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

JA (kandidaterna måste ha en kvalificerande examen).

Juristexamen är obligatorisk

NEJ – kandidater som har en grundexamen i ett annat
ämne än juridik kan genomgå en ettårig juridisk
konverteringskurs och erhålla ett examensbevis i juridik
(Graduate Diploma in Law, GDL), tidigare kallat CPE
(Common Professional Examination).
Det finns därför två vägar:
•
Att erlägga en kvalificerande juridikexamen (en
examen som uppfyller standardkraven från ett
universitet i Storbritannien, eller en examen från ett
universitet eller en annan utbildningsinstitution eller på
motsvarande nivå utanför Storbritannien, som Bar
Standards Board anser motsvara en brittisk examen).
•
Att erlägga en kvalificerande examen och
fullfölja en konverteringskurs med godkänt resultat.

Steg för att bli en fullvärdig
advokat:

 Registrering hos advokatsamfundet (inte förrän den
sökande är fullständigt kvalificerad).
 Examinering.
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 Yrkesutbildningskurs
som
hålls
av
juristutbildningsinstitut och valideras av Bar
Standards Board (nämnd med ansvar för yrkes- och
utbildningsstandarder).
Fullföljande
av
advokatsamfundets yrkesutbildningskurs (BPTC)
med intyg på genomgången kurs med godkänt
resultat
från
kursleverantören
(yrkesutbildningsfasen). I detta skede kan
sökanden
erhålla
titeln
överrättsadvokat
(”barrister”), men inte i samband med
tillhandahållande av juridiska tjänster. Sökanden
kan skriva in sig som överrättsadvokat i samband
med tillhandahållande av juridiska tjänster när de
har fullföljt yrkesfasen (praktiktid plus inskrivning
vid ett juristkollegium samt karaktärs- och
lämplighetsgodkännande) och får då tillstånd att
praktisera som överrättsadvokat.
 Följande krav gäller: fullföljande av en praktiktid på
tolv månader (yrkesfasen) med tillfredsställande
resultat, vilket ger ett intyg på fullständig
kvalificering.
 Inträdesförklaring och intyg om god karaktär:
Juristkollegiet bedömer sökandens karaktär och
lämplighet.
 Inträde i juristkollegiet (alla överrättsadvokater
måste vara medlemmar i ett av de fyra
juristkollegierna, Inner Temple, Middle Temple,
Gray’s Inn och Lincoln’s Inn, som historiskt var
ansvariga för godkännandet av överrättsadvokater.
Nuförtiden godkänner de endast sökande som
uppfyller Bar Standard Boards krav).
 Inskrivning i registret över överrättsadvokater
(endast för överrättsadvokater som har ett
giltigt/gällande praktikintyg).
Alternativa vägar till yrket

JA
 Ettårig juristkurs för konvertering (se ovan).
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 Möjligheter till övergång från andra yrken
(utexaminerade juriststudenter eller jurister som
är registrerade hos ett advokatsamfund i en
annan medlemsstat). Bar Standards Board
genomför
en
bedömning
av
överensstämmelse, där man jämför relevanta
utländska och nationella kvalifikationer och
yrkeserfarenheter. Nämnden beslutar sedan om
huruvida
sökanden
måste
genomgå
advokatsamfundets konverteringsprov (ett
prov som är utformat för att bedöma om
sökanden har den yrkeskunskap som krävs för
att kunna praktisera som överrättsadvokat i
England och Wales).
 Underrättsadvokater (”solicitor”), advokater
och jurister med utländska kvalifikationer
(t.ex. ”Temporary Call to the Bar of Qualified
Foreign
Lawyers”
(artikel
78
i
utbildningsföreskrifterna från Bar Standards
Board): En kvalificerad utländsk advokat som
under minst tre år regelbundet har utövat sin
fulla rätt att företräda part inför domstolar som
administrerar rättskipning som i stort liknar
allmän lag i England och Wales kan erhålla ett
tillfälligt kvalifikationsintyg från nämnden.

2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en
introduktionsperiod?

JA

Rättslig grund:
Advokatsamfundets utbildningsföreskrifter (gäller
från den 1 oktober 2012).

