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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στην Αγγλία και
Ουαλία
1. Πρόσβαση στο επάγγελμα
Τριτοβάθμια/πανεπιστημιακή
εκπαίδευση

ΝΑΙ (οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν αναγνωρισμένο
πτυχίο)

Υποχρεωτικό πτυχίο νομικής

ΟΧΙ - Οι υποψήφιοι που έχουν αρχικά αποφοιτήσει
από κλάδο διαφορετικό από τη Νομική μπορούν να
παρακολουθήσουν ένα μονοετές πρόγραμμα σπουδών
ανακατεύθυνσης (conversion course) στη Νομική και να
αποκτήσουν μεταπτυχιακό δίπλωμα Νομικής (GDL),
προηγουμένως
γνωστό
ως
CPE
(κοινές
επαγγελματικές εξετάσεις)
Ως εκ τούτου, υπάρχουν δύο οδοί πρόσβασης στο
επάγγελμα:
•
Απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχίου νομικής
(πτυχίο απαιτούμενου επιπέδου που απονέμεται από
πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου ή πτυχίο από
πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ή ισοδύναμο φορέα εκτός του
Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο γίνεται δεκτό από το
Bar Standards Board ως ισοδύναμο με πτυχίο
πανεπιστημίου του Ηνωμένου Βασιλείου· ή
•
Απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχίου σε
διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο και επιτυχής
ολοκλήρωση
προγράμματος
σπουδών
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ανακατεύθυνσης
Στάδια για την απόκτηση της
ιδιότητας του δικηγόρου:

 Εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο (μόνον αφού
αποκτηθεί πλήρης κατάρτιση)
 Εξετάσεις
 Μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης που
παρέχονται
από
νομικές
σχολές
και
επικυρώνονται από το Bar Standards Board:
Ολοκλήρωση των μαθημάτων επαγγελματικής
κατάρτισης του δικηγορικού συλλόγου (BPTC) και
πιστοποίηση από τον πάροχο των μαθημάτων για
την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος (στάδιο
επαγγελματικής κατάρτισης) – στο στάδιο αυτό
ένας δικηγόρος (barrister) μπορεί να αποκτήσει
τον τίτλο χωρίς όμως να συνδέεται με την παροχή
νομικών
υπηρεσιών.
Μπορούν
να
χαρακτηρίζονται ως δικηγόροι (barristers) με
δυνατότητα παροχής νομικών υπηρεσιών, άπαξ
και ολοκληρώσουν το επαγγελματικό στάδιο
(άσκηση + εγγραφή σε Inn (σύλλογο barristers) +
έγκριση χαρακτήρα και καταλληλότητας) και
κατέχουν
πιστοποιητικό
άσκησης
του
επαγγέλματος ως barrister.
 Επιτυχής
ολοκλήρωση
12μηνης
(επαγγελματικό
στάδιο)
και
πιστοποιητικού πλήρους επάρκειας

άσκησης
απόκτηση

 Δήλωση εγγραφής και πιστοποιητικά ηθικού
χαρακτήρα: αξιολόγηση του χαρακτήρα και της
καταλληλότητας του υποψηφίου από τους Inns of
Court (σύλλογοι barrister).
 Εγγραφή στους Inns of Court (όλοι οι δικηγόροι
πρέπει να είναι μέλη σε έναν από τους τέσσερις
Inns of Court –Inner Temple, Middle Temple, Grays
Inn και Lincoln’s Inn– οι οποίοι ήταν ιστορικά
αρμόδιοι για την εγγραφή των δικηγόρων, πλέον
όμως κάνουν αποδεκτή την εγγραφή μόνον εάν ο
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υποψήφιος πληροί τις απαιτήσεις του Bar
Standards Board)
 Εγγραφή στο μητρώο των barristers (μόνο για
τους δικηγόρους που έχουν έγκυρο/ισχύον
πιστοποιητικό άσκησης της δικηγορίας)
Εναλλακτικές οδοί πρόσβασης
στο επάγγελμα:

