents/SC
AN0982_000.pdf
2 Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een
introductieperiode?

JA

Rechtsgrondslag:
Gedragscode van de Orde van Advocaten van
Noord-Ierland

Verplicht

JA

Vastgestelde duur:
1 jaar

Soorten organisaties
die verantwoordelijk
zijn voor het
organiseren van
introductieopleidingen







Orde van Advocaten
Particuliere praktijken en advocatenkantoren
Particuliere aanbieders van opleidingen
Universiteiten
Door de Orde van Advocaten opgezette
rechtenacademies en opleidingsstructuren.

Vorm van
introductieopleiding





Stage onder toezicht van een particuliere praktijk
Stage onder toezicht van de Orde van Advocaten
Verwerving van juridische beroepsvaardigheden.

Toelatingsexamen/toetsing voorafgaand
aan de
introductieperiode

NEE

Vast curriculum
tijdens de
introductieperiode

NEE

Bijzonderheden met
betrekking tot
opleiding in EU-recht

Geen specifieke sessies over EU-recht
Geen taalvaardigheidstraining
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en taalvaardigheden:
In verschillende fasen
opgedeelde
introductieperiode

JA

Verschillende perioden tijdens het jaar bij het
Instituut voor juridische studies ("Institute of
legal studies"), waarin diverse aspecten van
het recht worden behandeld (voltijds).
Zes maanden niet-praktiserend (d.w.z. zonder
zelf in de rechtbank op te treden) en zes
maanden praktiserend onder toezicht (d.w.z.
in delen van zaken in de rechtbank optreden,
maar onder toezicht). Alle cursussen worden
gevolgd tijdens het jaar bij dit Instituut.





Beoordeling/Examen
na de
introductieperiode

JA

Beoordeling op basis van verslagen van
begeleiders
 Evaluatie van de opleidingsresultaten door
begeleiders zelf
Binnen twaalf maanden moeten alle advocaten:


(i) een cursus advocatuur van de Noord-Ierse
Orde van Advocaten voltooien; en
(ii) een cursus ethiek van de Noord-Ierse Orde
van Advocaten voltooien.
3 Stelsel voor permanente educatie
Onderscheid tussen
permanente educatie /
specialisatieopleidingen
Verplichtingen met
betrekking tot
permanente educatie

NEE

JA

Opleidingsvereisten als vastgelegd in het interne
reglement van de Orde van Advocaten.
Rechtsgrondslag:
Artikel 6.01 van de Gedragscode
http://www.barlibrary.com/code-of-conduct/
http://www.barlibrary.com/aboutbarristers/barristers-profession/cpd/

Verplichtingen met

NEE

In

de

Gedragscode
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wordt

specialisatie

niet

Land: Noord-Ierland

betrekking tot
specialisatieopleidinge
n
Verplichtingen met
betrekking tot het
leren van vreemde
talen

genoemd. Er zijn specialistische baliegroepen van
advocaten die veel tijd aan bijvoorbeeld strafrecht
of familierecht besteden.
Geen verplichtingen

Verplichtingen ten
Geen verplichtingen
aanzien van EU-recht
als inhoud van
permanente educatie /
specialisatieopleiding?
4 Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid van
accreditatie

Aantal aanbieders van
opleidingen die activiteiten
voor permanente educatie
aanbieden
Soorten aanbieders van
opleidingen die
geaccrediteerde activiteiten
voor permanente educatie
ontwikkelen

Mogelijkheid van accreditatie (alleen voor
permanente educatie) voor:
 cursussen
 nationale aanbieders van opleidingen
 aanbieders van opleidingen uit alle lidstaten.
Meer dan 50.










Orde van Advocaten
Door de Orde van Advocaten beheerde
of opgerichte organisatie
Geaccrediteerde particuliere
commerciële aanbieders (incl.
advocatenkantoren)
Geaccrediteerde particuliere of openbare
aanbieders zonder winstoogmerk (incl.
universiteiten, stichtingen)
Niet-geaccrediteerde particuliere
commerciële aanbieders
Niet-geaccrediteerde particuliere of
openbare aanbieders zonder
winstoogmerk.
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Tussen 21 en 50.
Aantal aanbieders van
opleidingen die specialisatieopleidingsactiviteiten
organiseren
Soorten aanbieders van
opleidingen die
geaccrediteerde
opleidingsactiviteiten voor
specialisatie ontwikkelen

Niet van toepassing.

Activiteiten en methoden
Soorten
opleidingsactiviteiten die
worden geaccepteerd
conform de verplichtingen
voor permanente educatie
of specialisatieopleidingen







Deelnemen aan klassikaal
onderwijs
Voltooien van opleiding
op afstand
Voltooien elearningmodules
Volgen van een webinar
Deelnemen aan
opleidingsconferenties.

Deelname aan
opleidingsactivite
iten in andere
lidstaten:
Ja, telt mee als
permanenteeducatieactiviteit.
Dit hangt af van de
educatiecommissie
van de Orde van
Advocaten, die de
regels inzake
permanente
educatie vaststelt.

5 Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die toezicht
houden op permanenteeducatieactiviteiten

JA

De Raad van de Orde van Advocaten ("Bar
Council ") is ondergebracht bij de
permanente-educatiecommissie van de
Orde van Advocaten, p/a de Bibliotheek van
de Orde van advocaten (de "Bar Library").
Alle advocaten zijn lid van de Bar Library,
die als hun kantoor fungeert en
administratieve ondersteuning biedt).

Toezichtproces

Met betrekking tot permanente educatie moeten
advocaten elk jaar verklaren dat ze de verplichte
twaalf uur hebben gevolgd.
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Organisaties die toezicht
houden op specialisatieopleidingsactiviteiten

NEE

Noord-Ierland
specialisaties.

Toezichtproces

Niet van toepassing.

kent

geen

formele

6 Nationale hervorming van het opleidingsstelsel
Voor 2014 is een hervorming aangekondigd, die waarschijnlijk niet van invloed zal
zijn op EU-opleidingen.
Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 2 – Study on the state of play of lawyers
training in EU law", uitgevoerd door de Raad van balies van de Europese Unie (CCBE) en het
Europees Instituut voor bestuurskunde (EIB)
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