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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:

Ο υποψήφιος πρέπει να εγγραφεί στον Σύλλογο
Νομικών Συμβούλων ως σπουδαστής δικηγόρος.
Οι προϋποθέσεις εγγραφής είναι:
α) να κατέχει αποδεκτό πτυχίο Νομικής και
β) να του έχει προσφερθεί θέση στο Ινστιτούτο
Επαγγελματικών Νομικών Σπουδών ή στη
Μεταπτυχιακή Σχολή Επαγγελματικής Νομικής
Εκπαίδευσης, κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης
των εισαγωγικών εξετάσεων σε έναν από τους
οικείους
φορείς
γ) να βρίσκεται υπό την επίβλεψη ενός
καθοδηγητή («Master» - νομικός σύμβουλος με τον
οποίο ο αιτών προτείνει να πραγματοποιήσει την
άσκησή του)
Νομική βάση: Solicitors Admission and Training
Regulations 1988 (κανονισμοί περί εγγραφής
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και κατάρτισης νομικών συμβούλων του 1988)
Εναλλακτικές οδοί
πρόσβασης στο επάγγελμα:

ΝΑΙ
Στη Βόρεια Ιρλανδία, η είσοδος στο επάγγελμα του
νομικού συμβούλου μπορεί να επιτευχθεί επίσης
ως εξής:
1. Με πτυχίο σε διαφορετικό γνωστικό
αντικείμενο πλην Νομικής: αντί της
προϋπόθεσης α) ανωτέρω, εάν ο υποψήφιος
διαθέτει βασικό πτυχίο σε άλλον κλάδο
πλην της Νομικής, πρέπει να αποδεικνύει
ότι έχει βασικές νομικές γνώσεις. Το
μεταπτυχιακό δίπλωμα νομικής επιστήμης
του Queen’s University Belfast θεωρείται
αποδεκτή απόδειξη. Πρέπει, επίσης, να
πληρούνται οι προϋποθέσεις για τα στάδια
β) και γ), όπως περιγράφονται ανωτέρω.
2. Άλλες οδοί: Μέχρι τον Απρίλιο του 2015, θα
είναι δυνατή η πρόσβαση στο επάγγελμα
για υποψήφιους που δεν έχουν μεν πτυχίο,
αλλά μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν
το κατάλληλο επίπεδο εκπαίδευσης και
εμπειρίας.
3. Αλλοδαποί δικηγόροι: Μπορούν να γίνουν
δεκτοί μέσω εκ νέου κατάρτισης ως νομικοί
σύμβουλοι είτε στην Αγγλία και Ουαλία είτε
στην Ιρλανδία.

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

ΝΑΙ

Νομική βάση:
Solicitors Admission and Training Regulations 1988
(κανονισμοί περί εγγραφής και κατάρτισης
νομικών συμβούλων του 1988), Solicitors
Admission and Training (Qualification of Masters)
Regulations 1988 (κανονισμοί περί εγγραφής και
κατάρτισης νομικών συμβούλων (τίτλοι επάρκειας
προσόντων καθοδηγητών) του 1988) και Solicitors
Admission and Training (Qualification of Masters)
(Amendment) Regulations 1992 (κανονισμοί περί
εγγραφής και κατάρτισης νομικών συμβούλων
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(τίτλοι επάρκειας προσόντων καθοδηγητών)
(τροποποίηση) του 1992)
Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

Τύποι αρμόδιων
δομών για την
οργάνωση της
εισαγωγικής
κατάρτισης




Μορφή εισαγωγικής
κατάρτισης








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

ΝΑΙ

Καθορισμένο
πρόγραμμα σπουδών

ΟΧΙ

Καθορισμένη διάρκεια:
2 έτη
Σύλλογος Νομικών Συμβούλων (Law Society)
Ιδιωτικά δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές
εταιρείες
Πανεπιστήμια (Ινστιτούτο Επαγγελματικών
Νομικών Σπουδών ή Μεταπτυχιακή Σχολή
Επαγγελματικής Νομικής Εκπαίδευσης)
Πρακτική άσκηση καταχωρισμένη στον Σύλλογο
Νομικών Συμβούλων
Πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη ιδιώτη
δικηγόρου
Κατάρτιση σε νομικές επαγγελματικές δεξιότητες,
η οποία παρέχεται από το Ινστιτούτο
Επαγγελματικών Νομικών Σπουδών ή τη
Μεταπτυχιακή Σχολή Επαγγελματικής Νομικής
Εκπαίδευσης

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της
εκπαιδευτικής επιτροπής του Συλλόγου Νομικών
Συμβούλων όσον αφορά την καταλληλότητά τους να
γίνουν δεκτοί ως σπουδαστές του Συλλόγου Νομικών
Συμβούλων
και
προσκομίζουν
τα
απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία που ζητεί η επιτροπή όσον αφορά
τον χαρακτήρα και την καταλληλότητά τους. Κανείς
αιτών δεν θα εγγράφεται εάν τελεί υπό πτώχευση ή εάν
έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα τέτοιας φύσεως
που να καθιστά την εγγραφή του μη επιθυμητή ή εάν,
για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δεν πληροί τις
προϋποθέσεις της επιτροπής όσον αφορά την
καταλληλότητά του να αποκτήσει την ιδιότητα του
νομικού συμβούλου.
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κατά την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα
Ιδιαίτερες απαιτήσεις
όσον αφορά το δίκαιο
της ΕΕ και τη
γλωσσική κατάρτιση
Υποδιαίρεση της
περιόδου
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα σε
διαφορετικά στάδια