Obligatorisk

JA

Fastställd varaktighet: Tolv månader (yrkesfasen).
 Yrkesfasen: man ska ha slutfört praktikperioden
på tolv månader med tillfredsställande resultat
och ha fått ett fullständigt kvalifikationsintyg.
Elevtiden är uppdelad i: 1) En elevtid utan
praktik på sex månader, och 2) en elevtid med
praktik på sex månader.
 Man får inte inleda yrkesfasen över fem år efter
att ha fullföljt yrkesutbildningsfasen utan
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Typ av organ med ansvar
för anordnande av
introduktionsutbildning



Former av
introduktionsutbildning

Inträdesexamen/kontroll
före introduktionsperioden

JA

Fast kursplan under
introduktionsperioden

JA

tillstånd från nämnden.
Fullföljd yrkesutbildningsfas (eller undantag från
regeln) är ett förhandsvillkor för att man ska få
börja yrkesfasen.

Godkända utbildningsorganisationer (elevtid).
Överrättsadvokater som är registrerade som
elevhandledare (elevtid)
Extern utbildning (artikel 42 i advokatsamfundets
utbildningsföreskrifter) a) som tillhandahålls av
underrättsadvokater, domare eller andra lämpligt
kvalificerade jurister som inte är registrerade som
elevhandledare, och/eller b) organisationer som inte är
godkända som utbildningsorganisationer men som
enligt nämndens åsikt tillhandahåller lämplig utbildning
och erfarenhet (elevtid).



Praktik under överinseende av överrättsadvokater som
är registrerade elevhandledare (yrkesfasen).



Utbildning i icke-juridiska yrkesfärdigheter.




Utbildning i juridiska yrkesfärdigheter.
Juristkollegiernas krav för antagna överrättsadvokater:
Tolv utbildningstillfällen (föreskrifterna 56–62 i
advokatsamfundets
utbildningsföreskrifter.
Överrättsadvokater måste delta i dessa kvalificerande
utbildningstillfällen under en period på högst fem år,
som avslutas det datum då de kallas till
advokatsamfundet. (Detta är fortfarande ett
förhandskvalificeringskrav eftersom överrättsadvokater
måste ha genomgått dessa utbildningstillfällen för att
erhålla ett praktiseringsintyg.)



Fullföljande av den akademiska fasen.
Advokatsamfundets lämplighetsprov (Bar Course
Aptitude Test, BCAT) (för att få inleda
yrkesutbildningsfasen (BPTC) – se ovan gällande
fastställd varaktighet för introduktionsperioden).

4

Land England och Wales

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

JA

Introduktionsperiod
uppdelad i olika etapper

JA

Bedömning/examinering
efter genomgången
introduktionsperiod

JA

Yrkesutbildningsfasen (BPTC) omfattar EU-rätt, dock
inte som ett separat ämne. Innan studenterna inleder
yrkesutbildningsfasen har de inhämtat kunskap i EU-rätt
genom deras kvalificerande juridikexamen.

Bedömning genom handledarnas rapporter.
Sökande till advokatsamfundet måste bifoga referenser
från sin arbetsgivare (advokatbyrån). Advokatbyrån ska
bekräfta att den sökande är lämpad som advokat.

3. Fortbildningssystem
Skillnad mellan fortbildning och
specialiseringsutbildning

JA
Specialiseringsutbildning är inte obligatorisk om inte
överrättsadvokaten arbetar med mycket speciella
uppgifter, t.ex. som brottmålsförsvarare.
Den enda specialisering som finns tillgänglig för
överrättsadvokater
är
QASA
–
kvalitetsbedömningssystemet
för
specialiserade
advokater.
QASA-systemet ses dock över för närvarande.

Krav på fortbildning

JA

Nämnden

Bar
Standards
Board
fastställer
fortbildningskraven,
för
att
garantera
att
överrättsadvokaterna vidareutvecklar sina färdigheter
under hela sin karriär.
Fortbildningskrav:


CPD
(fortbildning):
”Arbete
som
överrättsadvokaterna utför utöver sina normala
åtaganden för att utveckla sina färdigheter, sin
kunskap och sin yrkeskompetens inom områden som
är relevanta för deras nuvarande eller tänkta
arbetsområden och för att hålla sig uppdaterade och
upprätthålla högsta standard i sin yrkesutövning”
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(efterlevnad av fortbildningsföreskrifterna – en
allmän vägledning till fortbildning)
Rättslig grund:

Krav på
specialiseringsutbildning

JA



Bar Standards Boards krav:
https://www.barstandardsboard.org.uk/regulato
ry-requirements/



Uppförandekod för
England och Wales

advokatsamfundet

för

Kvalitetbedömningssystem för advokater (QASA),
enligt
vilket
brottmålsadvokater
(inklusive
överrättsadvokater) måste vara kvalificerade inom detta
specialiseringsområde för att få framträda inför
domstol.

