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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στη Βόρεια Ιρλανδία
1. Πρόσβαση στο επάγγελμα
Τριτοβάθμια/πανεπιστημια
κή εκπαίδευση

ΝΑΙ

Υποχρεωτικό πτυχίο
νομικής

ΝΑΙ

Στάδια για την απόκτηση
της ιδιότητας του
δικηγόρου:




Εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο
Ολοκλήρωση περιόδου προετοιμασίας για την
είσοδο στο επάγγελμα (ένα έτος
μεταπτυχιακών σπουδών και ένα έτος
άσκησης)

Ο συνηθέστερος τρόπος εισόδου στο επάγγελμα
είναι: Αναγνωρισμένο πτυχίο Νομικής + πτυχίο
δικηγορίας από το Ινστιτούτο Επαγγελματικών
Νομικών Σπουδών του Queens University Belfast +
άσκηση
Εναλλακτικές οδοί
πρόσβασης στο επάγγελμα:

ΝΑΙ
Δυνατότητες πρόσβασης από άλλα
επαγγέλματα
Οι άγγλοι και ιρλανδοί δικηγόροι έχουν τη
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δυνατότητα να αποκτήσουν άδεια άσκησης του
επαγγέλματος στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά πρέπει
να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν
ολοκληρώσει διαδικασία που ισοδυναμεί με τα
τρία στάδια της διαδικασίας που ακολουθείται στη
Βόρεια Ιρλανδία για την είσοδο στο επάγγελμα.
Θεωρητικά, ένας ευρωπαίος δικηγόρος έχει τη
δυνατότητα να αποκτήσει άδεια άσκησης του
επαγγέλματος στη Βόρεια Ιρλανδία σύμφωνα με τα
άρθρα 2 ή 10 της οδηγίας για την ελευθερία
εγκατάστασης,

χωρίς

όμως

αυτό

να

έχει

εξακριβωθεί ποτέ στην πράξη.
http://www.barlibrary.com/filestore/documents/SC
AN0982_000.pdf
2. Κατάρτιση κατά την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα
Προβλέπεται
περίοδος
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα;

ΝΑΙ

Νομική βάση:
Code of Conduct for the Bar of Northern Ireland
(κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού συλλόγου
της Βόρειας Ιρλανδίας

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

Καθορισμένη διάρκεια:
1 έτος

Τύποι αρμόδιων
δομών για την
οργάνωση της
εισαγωγικής
κατάρτισης




Μορφή εισαγωγικής
κατάρτισης










Δικηγορικός σύλλογος
Ιδιωτικά δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές
εταιρείες
Ιδιωτικοί πάροχοι κατάρτισης
Πανεπιστήμια
Ακαδημίες δικηγόρων και δομές κατάρτισης που
συστήνει ο δικηγορικός σύλλογος
Πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη ιδιώτη
δικηγόρου
Πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη του
δικηγορικού συλλόγου
Κατάρτιση σε νομικές επαγγελματικές δεξιότητες
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Εισαγωγικές εξετάσεις ΟΧΙ
/ έλεγχος πριν από
την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα
Καθορισμένο
πρόγραμμα σπουδών
κατά την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΟΧΙ

Ιδιαίτερες απαιτήσεις
όσον αφορά το δίκαιο
της ΕΕ και τη
γλωσσική κατάρτιση

Δεν προβλέπονται συνεδρίες για το δίκαιο της ΕΕ
Δεν προβλέπεται γλωσσική κατάρτιση

Υποδιαίρεση της
περιόδου
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα σε
διαφορετικά στάδια

ΝΑΙ

Αξιολόγηση/εξετάσεις
μετά την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΝΑΙ





Διάφορες χρονικές περίοδοι κατά τη διάρκεια
του έτους στο Ινστιτούτο νομικών σπουδών,
οι οποίες καλύπτουν διάφορες πτυχές του
δικαίου (πλήρους φοίτησης)
6 μήνες μη ενεργού άσκησης (δηλαδή μη
άμεσης παράστασης), 6 μήνες άσκησης του
επαγγέλματος
υπό
εποπτεία
(δηλαδή
παράσταση σε μέρη υποθέσεων και ενώπιον
δικαστηρίων, αλλά υπό εποπτεία). Όλα τα
μαθήματα παραδίδονται κατά τη διάρκεια του
σταδίου στο Ινστιτούτο.

 Μέσω εκθέσεων εκπαιδευτών
 Αξιολόγηση κατάρτισης (από εκπαιδευτή)
εντός 12 μηνών από την εγγραφή στον δικηγορικό
σύλλογο, όλοι οι δικηγόροι πρέπει να
ολοκληρώσουν
(i) έναν κύκλο μαθημάτων περί δικηγορίας του
δικηγορικού συλλόγου της Βόρειας
Ιρλανδίας και
(ii) έναν κύκλο μαθημάτων περί δεοντολογίας
του δικηγορικού συλλόγου της Βόρειας
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Ιρλανδίας.
3. Σύστημα συνεχούς κατάρτισης
Διαφοροποίηση μεταξύ
συνεχούς
κατάρτισης/κατάρτισης
εξειδίκευσης
Υποχρεώσεις όσον
αφορά τη συνεχή
κατάρτιση

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Υποχρεώσεις κατάρτισης, όπως αναφέρονται στον
εσωτερικό κανονισμό της Βιβλιοθήκης του
Δικηγορικού Συλλόγου (Bar Library)
Νομική βάση:
Κανονισμός 6.01 του Κώδικα Δεοντολογίας
http://www.barlibrary.com/code-of-conduct/
http://www.barlibrary.com/aboutbarristers/barristers-profession/cpd/

Υποχρεώσεις όσον
αφορά την κατάρτιση
εξειδίκευσης

ΟΧΙ

Δεν αναφέρεται κάποια εξειδίκευση στον κώδικα
δεοντολογίας. Υπάρχουν ομάδες ειδικευμένων
δικηγόρων στις οποίες συναθροίζονται όσοι
ασχολούνται περισσότερο π.χ. με το ποινικό ή το
οικογενειακό δίκαιο.

