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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στη Ρουμανία
1. Πρόσβαση στο επάγγελμα
Τριτοβάθμια/πανεπιστημιακ ΝΑΙ
ή εκπαίδευση
Υποχρεωτικό πτυχίο
νομικής

ΝΑΙ

Στάδια για την απόκτηση της
ιδιότητας του δικηγόρου:



Εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο



Κρατικές
εξετάσεις
(Οι
εξετάσεις
διοργανώνονται από την Εθνική Ένωση
Δικηγορικών Συλλόγων Ρουμανίας (UNBR)
(Uniunea Nationala a Barourilor din
Romania) και διεξάγονται από το Εθνικό
Ινστιτούτο
για
την
Κατάρτιση
και
Επιμόρφωση των Δικηγόρων (Institutul
National pentru Pregatirea si Perfectionarea
Avocatilor). Οι εξετάσεις βασίζονται στη
μεθοδολογία που έχει σχεδιαστεί και
εγκριθεί από τον Εθνικό Δικηγορικό
Σύλλογο Ρουμανίας)



Ολοκλήρωση περιόδου προετοιμασίας για
την είσοδο στο επάγγελμα

Στη Ρουμανία υπάρχουν δύο κατηγορίες
νομικών που ασκούν τη δικηγορία:
Οι

δικηγόροι
1

είναι

εγγεγραμμένοι

στους
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δικηγορικούς συλλόγους της Ρουμανίας
Οι νομικοί σύμβουλοι απασχολούνται σε
ιδιωτικά ή δημόσια νομικά πρόσωπα ή
διορίζονται σε δημόσιους οργανισμούς. Δεν
είναι
εγγεγραμμένοι
στον
ρουμανικό
δικηγορικό σύλλογο.
Οι νομικοί σύμβουλοι έχουν το καθήκον να
υπερασπίζονται τα δικαιώματα και τα
συμφέροντα της αρχής ή του νομικού
προσώπου που εκπροσωπούν (άρθρο 14, νόμος
αριθ. 514 της 28ης Νοεμβρίου 2013 (βλ.
κατωτέρω «νομική βάση»))
Εναλλακτικές οδοί
πρόσβασης στο επάγγελμα:

Δυνατότητες

πρόσβασης

από

άλλα

επαγγέλματα:
Με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί
επιτυχώς στις εξετάσεις για την άσκηση του
δικηγορικού επαγγέλματος, και για τα πρόσωπα
που έχουν διατελέσει δικαστές, εισαγγελείς,
συμβολαιογράφοι, νομικοί σύμβουλοι, νομικοί
εμπειρογνώμονες

στο

κοινοβούλιο,

στην

προεδρική διοίκηση, στην κυβέρνηση, στο
Συνταγματικό

Δικαστήριο,

στον

διαμεσολαβητή, στο ελεγκτικό συνέδριο ή στο
νομοθετικό

συμβούλιο

για

μία

πενταετία,

μπορεί κάποιος να αποκτήσει επισήμως την
ιδιότητα του δικηγόρου, χωρίς να χρειάζεται
να υποβληθεί σε περίοδο προετοιμασίας για
την είσοδο στο επάγγελμα ούτε σε κρατικές
εξετάσεις,

υπό

υποψήφιος έχει

την

προϋπόθεση

υποβληθεί

ότι

ο

επιτυχώς στις

εξετάσεις για την άσκηση του προηγούμενου
επαγγέλματός του μετά την ολοκλήρωση της
αντίστοιχης περιόδου προετοιμασίας.
Οι ασκούμενοι δικηγόροι που έχουν διατελέσει
μέλη

του

2

κοινοβουλίου,

δήμαρχοι,
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αντιδήμαρχοι,

πρόεδροι

περιφερειακών

ή

συμβουλίων

αντιπρόεδροι
μπορούν

να

αποκτήσουν την πλήρη ιδιότητα του δικηγόρου
κατόπιν αιτήματος.
2. Κατάρτιση κατά την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα
Προβλέπεται
περίοδος
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα;

ΝΑΙ

Νομική βάση:
Δικηγόροι:


Legea

Nr

51/1995

(στα

ρουμανικά)
(Νόμος αριθ. 51/1995 για τη
ρύθμιση και την άσκηση του
δικηγορικού επαγγέλματος)


Κανονισμός περί Δικηγόρων (ο
οποίος δημοσιεύθηκε στο φύλλο
της Επίσημης Εφημερίδας αριθ.
898 της 19ης Δεκεμβρίου 2011)

Νομικοί Σύμβουλοι:


στα ρουμανικά: Legea nr. 514 din
28 noiembrie 2003
(στα αγγλικά: Law no. 514 of 28
November 2003)

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

Καθορισμένη διάρκεια:
2 έτη (για δικηγόρους και νομικούς
συμβούλους)

Τύποι αρμόδιων
δομών για την
οργάνωση της
εισαγωγικής
κατάρτισης

Δικηγόροι:
Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea
Avocatilor
(Εθνικό Ινστιτούτο για την Κατάρτιση και Επιμόρφωση
των Δικηγόρων)
Νομικοί Σύμβουλοι:
Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania
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(Ένωση Συλλόγων Νομικών Συμβούλων της
Ρουμανίας)
Μορφή εισαγωγικής
κατάρτισης



