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

ΝΑΙ

Υποχρεωτικό πτυχίο νομικής

ΝΑΙ

Στάδια για την απόκτηση της
ιδιότητας του δικηγόρου:



Εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο



Ολοκλήρωση περιόδου προετοιμασίας για την
είσοδο στο επάγγελμα

Εναλλακτικές οδοί πρόσβασης
στο επάγγελμα:

Εναλλακτική οδός πρόσβασης από άλλα
επαγγέλματα (ακαδημαϊκός χώρος, δικαστικός
χώρος κ.λπ.)
Δικαστές και εισαγγελείς μπορούν να αποκτήσουν
επισήμως την ιδιότητα του δικηγόρου εάν
πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (πτυχίο
νομικής σχολής, επιτυχής υποβολή στις
δικηγορικές
εξετάσεις
και
άσκηση
του
επαγγέλματος του δικαστή ή του κρατικού
εισαγγελέα για ελάχιστο διάστημα 3 ετών).

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

ΝΑΙ

Νομική βάση:
Στα αγγλικά: Νόμος για το νομικό επάγγελμα
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Χώρα: Κροατία

Στα κροατικά: Zakon o odvjetništvu
Οι εσωτερικά ασκούμενοι δικηγόροι μπορούν να
αποκτήσουν επισήμως την ιδιότητα του
δικηγόρου εάν έχουν πρακτική πείρα τουλάχιστον
4 ετών σε νομικά θέματα και υποβληθούν με
επιτυχία στις δικηγορικές εξετάσεις.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για το νομικό
επάγγελμα, η ελάχιστη «περίοδος προετοιμασίας
για την είσοδο στο επάγγελμα» είναι τρία έτη για
τους ασκούμενους δικηγόρους που εργάζονται σε
δικηγορικές εταιρείες ή τρία έτη εργασιακής
πείρας σε νομικές υποθέσεις στα δικαστήρια ή
τουλάχιστον τέσσερα έτη απασχόλησης σε
νομικές υποθέσεις σε εταιρείες (άρθρο 48 του
νόμου για το νομικό επάγγελμα).
Οι διατάξεις του νόμου για το νομικό επάγγελμα
προβλέπουν όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των ασκούμενων δικηγόρων οι
οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο κατάρτισης και
προετοιμασίας για τις δικηγορικές εξετάσεις. Ο
δικηγορικός σύλλογος Κροατίας οργανώνει
δωρεάν σεμινάρια για όλους τους ασκούμενους
δικηγόρους τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως,
ελάχιστης διάρκειας 150 ωρών, τα οποία
βοηθούν ιδιαίτερα στην προετοιμασία των
δικηγορικών εξετάσεων.
Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

Τύποι αρμόδιων δομών
για την οργάνωση της
εισαγωγικής κατάρτισης

Δικηγορικός Σύλλογος

Μορφή εισαγωγικής
κατάρτισης



Πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη ιδιώτη δικηγόρου



Πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη του δικηγορικού
συλλόγου

Εισαγωγικές εξετάσεις /
έλεγχος πριν από την

Κανένας εισαγωγικός έλεγχος

Καθορισμένη διάρκεια:
3 έτη
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Χώρα: Κροατία

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

Δεν υπάρχει καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών

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

Καμία υποχρέωση όσον αφορά την κατάρτιση στο δίκαιο
της ΕΕ και τη γλωσσική κατάρτιση

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

Δεν προβλέπεται αξιολόγηση ή εξετάσεις στη λήξη της
περιόδου προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα.

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

Υποχρεώσεις κατάρτισης, όπως αναφέρονται
στον εσωτερικό κανονισμό του δικηγορικού
συλλόγου και στον Κώδικα Δεοντολογίας
Δικηγόρων
Όσον αφορά την περαιτέρω διά βίου
κατάρτιση των δικηγόρων, οι δικηγόροι δεν
υπέχουν νομική υποχρέωση περαιτέρω
κατάρτισης, παρότι είναι σαφές ότι χωρίς
κατάρτιση οι δικηγόροι δεν μπορούν να
αναπτύξουν την εργασιακή πείρα τους,
επομένως αναγκάζονται εκ των πραγμάτων
να αποκτούν συνεχώς νέες γνώσεις και πείρα.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας προβλέπει επίσης
ότι ο δικηγόρος πρέπει να επικαιροποιεί και
να διευρύνει τη νομική και γενική παιδεία του.
Η μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του
Κώδικα
Δεοντολογίας
συνεπάγεται
πειθαρχικά μέτρα, τα οποία μπορούν επίσης
να οδηγήσουν στην επιβολή κυρώσεων, όπως
τη διαγραφή από τον κατάλογο δικηγόρων
της Κροατίας.
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Χώρα: Κροατία

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

4. Συστήματα διαπίστευσης και πάροχοι κατάρτισης
Δυνατότητα διαπίστευσης

ΟΧΙ

Αριθμός παρόχων κατάρτισης οι
Από 1 έως 5
οποίοι προσφέρουν διαπιστευμένες
δραστηριότητες συνεχούς κατάρτισης
Τύπος παρόχων κατάρτισης οι οποίοι Δικηγορικός Σύλλογος
αναπτύσσουν διαπιστευμένες
Την κατάρτιση οργανώνουν οι δύο φορείς, ο
δραστηριότητες συνεχούς κατάρτισης
Δικηγορικός Σύλλογος Κροατίας και η
Συνέλευση Κροατών Δικηγόρων.
Δραστηριότητες και μέθοδοι
Τύπος αποδεκτών
δραστηριοτήτων
κατάρτισης στο πλαίσιο
των υποχρεώσεων
συνεχούς κατάρτισης



Συμμετοχή σε συνέδρια
κατάρτισης



Συγγραφή/δημοσίευση

Συμμετοχή
σε
δραστηριότητες
κατάρτισης σε άλλα
κράτη μέλη:
Ναι, προσμετράται για
την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων
κατάρτισης.

5. Εποπτεία δραστηριοτήτων κατάρτισης
Φορείς εποπτείας των
δραστηριοτήτων συνεχούς
κατάρτισης

Δικηγορικός σύλλογος

Έλεγχοι διαδικασίας εποπτείας:

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κροατίας επιβλέπει το
έργο των δικηγόρων, συμπεριλαμβανομένης της
εκπαίδευσής τους. Σύμφωνα με τον Κώδικα
Δεοντολογίας, οι δικηγόροι πρέπει να
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Χώρα: Κροατία

βελτιώνουν τόσο τη νομική όσο και τη γενική
παιδεία τους και η μη συμμόρφωση προς τις
διατάξεις του Κώδικα μπορεί να συνεπάγεται την
κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας κατά του
δικηγόρου. Επομένως, ως ρυθμιστικός φορέας, ο
Δικηγορικός Σύλλογος Κροατίας επιβλέπει τόσο
την άσκηση του επαγγέλματος των δικηγόρων
όσο και τις διαδικασίες περαιτέρω βελτίωσης και
κατάρτισής τους.

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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