ΝΑΙ
 Μονοετές
πρόγραμμα
σπουδών
ανακατεύθυνσης στη νομική (βλ. ανωτέρω)
 Εναλλακτικές οδοί πρόσβασης από άλλα
επαγγέλματα (πτυχιούχοι νομικής ή δικηγόροι
που έχουν εγγραφεί σε δικηγορικό σύλλογο
άλλου κράτους μέλους της ΕΕ). Το Bar
Standards Board διεξάγει αξιολόγηση
ισοδυναμίας συγκρίνοντας τους συναφείς
αλλοδαπούς και εθνικούς τίτλους προσόντων
και την επαγγελματική εμπειρία. Στη συνέχεια,
το Bar Standards Board αποφασίζει αν ο αιτών
πρέπει να υποβληθεί στη δοκιμασία
μετάβασης του δικηγορικού συλλόγου
(δοκιμασία που έχει σχεδιαστεί προκειμένου
να αξιολογείται κατά πόσον ένα άτομο διαθέτει
τις απαιτούμενες επαγγελματικές γνώσεις
προκειμένου να ασκήσει τη δικηγορία στην
Αγγλία και την Ουαλία).
 Νομικοί σύμβουλοι (solicitors), δικηγόροι με
άδεια άσκησης του επαγγέλματος στην
αλλοδαπή και πανεπιστημιακοί νομικοί (π.χ.
προσωρινή εγγραφή στον σύλλογο των
διπλωματούχων δικηγόρων με άδεια άσκησης
του επαγγέλματος στην αλλοδαπή (άρθρο 78
των
κανονισμών
περί
κατάρτισης
του
δικηγορικού συλλόγου (Bar Training Regulations)):
Ένας διπλωματούχος δικηγόρος με άδεια
άσκησης του επαγγέλματος στην αλλοδαπή, ο
οποίος έχει ασκήσει πλήρως και σε τακτική βάση,
επί τουλάχιστον μία τριετία, τα δικαιώματα
παράστασης ενώπιον δικαιοδοτικών οργάνων
απονομής δικαιοσύνης βάσει δικαίου κατ’ ουσίαν
παρόμοιου με το κοινό δίκαιο (common law) της
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Αγγλίας και της Ουαλίας μπορεί να αποκτήσει το
πιστοποιητικό προσωρινής επάρκειας από το
Bar Standards Board.
2. Κατάρτιση κατά την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα
Προβλέπεται περίοδος
προετοιμασίας για την
είσοδο στο επάγγελμα;

ΝΑΙ

Νομική βάση:
Bar Training Regulations (σε ισχύ από 1/10/2012)

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

Καθορισμένη διάρκεια: 12 μήνες (επαγγελματικό
στάδιο)
 Επαγγελματικό στάδιο: επιτυχής ολοκλήρωση
12μηνης
άσκησης
και
χορήγηση
πιστοποιητικού πλήρους επάρκειας. Η άσκηση
υποδιαιρείται στις εξής περιόδους: 1) μία
περίοδο μη ενεργού άσκησης διάρκειας 6
μηνών· και 2) μία περίοδο ενεργού άσκησης
διάρκειας 6 μηνών.
 Το επαγγελματικό στάδιο μπορεί να ξεκινήσει
το αργότερο 5 έτη μετά την ολοκλήρωση του
σταδίου επαγγελματικής κατάρτισης, εκτός αν
ληφθεί διαφορετική έγκριση από το Bar
Standards Board.
 Η ολοκλήρωση του σταδίου επαγγελματικής
κατάρτισης (ή η σχετική απαλλαγή) είναι
προαπαιτούμενο για την εκκίνηση του
επαγγελματικού σταδίου.