 Δεν προβλέπονται συνεδρίες για το δίκαιο της ΕΕ
(ο συγκεκριμένος τομέας καλύπτεται ενδελεχώς
στο προπτυχιακό επίπεδο)·
 Δεν προβλέπεται γλωσσική κατάρτιση.
ΝΑΙ

Η 2ετής περίοδος πρακτικής άσκησης έχει ως εξής:
α) από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο - σε δικηγορικό
γραφείο,
β) από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο - στο Ινστιτούτο
Επαγγελματικών Νομικών Σπουδών ή στη
Μεταπτυχιακή Σχολή Επαγγελματικής Νομικής
Εκπαίδευσης,
γ) από Ιανουάριο έως Αύγουστο - άσκηση σε
δικηγορικό γραφείο.
Ανά διαφορετικά διαστήματα στο Ινστιτούτο
καλύπτονται διαφορετικά θέματα.

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

ΝΑΙ




Με εξετάσεις που διεξάγονται από το
Ινστιτούτο ή τη Μεταπτυχιακή Σχολή
Με αξιολόγηση από τον καθοδηγητή
(Master) που είναι ο υπεύθυνος του
ασκούμενου

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

Υποχρεώσεις όσον
αφορά τη συνεχή
κατάρτιση

ΟΧΙ
Όλοι οι νομικοί σύμβουλοι πρέπει να
ολοκληρώσουν
τουλάχιστον
3
ώρες
εξυπηρέτησης πελατών και διαχείρισης
γραφείου.
ΝΑΙ

Υποχρεώσεις κατάρτισης, όπως αναφέρονται στον
εσωτερικό κανονισμό του Συλλόγου Νομικών
Συμβούλων.
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Νομική βάση: Solicitors Training (Continuing
Professional Development) Regulations 2004
(κανονισμοί για την κατάρτιση (συνεχή
επαγγελματική εξέλιξη) των νομικών
συμβούλων του 2004)
Υποχρεώσεις όσον
αφορά την κατάρτιση
εξειδίκευσης

ΟΧΙ

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

Η διαπίστευση μπορεί να αποκτηθεί με την
υποβολή λεπτομερών στοιχείων σχετικά με τα
προτεινόμενα μαθήματα στον ιστότοπο του
Συλλόγου Νομικών Συμβούλων.

Αριθμός παρόχων
κατάρτισης οι οποίοι
προσφέρουν
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης

Ο Σύλλογος Νομικών Συμβούλων δεν παρέχει
διαπίστευση ούτε έγκριση σε εξωτερικές
δραστηριότητες και, ως εκ τούτου, δεν τηρεί
κατάλογο παρόχων κατάρτισης.

Τύπος παρόχων κατάρτισης
οι οποίοι αναπτύσσουν
διαπιστευμένες
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης

Ο Σύλλογος Νομικών Συμβούλων δεν διαθέτει

Αριθμός παρόχων
κατάρτισης οι οποίοι

Άνευ αντικειμένου

σύστημα διαπίστευσης.
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οργανώνουν
δραστηριότητες κατάρτισης
προετοιμασίας για την
εξειδίκευση
Τύπος παρόχων κατάρτισης
οι οποίοι αναπτύσσουν
διαπιστευμένες
δραστηριότητες κατάρτισης
προετοιμασίας για την
εξειδίκευση

Άνευ αντικειμένου

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
Συμμετοχή σε συνέδρια
κατάρτισης

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

5. Εποπτεία δραστηριοτήτων κατάρτισης
Φορείς εποπτείας των
δραστηριοτήτων συνεχούς
κατάρτισης
Διαδικασία εποπτείας

ΝΑΙ







Ο συντονιστής συνεχούς επαγγελματικής
εξέλιξης (CPD) του Συλλόγου Νομικών
Συμβούλων
Ποιότητα του περιεχομένου
Ποιότητα των μεθόδων κατάρτισης
Τρόπος εκπλήρωσης των έγγραφων
προϋποθέσεων του Συλλόγου Νομικών
Συμβούλων
Κατά πόσον η δραστηριότητα καλύπτει τα
κενά/ αντιμετωπίζει τις ανάγκες που έχουν
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εντοπιστεί προηγουμένως
Φορείς εποπτείας των
δραστηριοτήτων
κατάρτισης με στόχο την
εξειδίκευση

Άνευ αντικειμένου

Διαδικασία εποπτείας

Άνευ αντικειμένου

6. Εθνική μεταρρύθμιση του συστήματος κατάρτισης
Το 2008 πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση του συστήματος εκπαίδευσης και
κατάρτισης· επί του παρόντος δεν σχεδιάζεται περαιτέρω αναθεώρηση.
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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