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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στη Γαλλία
1. Πρόσβαση στο επάγγελμα
Τριτοβάθμια/πανεπιστημιακή
εκπαίδευση

ΝΑΙ

Υποχρεωτικό πτυχίο νομικής

ΝΑΙ
Απαραίτητο προαπαιτούμενο για να γίνει κανείς
δικηγόρος είναι να κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα
νομικής ή άλλο ισοδύναμο δίπλωμα.
Νομική βάση:
Στα γαλλικά: Arrêté du 25 novembre 1998 fixant la
liste des titres ou diplômes reconnus comme
équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la
profession d'avocat και Arrêté du 21 mars 2007

Στάδια για την απόκτηση της
ιδιότητας του δικηγόρου:



Απαίτηση
ιθαγένειας
(γαλλική
ιθαγένεια,
ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ, ιθαγένεια
κράτους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο, ιθαγένεια κράτους ή εδαφικής
μονάδας που δεν ανήκει στην ΕΕ ή στον ΕΟΧ, αλλά
επιτρέπει στους γάλλους πολίτες να ασκούν το
επάγγελμα υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για
τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να
ασκήσουν το επάγγελμα στη Γαλλία ή καθεστώς
πρόσφυγα ή απάτριδος αναγνωρισμένο από το
Γαλλικό Γραφείο Προστασίας Προσφύγων και
Απατρίδων (OFPRA).
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Απαίτηση πανεπιστημιακού πτυχίου: κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος νομικής (1ο έτος) ή
ισοδύναμου διπλώματος και κάτοχος βεβαίωσης
ικανότητας
άσκησης
του
δικηγορικού
επαγγέλματος (CAPA - certificat d’aptitude à la
profession d’avocat).
Απαίτηση ήθους: οι υποψήφιοι δεν πρέπει να
έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ούτε να
τους έχουν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές, δεν
πρέπει να έχουν πτωχεύσει ούτε να τους έχουν
επιβληθεί άλλες μορφές κυρώσεων.
Εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο:
o Ο υποψήφιος πρέπει να υποβληθεί επιτυχώς
στις τελικές εξετάσεις του CAPA.
o

Αφού υποβληθεί επιτυχώς στις τελικές
εξετάσεις του CAPA, ο ασκούμενος δικηγόρος
ορκίζεται και εγγράφεται στον κατάλογο των
μάχιμων
δικηγόρων
του
δικηγορικού
συλλόγου του τόπου όπου επιθυμεί να ασκήσει
το δικηγορικό επάγγελμα (βλ. άρθρο 101 του
décret du 27 novembre 1991).

Νομική βάση (στα γαλλικά):
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. organisant la
profession d'avocat