Εγκεκριμένος φορέας κατάρτισης (άσκηση)
Ένας barrister που είναι εγγεγραμμένος ως επόπτης
ασκουμένων (άσκηση)
Εξωτερική κατάρτιση (άρθρο 42 των κανονισμών
περί κατάρτισης του δικηγορικού συλλόγου (Bar
Training Regulations)): α) με νομικό σύμβουλο
(solicitor), δικαστή ή άλλον καταλλήλως ειδικευμένο
δικηγόρο που δεν είναι εγγεγραμμένος ως επόπτης
ασκουμένων· και/ή β) φορέας που δεν είναι μεν
εγκεκριμένος φορέας κατάρτισης, αλλά ο οποίος, κατά
τη γνώμη του Bar Standards Board, παρέχει κατάλληλη
κατάρτιση και εμπειρία (άσκηση)

Τύποι αρμόδιων δομών για
την οργάνωση της
εισαγωγικής κατάρτισης
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Μορφή εισαγωγικής
κατάρτισης



Πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη ενός barrister, ο
οποίος είναι εγγεγραμμένος ως επόπτης ασκουμένων
(επαγγελματικό στάδιο)



Κατάρτιση σε μη νομικές επαγγελματικές δεξιότητες




Κατάρτιση σε νομικές επαγγελματικές δεξιότητες
Απαίτηση
που
επιβάλλουν
οι
Inns
στους
εγγεγραμμένους barristers: 12 συνεδρίες κατάρτισης
(κανονισμοί 56 έως 62 των κανονισμών περί
κατάρτισης του δικηγορικού συλλόγου (Bar Training
Regulations)). Οι δικηγόροι (barristers) πρέπει να
παρακολουθούν τις εν λόγω συνεδρίες κατάρτισης για
περίοδο διάρκειας 5 ετών κατ’ ανώτατο όριο η οποία
περατώνεται την ημερομηνία κατά την οποία
εγγράφονται στον δικηγορικό σύλλογο (στην
πραγματικότητα πρόκειται για κατάρτιση που
προηγείται της απόκτησης πλήρους επάρκειας,
δεδομένου ότι ο barrister μπορεί να αποκτήσει
πιστοποιητικό άσκησης του επαγγέλματος μόνο μετά
την ολοκλήρωση των συνεδριών αυτών).

Εισαγωγικές εξετάσεις /
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

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

ΝΑΙ




Ολοκλήρωση ακαδημαϊκού σταδίου
Bar Course Aptitude Test (BCAT) (δοκιμασία
επάρκειας για εισαγωγή στο πρόγραμμα
κατάρτισης του δικηγορικού συλλόγου, για την
είσοδο στο στάδιο επαγγελματικής κατάρτισης
(BPTC) – βλ. ανωτέρω καθορισμένη διάρκεια
περιόδου προετοιμασίας για την είσοδο στο
επάγγελμα)

Το στάδιο επαγγελματικής κατάρτισης (BPTC)
περιλαμβάνει μεν το δίκαιο της ΕΕ, χωρίς όμως αυτό
να αποτελεί χωριστό θέμα. Πριν από την έναρξη του
σταδίου επαγγελματικής κατάρτισης, οι σπουδαστές
έχουν ήδη αποκτήσει γνώση επί του δικαίου της ΕΕ στο
πλαίσιο των προπτυχιακών νομικών σπουδών τους.
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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

Αξιολόγηση μέσω εκθέσεων εκπαιδευτών
Ο αιτών την εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο πρέπει
να προσκομίσει συστατικές επιστολές από τον
εργοδότη του (τη δικηγορική εταιρεία). Η δικηγορική
εταιρεία πρέπει να επιβεβαιώσει ότι ο αιτών είναι
κατάλληλος να αποκτήσει την ιδιότητα του δικηγόρου.