Δικηγόροι: Πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη
ιδιώτη δικηγόρου



Οι νομικοί σύμβουλοι πρέπει να
υποβάλλονται σε περίοδο προετοιμασίας για
την είσοδο στο επάγγελμα υπό την επίβλεψη
ενός ανώτερου νομικού συμβούλου

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



Έλεγχος/επαλήθευση διπλώματος

Κύρια καλυπτόμενα θέματα:


Αστικό δίκαιο και αστικό δικονομικό δίκαιο



Ποινικό δίκαιο και ποινικό δικονομικό δίκαιο



Δίκαιο της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Σύμβαση των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου



Επαγγελματικός κανονισμός δικηγόρων,
διαχείριση της επαγγελματικής οργάνωσης

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

Απαιτήσεις όσον αφορά το δίκαιο της ΕΕ Καλυπτόμενα θέματα:


θεσμικά όργανα της ΕΕ,



νομοθεσία της ΕΕ



Δικαστήριο της ΕΕ



Νομολογία της ΕΕ

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις γλωσσικής κατάρτισης.
Υποδιαίρεση της
περιόδου
προετοιμασίας για

ΝΑΙ



Διαφορετικά διαστήματα για την κάλυψη
διαφόρων πτυχών του δικαίου.



Διαφορετικά διαστήματα για την κάλυψη
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την είσοδο στο
επάγγελμα σε
διαφορετικά στάδια

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

διαφόρων επιπέδων
συστήματος

ΝΑΙ

του

δικαστικού



Διαφορετικά διαστήματα για την κάλυψη
διαφόρων πτυχών του επαγγέλματος



Γραπτές εξετάσεις



Προφορικές εξετάσεις

3. Σύστημα συνεχούς κατάρτισης
Διαφοροποίηση
μεταξύ ΟΧΙ
συνεχούς
κατάρτισης/κατάρτισης
εξειδίκευσης
Υποχρεώσεις όσον
αφορά τη συνεχή
κατάρτιση

ΝΑΙ

Νομική βάση:
Άρθρο 23 παράγραφος 4 του νόμου αριθ.
51/1995 και ενότητα 3 (άρθρα 314 έως 317) του
Κανονισμού περί Δικηγόρων


Υποχρεώσεις
αποφασίζονται
νομοθεσία

κατάρτισης,
από
την



Υποχρεώσεις
κατάρτισης,
όπως
αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό
του δικηγορικού συλλόγου

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

ΝΑΙ - ανάλογα με τη νομική βάση:

όπως
κρατική

Η κατάρτιση εξειδίκευσης δεν αναφέρεται ούτε
στην κρατική νομοθεσία ούτε σε εσωτερικούς
κανονισμούς.

Η συνεχής κατάρτιση συνεπάγεται την αναβάθμιση
των γνώσεων


σε νέους τομείς δικαίου·
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κατάρτιση/κατάρτιση
εξειδίκευσης



στις διαδικασίες και στη νομοθεσία
εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

που

η συνεχής κατάρτιση των δικηγόρων πρέπει να
βρίσκεται σε επίπεδο ισότιμο με εκείνο των άλλων
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
4. Συστήματα διαπίστευσης και πάροχοι κατάρτισης
Δυνατότητα διαπίστευσης



για μαθήματα κατάρτισης



για εθνικούς παρόχους κατάρτισης

Αριθμός παρόχων
κατάρτισης οι οποίοι
προσφέρουν
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης

Μεταξύ 21 και 50

Τύπος παρόχων κατάρτισης
οι οποίοι αναπτύσσουν
διαπιστευμένες
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης

Δικηγορικοί σύλλογοι

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







Συμμετοχή σε
δραστηριότητες
κατάρτισης σε
άλλο κράτος
μέλος:

Ναι, οι υποχρεώσεις
Ολοκλήρωση
κατάρτισης
διδακτικών ενοτήτων μπορούν να
ηλεκτρονικής
εκπληρωθούν μέσω
μάθησης
συμμετοχής σε
δραστηριότητες
Παρακολούθηση
κατάρτισης σε άλλο
σεμιναρίου μέσω
κράτος μέλος της ΕΕ.
διαδικτύου
Ολοκλήρωση
δραστηριοτήτων
μάθησης μεικτού
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τύπου


Συμμετοχή σε
συνέδρια κατάρτισης



Συμμετοχή σε
δραστηριότητες
κατάρτισης ως
εκπαιδευτής ή
διδάσκων



Συγγραφή/δημοσίευ
ση

5. Εποπτεία δραστηριοτήτων κατάρτισης
Φορείς εποπτείας των
δραστηριοτήτων συνεχούς
κατάρτισης

Δικηγορικοί σύλλογοι

Διαδικασία εποπτείας

Αξιολόγηση του τρόπου εκπλήρωσης των
έγγραφων προϋποθέσεων του δικηγορικού
συλλόγου

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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