Κατάρτιση των δικηγόρων στο δίκαιο της ΕΕ στην Ιρλανδία
Φορέας που υπέβαλε απάντηση: Δικηγορικός Σύλλογος της Ιρλανδίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στην Ιρλανδία

1. Πρόσβαση στο επάγγελμα
Απαραίτητη τριτοβάθμια/πανεπιστημιακή εκπαίδευση

ΟΧΙ
Παρότι το πανεπιστημιακό πτυχίο δεν
είναι προαπαιτούμενο για να γίνει
κανείς νομικός σύμβουλος (solicitor),
οι περισσότεροι υποψήφιοι έχουν
πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Περίπου
το 95% των υποψήφιων νομικών
συμβούλων (solicitors) είναι κάτοχοι
πανεπιστημιακού πτυχίου. Για να
ξεκινήσουν εισαγωγική κατάρτιση, οι
υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι
πανεπιστημίου ή, εναλλακτικά, να
υποβληθούν
επιτυχώς
σε
προκαταρκτικές εξετάσεις επιπέδου
πανεπιστημιακού πτυχίου.

Υποχρεωτικό πτυχίο νομικής

ΟΧΙ

Στάδια για την απόκτηση της ιδιότητας
του δικηγόρου:



Επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις σε οκτώ τομείς του
δικαίου



2ετής σύμβαση κατάρτισης (2ετής περίοδος κατάρτισης
σε γραφείο νομικού συμβούλου (solicitor))



2 μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης (τα 2 μαθήματα
επαγγελματικής κατάρτισης είναι το PPC I και το PPC II)



Εξετάσεις (οργανώνονται από τον δικηγορικό σύλλογο
Ιρλανδίας)



Εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο

Νομική βάση:
Άρθρο 24 του νόμου για τους νομικούς συμβούλους
(solicitors) του 1954

Εναλλακτικές οδοί πρόσβασης στο
επάγγελμα:

ΝΑΙ


Πτυχίο νομικής ή



Εξετάσεις επιπέδου πανεπιστημιακού πτυχίου, οι
οποίες οργανώνονται από τον δικηγορικό σύλλογο
(το πτυχίο νομικής δεν είναι προαπαιτούμενο για την
πρόσβαση στο επάγγελμα).



Ειδικευμένοι
νομικοί
(legal
executives)
με
τουλάχιστον πενταετή πείρα και δίπλωμα (πτυχίο)
νομικής απαλλάσσονται από τις συγκεκριμένες
εξετάσεις.
Νομική βάση:
Άρθρα 24 και 25 του νόμου για τους νομικούς
συμβούλους (solicitors) του 1954, όπως τροποποιήθηκε
με τα άρθρα 40 και 41 του νόμου για τους νομικούς

συμβούλους (solicitors) του 1994

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

ΝΑΙ
Νομική βάση:
1) Ιρλανδική Επίσημη Εφημερίδα (The Irish Statute Book)
2) Νόμοι για τους νομικούς συμβούλους (Solicitors) του 1954
http://www.irishstatutebook.ie/1954/en/act/pub/0036/index.html 2002
3) Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη:νομοθετική πράξη αριθ. 501 του
2012

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

Καθορισμένη διάρκεια:
2 έτη

Τύποι αρμόδιων δομών για
την οργάνωση της
εισαγωγικής κατάρτισης



Δικηγορικός σύλλογος



Ιδιωτικά δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές εταιρείες

Μορφή περιόδου εισαγωγικής
κατάρτισης



Πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη ιδιώτη δικηγόρου



Πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη του δικηγορικού συλλόγου



Κατάρτιση σε μη νομικές επαγγελματικές δεξιότητες



Κατάρτιση σε νομικές επαγγελματικές δεξιότητες



Κατάρτιση σε μη νομικές επαγγελματικές δεξιότητες



Κατάρτιση σε νομικές επαγγελματικές δεξιότητες



Έλεγχος/επαλήθευση διπλώματος



Εισαγωγικές εξετάσεις: Οι αρχικές εξετάσεις αφορούν 8 τομείς
του δικαίου: δίκαιο συμβάσεων, συνταγματικό δίκαιο, δίκαιο περί
αδικοπραξιών, ευθυδικία, δίκαιο ακινήτων, δίκαιο της ΕΕ, δίκαιο
εταιρειών και ποινικό δίκαιο.