Εναλλακτικές οδοί πρόσβασης στο επάγγελμα:
Ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών, με κριτήριο τις δραστηριότητες που άσκησαν
προηγουμένως, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 97 και 98 του διατάγματος αριθ. 91-1197
(décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
- απαλλάσσονται από την απαίτηση πτυχίου δυνάμει του άρθρου 11, παράγραφος 2, του
προαναφερθέντος νόμου της 31ης Δεκεμβρίου 1971 (article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971),
από τις απαιτήσεις κατάρτισης, από τη βεβαίωση ικανότητας άσκησης του δικηγορικού
επαγγέλματος (avocat):
1. μέλη και πρώην μέλη του γαλλικού Συμβουλίου της Επικρατείας (Conseil d’ d'État), καθώς
και μέλη και πρώην μέλη των διοικητικών πρωτοδικείων και των διοικητικών εφετείων·
2. δικαστές και πρώην δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή περιφερειακών ελεγκτικών
συμβουλίων της Γαλλικής Πολυνησίας και της Νέας Καληδονίας·
3. δικαστές και πρώην δικαστές που υπάγονται στις διατάξεις του διατάγματος αριθ. 58-1270
(Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
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magistrature)·
4. καθηγητές πανεπιστημίου οι οποίοι διδάσκουν δίκαιο·
5. δικηγόροι στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ακυρωτικό Δικαστήριο·
6. πρώην δικηγόροι με δικαίωμα παράστασης στο εφετείο·
7. πρώην δικηγόροι εγγεγραμμένοι στον γαλλικό δικηγορικό σύλλογο και πρώην νομικοί
σύμβουλοι·
- οι ακόλουθες κατηγορίες απαλλάσσονται από την απαίτηση θεωρητικής και πρακτικής
κατάρτισης και κατοχής βεβαίωσης ικανότητας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος
(avocat):
1. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, γραμματείς εμπορικών δικαστηρίων,
διαχειριστές διορισμένοι από δικαστήριο και επίσημοι σύνδικοι πτώχευσης για την
ανασυγκρότηση και την εκκαθάριση εταιρειών, πρώην εκκαθαριστές και διαχειριστές
διορισμένοι από δικαστήριο, σύμβουλοι σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και πρώην
σύμβουλοι σε θέματα ευρεσιτεχνιών εφευρέσεων, οι οποίοι άσκησαν τα καθήκοντά τους για
διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών·
2. λέκτορες πανεπιστημίου, βοηθητικό διδακτικό προσωπικό και πρόσωπα που κατέχουν
θέσεις διδασκαλίας, εφόσον κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα νομικής, οικονομικών
επιστημών ή διοίκησης, με αποδεδειγμένη διδακτική πείρα πέντε ετών σε νομικό γνωστικό
αντικείμενο υπό τις προαναφερθείσες ιδιότητες σε τμήματα διδασκαλίας και έρευνας·
3. δικηγόροι εταιρειών, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι άσκησαν το επάγγελμα επί τουλάχιστον
οκτώ έτη σε νομική υπηρεσία μίας ή περισσότερων εταιρειών·
4. δημόσιοι υπάλληλοι και πρώην δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας Α ή πρόσωπα που
αντιμετωπίζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι της εν λόγω κατηγορίας, τα οποία έχουν ασκήσει
νομικό επάγγελμα επί τουλάχιστον οκτώ έτη σε δημόσια διοίκηση ή υπηρεσία ή σε διεθνή
οργανισμό·
5. νομικοί σύμβουλοι συνδικαλιστικής οργάνωσης, οι οποίοι ασκούν νομικές δραστηριότητες
επί τουλάχιστον οκτώ έτη·
6. έμμισθοι νομικοί σύμβουλοι οι οποίοι απασχολούνται από δικηγόρο (avocat), ένωση ή
δικηγορική εταιρεία, δικηγορικό γραφείο ή δικηγόρο ο οποίος παρίσταται ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με αποδεδειγμένη πείρα
τουλάχιστον οκτώ ετών στην άσκηση νομικού επαγγέλματος, μετά την απόκτηση του τίτλου
ή πτυχίου που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του νόμου της 31ης Δεκεμβρίου 1971
ανωτέρω·
7. πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 22 του νόμου αριθ. 2011-94 της 25ης
Ιανουαρίου 2011 (article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la
représentation devant les cours d'appel)·
8. συνεργάτες βουλευτών ή βοηθοί γερουσιαστών, οι οποίοι έχουν ασκήσει, ως κύριο
επάγγελμα, νομικές δραστηριότητες σε εκτελεστική θέση επί τουλάχιστον οκτώ έτη.

2. Κατάρτιση κατά την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα
Προβλέπεται περίοδος

ΝΑΙ

Νομική βάση (στα γαλλικά):
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προετοιμασίας για την
είσοδο στο επάγγελμα;

Υποχρεωτικό

Διάταγμα αριθ. 91-1197 της 27ης Νοεμβρίου 1991 για
την οργάνωση του δικηγορικού επαγγέλματος
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
organisant la profession d'avocat
ΝΑΙ

Καθορισμένη διάρκεια:
Η κατάρτιση στις CRFPA (περιφερειακές σχολές
δικηγορίας) έχει διάρκεια 18 μηνών.