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

ΝΑΙ
Η κατάρτιση εξειδίκευσης δεν είναι υποχρεωτική
εκτός εάν ένας barrister ασχολείται με πολύ
εξειδικευμένο αντικείμενο, όπως η ποινική δικηγορία.
Η μόνη δυνατότητα εξειδίκευσης που είναι
διαθέσιμη για τους barristers είναι το QASA – το
σύστημα
αξιολόγησης
της
ποιότητας
για
εξειδικευμένους δικηγόρους.
Εντούτοις, το σύστημα QASA υπόκειται, επί του
παρόντος, σε δικαστικό έλεγχο

Υποχρεώσεις όσον αφορά
τη συνεχή κατάρτιση

ΝΑΙ

Το Bar Standards Board θεσπίζει απαιτήσεις συνεχούς
κατάρτισης για να διασφαλίζει ότι οι barristers
διατηρούν τις δεξιότητές τους καθ’ όλη τη
σταδιοδρομία τους.
Υποχρεώσεις συνεχούς κατάρτισης:


CPD (Συνεχής επαγγελματική εξέλιξη): καθήκοντα
που αναλαμβάνονται, τα οποία βαίνουν πέραν των
συνήθων υποχρεώσεων που υπέχουν οι δικηγόροι
(barristers), με στόχο να αναπτύξουν, μέσω της
εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών, τις δεξιότητές
τους, τις γνώσεις και τα επαγγελματικά πρότυπα σε
τομείς σχετικούς με τον τρέχοντα ή προτεινόμενο
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τομέα πρακτικής τους και προκειμένου να
ενημερώνονται διαρκώς και να τηρούν τα
υψηλότερα πρότυπα επαγγελματικής πρακτικής
(Συμμόρφωση με τους κανονισμούς CPD – γενικός
οδηγός για τη CPD)
Νομική βάση:

Υποχρεώσεις όσον αφορά
την κατάρτιση
εξειδίκευσης

ΝΑΙ

Υποχρεώσεις όσον αφορά
την εκμάθηση ξένων
γλωσσών

ΟΧΙ

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

ΟΧΙ



Ρυθμιστικές απαιτήσεις του Bar Standards
Board:
https://www.barstandardsboard.org.uk/regulato
ry-requirements/



Code of Conduct of the Bar of England and Wales
(κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού
συλλόγου Αγγλίας και Ουαλίας)

Το Σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας για
δικηγόρους (Quality Assessment Scheme for
Advocates - QASA), απαιτεί από τους δικηγόρουςποινικολόγους (περιλαμβανομένων των barristers) να
κατέχουν τον εν λόγω τίτλο εξειδίκευσης προκειμένου
να παρίστανται στα δικαστήρια.

4. Συστήματα διαπίστευσης και πάροχοι κατάρτισης
Δυνατότητα διαπίστευσης

ΝΑΙ, δυνατότητα διαπίστευσης:
 για μαθήματα κατάρτισης
 για εθνικούς παρόχους κατάρτισης
 για παρόχους κατάρτισης από όλα τα κράτη
μέλη (σχεδόν κάθε φορέας που είναι σε θέση να
αποδείξει τη συνάφεια των διδασκόμενων
μαθημάτων μπορεί να αποκτήσει διαπίστευση
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για CPD τόσο από το BSB όσο και από τη SRA)
Διαδικασία διαπίστευσης:




Αριθμός παρόχων κατάρτισης οι
οποίοι προσφέρουν
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης
Τύπος παρόχων κατάρτισης οι
οποίοι αναπτύσσουν
διαπιστευμένες δραστηριότητες
συνεχούς κατάρτισης

Περισσότεροι από 50






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

Τύπος παρόχων κατάρτισης οι
οποίοι αναπτύσσουν
διαπιστευμένες δραστηριότητες

Οι barristers πρέπει να υπογράφουν το έντυπο
εγγραφής που διανέμει ο πάροχος στο τέλος
του κύκλου μαθημάτων προκειμένου να
κατοχυρώνουν τις ώρες CPD.
Οι αιτήσεις για διαπίστευση πρέπει να
αποστέλλονται στο Bar Standards Board
τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από την έναρξη
των μαθημάτων (βλ. «Συμμόρφωση με τους
κανονισμούς CPD – γενικός οδηγός για τη
CPD»).