Μάθημα επαγγελματικής πρακτικής I (PPC I) – Επαγγελματική
κατάρτιση πλήρους φοίτησης



Μάθημα επαγγελματικής πρακτικής IΙ (PPC ΙI) – Επαγγελματική
κατάρτιση πλήρους φοίτησης



Συμβάσεις απόκτησης πρακτικής πείρας (η περίοδος κατάρτισης
σε γραφείο νομικού συμβούλου (solicitor) είναι ανεξάρτητη από τα
PPC I και PPC II).

Έλεγχος πριν από την
περίοδο προετοιμασίας για
την είσοδο στο επάγγελμα

ΝΑΙ

Καθορισμένο πρόγραμμα
σπουδών κατά την περίοδο
προετοιμασίας για την είσοδο
στο επάγγελμα

ΝΑΙ

Κατά την πρώτη εβδομάδα του PPC I διεξάγεται ένα προπαρασκευαστικό
μάθημα – Εισαγωγή στις έννοιες βέλτιστης πρακτικής της επαγγελματικής
συμπεριφοράς (εξετάζεται επίσης αναλυτικότερα στο επίπεδο PPC II).
Αμφότερα έχουν πρακτικό χαρακτήρα και η κατάρτιση παρέχεται σχεδόν εξ

ολοκλήρου από μάχιμους νομικούς συμβούλους (solicitors) και μέλη του
προσωπικού του δικηγορικού συλλόγου.
PPC II (6μηνο μάθημα πλήρους φοίτησης) / PPC II (3μηνο μάθημα
πλήρους φοίτησης)
Θέματα τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο του PPC I:
Προπαρασκευαστικό μάθημα, ένδικες (αστικές και ποινικές) διαφορές,
εφαρμοσμένο δίκαιο ακινήτων, δίκαιο επιχειρήσεων, κληρονομική διαδοχή
και φορολογία, δεξιότητες (ανάπτυξη επιχειρημάτων, αποτελεσματικές
νομικές διαπραγματεύσεις, νομική έρευνα, συνεντεύξεις με τους πελάτες
και παροχή συμβουλών στους πελάτες, κατάρτιση νομικών εγγράφων)
Θέματα τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο του PPC ΙI:
Δίκαιο απασχόλησης, αγγλικό δίκαιο ακινήτων και πρακτική, οικογενειακό
δίκαιο και δίκαιο του παιδιού, επαγγελματική συμπεριφορά και διαχείριση,
μαθήματα επιλογής (οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν 3 μαθήματα
από κατάλογο προσφερόμενων μαθημάτων)

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

ΝΑΙ

Περιεχόμενο σχετικό με το δίκαιο της ΕΕ:


Το δίκαιο της ΕΕ είναι ένα από τα οκτώ θέματα
των εισαγωγικών εξετάσεων.



Το επίπεδο PPC I περιλαμβάνει ειδικό μάθημα
εισαγωγικής κατάρτισης στο δίκαιο της ΕΕ.



Το δίκαιο της ΕΕ διδάσκεται επιπλέον διεξοδικά
στο πλαίσιο τόσο του PPC I όσο και του PPC II.
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις γλωσσικής κατάρτισης.

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



Διαφορετικά διαστήματα για την κάλυψη διαφόρων πτυχών του
δικαίου.