Krav beträffande att lära sig NEJ
utländska språk
Krav på kunskap om
EU-rätten när det gäller
fortbildning/
specialiseringsutbildning?

NEJ

4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering

Ja, möjligheter till ackreditering
 för utbildningskurser,
 för nationella utbildningsleverantörer,
 för utbildningsleverantörer från samtliga
medlemsstater (nästan alla organisationer som
kan visa att deras kurser är relevanta kan bli
ackrediterade för fortbildning av både Bar
Standards Board och SRA).
Ackrediteringsprocess:


Överrättsadvokaterna ska lämna in en
undertecknad
registreringsblankett
som
tillhandahålls av kursleverantören vid kursens
slut
för
att
få
tillgodoräkna
sig
fortbildningstimmar.
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Ackrediteringsansökan måste skickas till Bar
Standards Board minst två veckor innan kursen
hålls
(se
”efterlevnad
av
fortbildningsföreskrifterna
–
en
allmän
vägledning till fortbildning”).

Antal utbildningsleverantörer som
tillhandahåller
fortbildningsverksamhet

Fler än 50

Typ av utbildningsleverantör som
tillhandahåller ackrediterad
fortbildningsverksamhet






Antal utbildningsleverantörer som
anordnar förberedande
specialiseringsutbildning

Typ av utbildningsleverantör som
är ackrediterad för förberedande
specialiseringsutbildning

Organisationer som är ackrediterade av
fortbildningsavdelningen vid Bar Standards
Board (som är behörig att bevilja ackreditering
av fortbildningstimmar i form av godkända
kurser, seminarier, konferenser och föreläsningar
(se ”efterlevnad av fortbildningsföreskrifterna –
en allmän vägledning till fortbildning”).
Ackrediterade
privata
kommersiella
utbildningsleverantörer.
Ackrediterade privata eller offentliga ideella
utbildningsleverantörer.

Mellan 21 och 50.
QASA:s specialiseringssystem infördes nyligen – det
grundas på bestyrkande av praktisk erfarenhet, inte på
utbildning.







Advokatsamfundet för underrättsadvokater: The
Law Society
Ackrediterade
privata
kommersiella
utbildningsleverantörer
(inklusive
advokatbyråer).
Ackrediterade privata eller offentliga ideella
utbildningsleverantörer (t.ex. universitet och
stiftelser).
Icke-ackrediterade
privata
kommersiella
utbildningsleverantörer.
Icke-ackrediterade privata eller offentliga ideella
utbildningsleverantörer.

Verksamheter och metoder
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Typ av utbildningsverksamhet
som är godkänd enligt kraven på
fortbildning eller
specialiseringsutbildning










Deltagande i utbildningar på
plats.
Fullföljande av
distansutbildningar.
Fullföljande av elärandemoduler.
Följande av
webbseminarier.
Fullföljande av blandad
utbildning.
Deltagande i
utbildningskonferenser.
Deltagande i
utbildningsverksamhet som
handledare eller lärare.
Skrivande/publicering.

Deltagande i
utbildningsverksamheter i en
annan medlemsstat:
Ja, deltagande i
utbildningsverksamheter i en
annan medlemsstat
kan uppfylla
fortbildningskraven.

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar tillsyn
av fortbildningsverksamheter

JA

Tillsynsprocess

 Innehållets kvalitet.
 Kvaliteten på utbildningsmetoderna.

Organisationer som utövar tillsyn
av specialiseringsutbildningsverksamheter

JA

Tillsynsprocess

Bar Standards Board

Det finns inga särskilda utbildningar när det
gäller kvalificering av specialisering.




Innehållets kvalitet.
Kvaliteten på utbildningsmetoderna.

6. Nationell reform av utbildningssystemet
Det gällande systemet ses över för närvarande och man planerar att införa en ny
”resultatbaserad” strategi från januari 2016.
Granskningen av juristutbildningar (LETR) var en gemensam undersökning som beställdes av
Bar Standards Board, tillsynsmyndigheten för underrättsadvokater och ILEX Professional
Standards (tillsynsorgan för jurister i ledande ställning). Resultaten av undersökningen beaktas
nu av de olika tillsynsorganen, som har ansvaret att besluta om huruvida de bör ändra sina
utbildningssystem eller inte till följd av detta.
Källa: Pilotprojekt – Europeisk rättslig utbildning: "Del 2 – Undersökning av situationen för juristutbildningar i
EU-rätt", utförd av Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) och Europeiska institutet för offentlig
förvaltning (Eipa)-
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