Περιφερειακές σχολές δικηγορίας (École d'avocats –
EDA) (προηγούμενη ονομασία: Περιφερειακό κέντρο
επαγγελματικής κατάρτισης δικηγόρων (CRFPA Centre Régional de Formation Professionnelle des
Avocats)).



Conseil National des Barreaux (Εθνικό Συμβούλιο
Δικηγορικών Συλλόγων της Γαλλίας)

Τύποι αρμόδιων δομών
για την οργάνωση της
εισαγωγικής κατάρτισης

Νομική βάση (στα γαλλικά):
Article 13 et article 21-1 de loi du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires
et juridiques
Μορφή εισαγωγικής
κατάρτισης






Εισαγωγικές εξετάσεις /
έλεγχος πριν από την
περίοδο προετοιμασίας
για την είσοδο στο
επάγγελμα

Μαθήματα σε CRFPA (βλ. ανωτέρω, École d'avocats –
EDA)
Πρακτική άσκηση (δικαστήρια, εταιρείες)
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 2ου έτους
Πρακτική άσκηση σε δικηγορική εταιρεία (για
περισσότερες πληροφορίες, βλ. κατωτέρω ενότητα
«Υποδιαίρεση της περιόδου προετοιμασίας για την
είσοδο στο επάγγελμα σε διαφορετικά στάδια»)

ΝΑΙ

Εισαγωγικές εξετάσεις CRFPA
Νομική βάση (στα γαλλικά):
article 57 du décret n°91-1197 du 27 novembre
1991 και arrêté du 11 septembre 2003 fixant le
programme et les modalités de l’examen
d’accès au CRFPA
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Καθορισμένο πρόγραμμα
σπουδών κατά την
περίοδο προετοιμασίας
για την είσοδο στο
επάγγελμα

ΝΑΙ

Διάταγμα αριθ. 91-1197 της 27ης Νοεμβρίου 1991 για
την οργάνωση του δικηγορικού επαγγέλματος,
υποενότητα 3, άρθρο 57
(sous section 3 du décret n° 91-1197 du 27
novembre 1991, notamment article 57).
Εξάμηνη αρχική κατάρτιση – κύρια θέματα:
Επαγγελματική
δεοντολογία,
σύνταξη
νομικών πράξεων, αγόρευση και διάλογος,
διαδικασία, διαχείριση δικηγορικού γραφείου,
ξένη γλώσσα.

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

ΝΑΙ
Γλωσσική κατάρτιση:
Οι εισαγωγικές εξετάσεις του CRFPA περιλαμβάνουν
προφορική δοκιμασία σε μία από τις ξένες γλώσσες που
απαριθμούνται στο παράρτημα της απόφασης της 11ης
Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με το πρόγραμμα και τους όρους
των εισαγωγικών εξετάσεων του CRFPA (Arrêté du 11
septembre 2003 fixant le programme et les modalités de
l'examen d'accès au centre régional de formation
professionnelle d'avocats)
Κατάρτιση στο δίκαιο της ΕΕ:
Άρθρο 57 του διατάγματος αριθ. 91-1197 της 27ης
Νοεμβρίου 1991 (décret n° 91-1197 du 27 novembre
1991), το δίκαιο της ΕΕ δεν μνημονεύεται στο πλαίσιο
της βασικής κοινής κατάρτισης.
Ωστόσο, η απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2005 (Arrêté
du 7 décembre 2005 για τον καθορισμό του
προγράμματος και των όρων των εξετάσεων
ικανότητας για την άσκηση του δικηγορικού
επαγγέλματος) ορίζει τα εξής:
το πρόγραμμα που αναφέρεται στο παράρτημα του
διατάγματος προβλέπει ρητώς «Κοινοτικό Δίκαιο και
Ευρωπαϊκό Δίκαιο» (θεσμικό δίκαιο / ουσιαστικό δίκαιο
της ΕΕ)·
-