Υποχρεώσεις όσον
αφορά την εκμάθηση
ξένων γλωσσών

Καμία υποχρέωση

Υποχρεώσεις όσον
αφορά περιεχόμενο
σχετικό με το δίκαιο
της ΕΕ σε σχέση με τη
συνεχή
κατάρτιση/κατάρτιση
εξειδίκευσης

Καμία υποχρέωση

4. Συστήματα διαπίστευσης και πάροχοι κατάρτισης
Δυνατότητα διαπίστευσης

Δυνατότητα διαπίστευσης (μόνο για κατάρτιση
CPD (συνεχής επαγγελματική εξέλιξη))
 για μαθήματα κατάρτισης
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Αριθμός παρόχων
κατάρτισης οι οποίοι
προσφέρουν
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης
Τύπος παρόχων κατάρτισης
οι οποίοι αναπτύσσουν
διαπιστευμένες
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης

για εθνικούς παρόχους κατάρτισης
για παρόχους κατάρτισης από όλα τα κράτη
μέλη

Περισσότεροι από 50










Δικηγορικός σύλλογος
Φορέας τον οποίο διαχειρίζεται ή έχει
συστήσει ο δικηγορικός σύλλογος
Διαπιστευμένος ιδιωτικός εμπορικός
πάροχος κατάρτισης
(συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών
εταιρειών)
Διαπιστευμένος ιδιωτικός ή δημόσιος μη
κερδοσκοπικός πάροχος κατάρτισης
(συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων,
ινστιτούτων)
Μη διαπιστευμένος ιδιωτικός εμπορικός
πάροχος κατάρτισης
Μη διαπιστευμένος ιδιωτικός ή
δημόσιος μη κερδοσκοπικός πάροχος
κατάρτισης

Αριθμός παρόχων
κατάρτισης οι οποίοι
οργανώνουν
δραστηριότητες κατάρτισης
προετοιμασίας για την
εξειδίκευση

Μεταξύ 21 και 50

Τύπος παρόχων κατάρτισης
οι οποίοι αναπτύσσουν
διαπιστευμένες
δραστηριότητες κατάρτισης
προετοιμασίας για την
εξειδίκευση

Άνευ αντικειμένου

Δραστηριότητες και μέθοδοι
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Τύπος αποδεκτών
δραστηριοτήτων
κατάρτισης στο πλαίσιο
των υποχρεώσεων
συνεχούς κατάρτισης ή
κατάρτισης εξειδίκευσης










Συμμετοχή σε διά ζώσης
συνεδρίες κατάρτισης
Ολοκλήρωση συνεδριών
κατάρτισης εξ
αποστάσεως
Ολοκλήρωση διδακτικών
ενοτήτων ηλεκτρονικής
μάθησης
Παρακολούθηση
σεμιναρίου μέσω
διαδικτύου
Συμμετοχή σε συνέδρια
κατάρτισης

Συμμετοχή σε
δραστηριότητες
κατάρτισης σε
άλλο κράτος
μέλος:
Ναι, μπορεί να
ληφθεί υπόψη για
την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων
συνεχούς
κατάρτισης. Αυτό
εξαρτάται από τη
γνώμη της
εκπαιδευτικής
επιτροπής που
αποφασίζει τους
κανόνες CPD (για
τη συνεχή
επαγγελματική
εξέλιξη).

5. Εποπτεία δραστηριοτήτων κατάρτισης
Φορείς εποπτείας των
δραστηριοτήτων συνεχούς
κατάρτισης

ΝΑΙ

Η επιτροπή CPD του δικηγορικού
συλλόγου με τη μέριμνα της Bar Library
(Βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου πρόκειται για την έδρα του Συμβουλίου
του Δικηγορικού Συλλόγου.
Όλοι οι
δικηγόροι είναι μέλη της Bar Library, η
οποία λειτουργεί ως η επίσημη υπηρεσία
τους και τους παρέχει διοικητική
υποστήριξη).

Διαδικασία εποπτείας

Όσον αφορά την κατάρτιση CPD, οι δικηγόροι
πρέπει να δηλώνουν κάθε χρόνο ότι έχουν
παρακολουθήσει τις 12 ώρες που απαιτούνται.

Φορείς εποπτείας των
δραστηριοτήτων
κατάρτισης με στόχο την
εξειδίκευση

ΟΧΙ

Δεν παρέχεται επίσημη εξειδίκευση στη
Βόρεια Ιρλανδία.
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Διαδικασία εποπτείας

Άνευ αντικειμένου

6. Εθνική μεταρρύθμιση του συστήματος κατάρτισης
Πραγματοποιείται αναθεώρηση η οποία είναι σε εξέλιξη και αναμένονται αλλαγές
εντός του 2014 – δεν είναι πιθανό να επέλθουν αλλαγές στην κατάρτιση στο δίκαιο
της ΕΕ.
Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 2 – Μελέτη σχετικά
με την παρούσα κατάσταση όσον αφορά την κατάρτιση των δικηγόρων στο δίκαιο της ΕΕ», που
εκπονήθηκε από το Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CCBE) και
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)
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