Διαφορετικά διαστήματα για την κάλυψη διαφόρων πτυχών του
νομικού επαγγέλματος.
Τα PPC I και PPC II αξιολογούνται μέσω εξετάσεων στο
τέλος των μαθημάτων (γραπτές και προφορικές εξετάσεις)

3. Σύστημα συνεχούς κατάρτισης/κατάρτισης εξειδίκευσης
ΟΧΙ

Διαφοροποίηση μεταξύ συνεχούς
κατάρτισης/κατάρτισης εξειδίκευσης
Υποχρεώσεις όσον αφορά τη συνεχή
κατάρτιση/κατάρτιση εξειδίκευσης

ΝΑΙ

Υποχρεώσεις κατάρτισης, όπως αναφέρονται
στον εσωτερικό κανονισμό του δικηγορικού
συλλόγου
Νομική βάση:
Κανονισμοί για τους νομικούς συμβούλους
(Solicitors) (Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη)
2012 (SI αριθ. 501/2012)

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

ΟΧΙ

4. Συστήματα διαπίστευσης και πάροχοι κατάρτισης
Δυνατότητα διαπίστευσης

ΟΧΙ
Το ιρλανδικό σύστημα κατάρτισης δεν προβλέπει τη
δυνατότητα διαπίστευσης.

Αριθμός παρόχων κατάρτισης οι οποίοι
προσφέρουν διαπιστευμένες
δραστηριότητες συνεχούς κατάρτισης

Α/Α

Τύπος παρόχων κατάρτισης οι οποίοι
αναπτύσσουν διαπιστευμένες
δραστηριότητες συνεχούς κατάρτισης

Α/Α

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



Συμμετοχή σε διά ζώσης
συνεδρίες κατάρτισης



Ολοκλήρωση διδακτικών
ενοτήτων ηλεκτρονικής
μάθησης



Παρακολούθηση σεμιναρίου
μέσω διαδικτύου



Ολοκλήρωση
δραστηριοτήτων
μεικτού τύπου

μάθησης



Συμμετοχή σε συνέδρια
κατάρτισης



Συμμετοχή σε
δραστηριότητες κατάρτισης
ως εκπαιδευτής ή διδάσκων



Συγγραφή/δημοσίευση

Συμμετοχή σε
δραστηριότητες
κατάρτισης σε άλλο
κράτος μέλος:
Καθώς το ιρλανδικό
σύστημα
υποχρεωτικής
συνεχούς
επαγγελματικής
κατάρτισης βασίζεται
στην αυτοπιστοποίηση,
οι νομικοί σύμβουλοι
(solicitors) μπορούν να
προσμετρούν την
κατάρτιση σε άλλο
κράτος μέλος στην
εκπλήρωση των
απαιτήσεων συνεχούς
επαγγελματικής
κατάρτισης.

5. Εποπτεία δραστηριοτήτων κατάρτισης
Φορείς επίβλεψης των διαπιστευμένων
δραστηριοτήτων συνεχούς κατάρτισης

Α/Α
Δεν υπάρχει σύστημα διαπίστευσης στην Ιρλανδία.

Διαδικασία εποπτείας

Α/Α

6. Εθνική μεταρρύθμιση του συστήματος κατάρτισης
Θα εκπονηθεί έκθεση για την επαγγελματική νομική εκπαίδευση με την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις νομικές
υπηρεσίες 2011
Το νομοσχέδιο για τις νομικές υπηρεσίες 2011 θεσπίζει Ρυθμιστική Αρχή Νομικών Υπηρεσιών. Η εν λόγω αρχή
θα επιβλέπει την παροχή επαγγελματικής νομικής εκπαίδευσης σε νομικούς συμβούλους (solicitors) και
δικηγόρους (barristers). Προβλέπεται επίσης η εκπόνηση έκθεσης σχετικά με την επαγγελματική νομική
εκπαίδευση. Παρότι είναι πιθανό στην εν λόγω έκθεση να προταθούν αλλαγές, δεν μπορεί να προβλεφθεί κατά
πόσον θα υιοθετηθούν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις. Οι αλλαγές θα απαιτήσουν περαιτέρω παρέμβαση της
νέας αρχής και του υπουργού Δικαιοσύνης.