οι εισαγωγικές εξετάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν
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προφορική άσκηση διάρκειας 15 λεπτών, κατόπιν
τρίωρης προετοιμασίας υπόθεσης αστικού, εμπορικού,
κοινωνικού, ποινικού, διοικητικού ή κοινοτικού δικαίου
της επιλογής του υποψηφίου («συντελεστής 2») (άρθρο 3
της απόφασης της 7ης Δεκεμβρίου 2005).
Τα προγράμματα σπουδών των περιφερειακών σχολών
δικηγορίας (EDA) εμφανίζουν ποικιλία και η κατάρτιση στο
δίκαιο της ΕΕ είναι ολοένα και πιο διαδεδομένη λόγω της
αυξανόμενης επιρροής του δικαίου της ΕΕ σε όλους τους
τομείς του γαλλικού δικαίου· το δίκαιο της ΕΕ διδάσκεται
συχνά, όχι μόνο σε ειδικευμένα μαθήματα, αλλά και μέσω
της διδασκαλίας άλλων θεμάτων (ποινικό δίκαιο, αστικό
δίκαιο, κοινωνικό δίκαιο). Η Αντιπροσωπεία Ενώσεων
Δικηγορικών Συλλόγων Γαλλίας (Délégation des Barreaux de
France (DBF)) έχει καταρτίσει μια διδακτική ενότητα για το
δίκαιο της ΕΕ, η οποία χρησιμοποιείται από μερικές
περιφερειακές σχολές δικηγορίας.
Υποδιαίρεση της
περιόδου προετοιμασίας
για την είσοδο στο
επάγγελμα σε
διαφορετικά στάδια

ΝΑΙ
Νομική βάση (στα γαλλικά):
Article 58 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

Αξιολόγηση/εξετάσεις
μετά την περίοδο

ΝΑΙ

Η 18μηνη περίοδος κατάρτισης υποδιαιρείται σε 3
ημερολογιακές περιόδους:
 6 μήνες παρακολούθησης μαθημάτων στο
CRFPA για την απόκτηση βασικών γνώσεων
 6-8 μήνες για την υλοποίηση ατομικού
παιδαγωγικού σχεδίου (PPI) – υπάρχουν 2
διαθέσιμες εναλλακτικές δυνατότητες για τη
συγκεκριμένη κατάρτιση: πρακτική άσκηση
(δικαστήρια, εταιρείες) ή πανεπιστημιακό
μεταπτυχιακό πρόγραμμα (2ου έτους)
 6 μήνες πρακτικής άσκησης σε δικηγορικό
γραφείο (η εν λόγω πρακτική άσκηση υπόκειται
στην υπογραφή τριμερούς συμφωνίας μεταξύ
του περιφερειακού κέντρου, του ασκουμένου
και του επιβλέποντος την πρακτική άσκηση)

Στο τέλος της εισαγωγικής κατάρτισης που
παρακολουθεί στο CRFPA, ο υποψήφιος πρέπει να
6
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προετοιμασίας για την
είσοδο στο επάγγελμα

υποβληθεί στην εξέταση για την απόκτηση της
βεβαίωσης ικανότητας άσκησης του δικηγορικού
επαγγέλματος (CAPA), σύμφωνα με τις διαδικασίες
που προβλέπονται στην απόφαση της 7ης
Δεκεμβρίου 2005 (Arrêté du 7 décembre 2005 fixant le
programme et les modalités de l'examen d'aptitude à
la profession d'avocat)

3. Σύστημα συνεχούς κατάρτισης
Διαφοροποίηση μεταξύ
συνεχούς
κατάρτισης/κατάρτισης
εξειδίκευσης

ΝΑΙ
Νομική βάση (στα γαλλικά):
Article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre
1991
Κάθε χρόνο, το Εθνικό Συμβούλιο των Δικηγορικών
Συλλόγων της Γαλλίας δημοσιεύει εθνικό κατάλογο
δικηγόρων που απέκτησαν μία ή δύο ειδικεύσεις,
συμπεριλαμβανομένων
των
δικηγόρων
που
κατέχουν το δικαίωμα παράστασης ενώπιον των
εφετείων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1
παράγραφος 4 του νόμου της 31ης Δεκεμβρίου 1971
(βλ. ανωτέρω ενότητα «Στάδια για την απόκτηση της
ιδιότητας του δικηγόρου»).