Φορέας διαπιστευμένος από το Γραφείο CPD
του Bar Standards Board (το Γραφείο CPD του
Bar Standards Board είναι αρμόδιο να απονέμει
διαπιστευμένες ώρες CPD σε εγκεκριμένα
μαθήματα, σεμινάρια, συνέδρια, διαλέξεις (βλ.
«Συμμόρφωση με τους κανονισμούς CPD –
γενικός οδηγός για τη CPD»).
Διαπιστευμένος ιδιωτικός εμπορικός πάροχος
κατάρτισης
Διαπιστευμένος ιδιωτικός ή δημόσιος μη
κερδοσκοπικός πάροχος κατάρτισης

Μεταξύ 21 και 50
Το σύστημα εξειδίκευσης QASA ξεκίνησε πολύ
πρόσφατα – βασίζεται στην υποβολή πρακτικών
στοιχείων που τεκμηριώνουν την εμπειρία και όχι την
κατάρτιση.



Δικηγορικός Σύλλογος/Σύλλογος Νομικών
Συμβούλων
Διαπιστευμένος ιδιωτικός εμπορικός πάροχος
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κατάρτισης προετοιμασίας για
την εξειδίκευση




κατάρτισης
(συμπεριλαμβανομένων
δικηγορικών εταιρειών)
Διαπιστευμένος ιδιωτικός ή δημόσιος μη
κερδοσκοπικός πάροχος κατάρτισης (π.χ.
πανεπιστήμια, ινστιτούτα)
Μη διαπιστευμένος ιδιωτικός εμπορικός
πάροχος κατάρτισης
Μη διαπιστευμένος ιδιωτικός ή δημόσιος μη
κερδοσκοπικός πάροχος κατάρτισης

Δραστηριότητες και μέθοδοι
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
Ολοκλήρωση
δραστηριοτήτων μάθησης
μεικτού τύπου
Συμμετοχή σε συνέδρια
κατάρτισης
Συμμετοχή σε
δραστηριότητες
κατάρτισης ως εκπαιδευτής
ή διδάσκων
Συγγραφή/δημοσίευση

Συμμετοχή σε
δραστηριότητες
κατάρτισης σε άλλο
κράτος μέλος:
Ναι, η συμμετοχή σε
δραστηριότητες
κατάρτισης σε άλλο
κράτος μέλος μπορεί
να ληφθεί υπόψη για
την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων
συνεχούς
κατάρτισης.

5. Εποπτεία δραστηριοτήτων κατάρτισης
Φορείς εποπτείας των
δραστηριοτήτων συνεχούς
κατάρτισης

ΝΑΙ

Bar Standards Board

Διαδικασία εποπτείας

 Ποιότητα του περιεχομένου
 Ποιότητα των μεθόδων κατάρτισης

Φορείς εποπτείας των
δραστηριοτήτων κατάρτισης με
στόχο την εξειδίκευση

ΝΑΙ

Δεν
υπάρχουν
δραστηριότητες
ειδικής
κατάρτισης που να συνδέονται με την
απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης.
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Χώρα: Αγγλία και Ουαλία

Διαδικασία εποπτείας




Ποιότητα του περιεχομένου
Ποιότητα των μεθόδων κατάρτισης

6. Εθνική μεταρρύθμιση του συστήματος κατάρτισης
Το ισχύον σύστημα είναι υπό αναθεώρηση, ενώ η νέα προσέγγιση «με γνώμονα τα
αποτελέσματα» θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2016.
Η Αναθεώρηση της Νομικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (LETR) ήταν μια κοινή μελέτη που
εκπονήθηκε για λογαριασμό του Bar Standards Board, της Ρυθμιστικής Αρχής Νομικών
Συμβούλων (SRA) και των Επαγγελματικών Προτύπων ILEX (ρυθμιστικό όργανο των
ειδικευμένων νομικών). Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής εξετάζονται επί του παρόντος
από κάθε μεμονωμένη ρυθμιστική αρχή που θα είναι αρμόδια να αποφασίσει αν πρέπει ή όχι
να προβεί ακολούθως σε οποιαδήποτε αλλαγή του συστήματος κατάρτισης που εφαρμόζει.
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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