Υποχρεώσεις όσον
αφορά τη συνεχή
κατάρτιση

ΝΑΙ

Δεοντολογικές υποχρεώσεις παρακολούθησης
συνεχούς κατάρτισης προβλέπονται στον νόμο
που καταρτίστηκε κατόπιν διαβούλευσης με το
Εθνικό Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων της
Γαλλίας, ο οποίος θεσπίζει τις σχετικές
διαδικασίες.
Νομική βάση (στα γαλλικά):




Article 14 -2 de la loi du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques (η συνεχής
κατάρτιση είναι υποχρεωτική για τους
δικηγόρους που είναι εγγεγραμμένοι
στους δικηγορικούς συλλόγους)
Articles 85 et 85-1 du décret du 27
novembre 1991 organisant la profession
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Υποχρεώσεις όσον
αφορά την κατάρτιση
εξειδίκευσης

ΝΑΙ

d'avocat
Décision à caractère normatif n 2011-004
du 25 novembre 2011 portant délibération
sur les modalités d’application de la
formation continue des avocats

Νομική βάση:
article 85 du décret du 27 novembre 1991
organisant la profession d'avocat
Οι ειδικευμένοι δικηγόροι αφιερώνουν το
ήμισυ του χρόνου συνεχούς κατάρτισής τους
στον τομέα (ή στους τομείς) ειδίκευσής τους.

Υποχρεώσεις όσον αφορά την
εκμάθηση ξένων γλωσσών

Καμία υποχρέωση

Υποχρεώσεις
όσον
αφορά Καμία υποχρέωση
περιεχόμενο σχετικό με το
δίκαιο της ΕΕ σε σχέση με τη
συνεχή κατάρτιση
4. Συστήματα διαπίστευσης και πάροχοι κατάρτισης
Δυνατότητα διαπίστευσης

ΝΑΙ
Δεν
προβλέπεται
υποχρεωτική
διαδικασία
διαπίστευσης για την παροχή κατάρτισης σε
δικηγόρους.
Στην απόφαση αριθ. 2011-004 (Décision du 25
novembre 2011 portant délibération sur les modalités
d'application de la formation continue des avocats)
αναφέρεται ότι ο πάροχος κατάρτισης γνωστοποιεί
στο Εθνικό Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων της
Γαλλίας, σε ετήσια βάση ή κάθε δύο μήνες ή κάθε
έξι
μήνες,
αναλυτικό
πρόγραμμα
των
δραστηριοτήτων κατάρτισης για την οικεία
περίοδο. Υποχρεωτική είναι μόνον η υποβολή του
προγράμματος· το Εθνικό Συμβούλιο Δικηγορικών
Συλλόγων της Γαλλίας δεν ελέγχει το περιεχόμενο
του
προγράμματος
κατάρτισης
ούτε
τις
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προσφερόμενες δραστηριότητες κατάρτισης.
Αριθμός παρόχων κατάρτισης οι
οποίοι προσφέρουν
διαπιστευμένες δραστηριότητες
συνεχούς κατάρτισης

Τύπος παρόχων κατάρτισης οι
οποίοι αναπτύσσουν
διαπιστευμένες δραστηριότητες
συνεχούς κατάρτισης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία (εφόσον
δεν υπάρχει υποχρεωτικός έλεγχος της
προσφερόμενης κατάρτισης, δεν υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των
παρόχων κατάρτισης).







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

CRFPA
Περιφερειακά
κέντρα
επαγγελματικής κατάρτισης δικηγόρων
(Écoles d'avocats – EDA)
Δικηγορικοί σύλλογοι
Φορείς τους οποίους συστήνουν ή
διαχειρίζονται οι δικηγορικοί σύλλογοι
της Γαλλίας
Διαπιστευμένοι
ιδιωτικοί
πάροχοι
κατάρτισης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία (εφόσον δεν
υπάρχει υποχρεωτικός έλεγχος της προσφερόμενης
κατάρτισης, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
σχετικά με τον αριθμό των παρόχων κατάρτισης).










Δικηγορικοί σύλλογοι
Φορέας τον οποίο διαχειρίζεται ή έχει συστήσει
ο δικηγορικός σύλλογος
Διαπιστευμένος ιδιωτικός εμπορικός
πάροχος
κατάρτισης
(δικηγορικές
εταιρείες)
Διαπιστευμένος ιδιωτικός ή δημόσιος μη
κερδοσκοπικός πάροχος κατάρτισης
(πανεπιστήμια)
Μη διαπιστευμένος ιδιωτικός εμπορικός
πάροχος κατάρτισης
Μη διαπιστευμένος ιδιωτικός ή δημόσιος
μη κερδοσκοπικός πάροχος κατάρτισης

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

Συνεχής κατάρτιση:
 Δημοσίευση νομικών
εργασιών
 Κατάρτιση παρεχόμενη
από δικηγόρους,
σχολές ή άλλους
φορείς επαγγελματικής
κατάρτισης
 Νομικά συνέδρια ή
διαλέξεις ή εκδηλώσεις
οι οποίες συνδέονται
άμεσα με την
επαγγελματική
δραστηριότητα των
δικηγόρων
 Διδασκαλία
παρεχόμενη από
δικηγόρους
 Συνεχής κατάρτιση εξ
αποστάσεως
 Αμοιβαία αναγνώριση
ωρών συνεχούς
κατάρτισης με άλλα
κράτη

Συμμετοχή σε
δραστηριότητες
κατάρτισης σε
άλλα κράτη μέλη:
Οι ώρες κατάρτισης
ή
οι
μονάδες
κατάρτισης
που
αποκτώνται
στο
εξωτερικό μπορούν
να ληφθούν υπόψη
για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων
συνεχούς
κατάρτισης
σύμφωνα με τους
κανόνες
που
προβλέπονται στην
απόφαση
αριθ.
2011-004 της 25ης
Νοεμβρίου
2011
που
παρατίθεται
κατωτέρω.
Νομική βάση:
Décision à caractère
normatif n 2011-004
du 25 novembre
2011 portant
délibération sur les
modalités
d’application de la
formation continue
des avocats, άρθρο
6

5. Εποπτεία δραστηριοτήτων κατάρτισης
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Φορείς εποπτείας των
δραστηριοτήτων συνεχούς
κατάρτισης


-

-

Επιτροπή επαγγελματικής κατάρτισης του
Εθνικού Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων:
Έλεγχος της συνεχούς κατάρτισης η οποία
προσφέρεται από τα περιφερειακά κέντρα
επαγγελματικής
κατάρτισης
δικηγόρων
(CRFPA)
Έλεγχος προγραμμάτων συνεχούς κατάρτισης
στο πλαίσιο της διάθεσης κονδυλίων από το
διεπαγγελματικό ταμείο για τη συνεχή
κατάρτιση ελεύθερων επαγγελματιών (FIF-PL Fond Interprοfessionnel de Formation des
Professionnels Libéraux) όπου η προσφερόμενη
από το CRFPA κατάρτιση αξιολογείται βάσει 2
κριτηρίων: μορφή (κοινό-στόχος και τρόποι
παροχής της κατάρτισης) και περιεχόμενο
(ποικιλία κατάρτισης, η οποία καλύπτει όλους
τους τομείς του δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη
τυχόν επίκαιρα νομικά θέματα)

 Το
FIF-PL
καταρτίζει
συμφωνίες
χρηματοδότησης με καθεμία από τις
περιφερειακές σχολές δικηγορίας («écoles
d’avocats»).
 Η επιτροπή επαγγελματικής κατάρτισης του
Εθνικού Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων
διαθέτει μέρος των δανείων του FIF-PL σε
συνδικαλιστικές
ενώσεις
επαγγελματιών
δικηγόρων με καταχωρισμένο αριθμό παρόχου
επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με το
άρθρο L. 6351-1, οι οποίοι συμμορφώνονται με
τον γαλλικό κώδικα εργασίας (Code du travail)
και οι οποίοι έχουν υποβάλει το πρόγραμμα
συνεχούς κατάρτισης που προσφέρουν στο
Εθνικό Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων.
Ωστόσο, το περιεχόμενο του προγράμματος
δεν ελέγχεται. Υπάρχει μόνον υποχρέωση
υποβολής του.

Διαδικασία εποπτείας



Στην απόφαση αριθ. 2011-004 (Décision à
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caractère normatif n 2011-004 du 25 novembre
2011 portant délibération sur les modalités
d’application de la formation continue des
avocats) αναφέρεται ότι ο πάροχος κατάρτισης
πρέπει να γνωστοποιεί σε ετήσια βάση στο
Εθνικό Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων της
Γαλλίας
αναλυτικό
πρόγραμμα
δραστηριοτήτων κατάρτισης για την οικεία
περίοδο.


Φορείς εποπτείας των
δραστηριοτήτων κατάρτισης
με στόχο την εξειδίκευση

Τα Συμβούλια Δικηγορικών Συλλόγων
(Conseils de l’Ordre des Barreaux) ελέγχουν εκ
των
υστέρων
την
εκπλήρωση
των
υποχρεώσεων συνεχούς κατάρτισης (άρθρο 17
του loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971· άρθρο
85-1 του décret du 27 novembre 1991 και άρθρο
8 του décision à caractère normatif n. 2011-004

Δεν υπάρχει υποχρεωτικός και συνολικός έλεγχος του
περιεχομένου των μαθημάτων συνεχούς κατάρτισης
που προσφέρονται στους δικηγόρους, κυρίως από
ιδιωτικούς ή δημόσιους μη επαγγελματικούς φορείς.
Το Εθνικό Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων
ελέγχει μόνον την κατάρτιση που προσφέρουν τα
περιφερειακά κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης
δικηγόρων (CRFPA) και διενεργεί, στο πλαίσιο της
διαδικασίας επικύρωσης, προαιρετικό έλεγχο των
μαθημάτων κατάρτισης που προσφέρουν φορείς του
ιδιωτικού τομέα, κατόπιν αίτησης την οποία
υποβάλλουν οι εν λόγω φορείς (βλ. αναλυτική
διαδικασία, άρθρο της απόφασης αριθ. 2011-004
(décision à caractère normative 2011-004).

Διαδικασία εποπτείας

Υποχρεωτικός είναι μόνον ο εκ των υστέρων έλεγχος
της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων συνεχούς
κατάρτισης κάθε δικηγόρου, συμπεριλαμβανομένης
της συνεχούς κατάρτισης ειδικευμένων δικηγόρων.
Ο έλεγχος διενεργείται από τα Συμβούλια
Δικηγορικών Συλλόγων (Conseils de l’Ordre des
Barreaux) (βλ. άρθρο 14-2 του loi n° 71-1130 du 31
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décembre 1971 και άρθρο 85 του décret du 27
novembre 1991).
6. Εθνική μεταρρύθμιση του συστήματος κατάρτισης
Στο τέλος του 2011, το Εθνικό Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων αποφάσισε να
καταργήσει τον κανόνα εξομάλυνσης των 20 ωρών σε ένα ημερολογιακό έτος ή 40
ωρών σε δύο διαδοχικά έτη, καθώς και τον υπολογισμό των υποχρεώσεων
συνεχούς κατάρτισης σε ετήσια βάση 20 ωρών κατάρτισης.
Η μεταρρύθμιση αυτή δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη λόγω των επιφυλάξεων που
διατύπωσε η Chancellerie (κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης).
Η απόφαση αριθ. 2011-004 μεταρρυθμίστηκε το 2011· επομένως, δεν υπάρχει
άμεση προοπτική μεταρρύθμισης.

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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