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BESKRIVELSE AF DET RUMÆNSKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER
1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående
uddannelse/universitetsudd
annelse

JA

Krav om juridisk
kandidateksamen

JA

For at blive fuldgyldig
advokat skal man



Være optaget i advokatsamfundet



Have
bestået
en
statseksamen
(tilrettelægges
af
den
rumænske
sammenslutning
af
advokatsamfund
(Uniunea Nationala a Barourilor din
Romania – UNBR) og afholdes af det
nationale institut for uddannelse og
udvikling af advokater (Institutul National
pentru
Pregatirea
si
Perfectionarea
Avocatilor). Denne eksamen er baseret på
metoder, som er udviklet og godkendt af
det rumænske advokatsamfund.)



Have gennemført en fuldmægtigperiode

Der findes
Rumænien:

to

kategorier

af

advokater

i

Advokater er registreret hos de rumænske
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Land: Rumænien

advokatsamfund
Juridiske rådgivere arbejder for private eller
offentlige enheder eller er udnævnt af offentlige
organer. De er ikke registreret hos de
rumænske advokatsamfund
Juridiske rådgivere har pligt til at forsvare den
repræsenterede myndigheds eller enheds
rettigheder og interesser (artikel 14 i lov nr. 514
af 28. november 2013 (se nedenfor under
"Retsgrundlag"))
Alternative veje til erhvervet

Mulighed for at blive advokat via andre
erhverv
Personer, der har bestået advokateksamen, og
personer, der har arbejdet som dommer,
anklager, notar, juridisk konsulent eller juridisk
ekspert

ved

parlamentet,

administration,

præsidentens
regeringen,

forfatningsdomstolen,

ombudsmanden,

revisionsretten eller det lovgivende råd i mindst
fem år, kan blive fuldgyldig advokat uden at
skulle gennemføre en fuldmægtigperiode eller
bestå

en

pågældende

statseksamen,

forudsat

har

gennemført

at

den
en

fuldmægtigperiode og bestået den relevante
eksamen i sin tidligere stilling.
Advokatfuldmægtige, som har været medlem af
parlamentet, borgmester, viceborgmester eller
formand eller næstformand for et amtsråd, kan
efter anmodning blive fuldgyldig advokat.
2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en
fuldmægtigperiode?

JA

Retsgrundlag:
Advokater:
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Legea Nr 51/1995 (på rumænsk)

Land: Rumænien

(lov

nr.

51/1995

om

tilrettelæggelse og udøvelse af
advokaterhvervet)


Statutten

for

advokater

i

Rumæniens

(offentliggjort
lovtidende

nr.

898

af

19.

december 2011)
Juridiske rådgivere:


På rumænsk: Legea nr. 514 DIN
28 noiembrie 2003
(på engelsk: Lov nr. 514 af 28.
november 2003)

Obligatorisk

JA

Varighed:
To år (for advokater og juridiske
rådgivere)

Organer med ansvar
for uddannelse af
advokatfuldmægtige

Advokater:
Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea
Avocatilor
(det nationale institut for uddannelse og udvikling af
advokater)
Juridiske rådgivere:
Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania
(sammenslutningen af juridiske rådgiverkollegier i
Rumænien)

Type uddannelse i
fuldmægtigperioden

Optagelsesprøve/kont
rol før
fuldmægtigperiode

JA



Advokater: Praktikforløb under tilsyn af en
privat praksis



Juridiske rådgivere skal gennemføre en
praktikperiode under tilsyn af en erfaren juridisk
rådgiver


Kontrol af eksamensbevis
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Land: Rumænien

Undervisningsprogram JA
i fuldmægtigperioden
Hovedemner:


Civilret og civil retspleje



Strafferet og strafferetspleje



EU-ret, den europæiske
menneskerettighedskonvention



Statutten for advokater, organisation og ledelse

Konkurrenceret
Særlige forhold
vedrørende EU-ret og
sprogundervisning

Krav til undervisning i EU-ret – emner:


EU-institutionerne



EU-lovgivning



Domstolen



EU's retspraksis

Ingen krav med hensyn til sprogundervisning
Fuldmægtigperiode
inddelt i faser

Evaluering/eksamen
efter
fuldmægtigperiode

JA

JA



Forskellige perioder, der dækker
forskellige områder af lovgivningen



Forskellige
perioder,
der
dækker
forskellige niveauer i domstolssystemet



Forskellige
perioder,
der
dækker
forskellige områder af advokaterhvervet



Skriftlige eksamener



Mundtlige eksamener

3. Videreuddannelse
Sondring
videreuddannelse
specialisering
Krav om
videreuddannelse

mellem NEJ
og
JA

Retsgrundlag:
Artikel 23, stk. 4, i lov nr. 51/1995 og afsnit 3
(artikel 314-317) i statutten for advokater


Obligatorisk
videreuddannelse
fastlagt i national lovgivning
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som

Land: Rumænien



Obligatorisk
videreuddannelse
som
anført i advokatsamfundets interne
regler

Krav om specialisering

NEJ

Krav om tilegnelse af
fremmedsprog

Ingen krav

Krav om
videreuddannelse/spe
cialisering i EU-ret

JA – ifølge retsgrundlaget:

Hverken
national
lovgivning
eller
advokatsamfundets interne regler indeholder
krav om specialisering

Videreuddannelse indebærer
pågældendes viden om

ajourføring



nye retsområder



procedurer og lovgivning i EU

af

den

videreuddannelse af advokater skal være på samme
niveau som i de øvrige EU-medlemsstater
4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for akkreditering



af kurser



af nationale uddannelsesudbydere

Antal uddannelsesudbydere,
der tilbyder
videreuddannelse

Mellem 21 og 50

Uddannelsesudbydere af
akkrediteret
videreuddannelse

Advokatsamfund

Aktiviteter og metoder
Uddannelsesaktiviteter, der
anerkendes i
overensstemmelse med
kravene om
videreuddannelse/specialiser
ing



Fysisk deltagelse i
kurser



Fjernundervisning



Gennemførelse af
e-læringsmoduler



Deltagelse i
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Deltagelse i
uddannelsesaktivitet
er i en anden
medlemsstat
Ja,
uddannelseskravene

Land: Rumænien

webinarer


Deltagelse i
blandede
undervisningsaktivi
teter



Deltagelse i
uddannelseskonfer
encer



Deltagelse i
uddannelsesaktivit
eter som vejleder
eller underviser



Forfattervirksomhe
d/udgivelse

kan opfyldes gennem
deltagelse i
uddannelsesaktiviteter
i en anden
medlemsstat

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører
tilsyn med
videreuddannelsesaktivitete
r

Advokatsamfund

Tilsynsproces

Vurdering af hvordan
skriftlige krav opfyldes

advokatsamfundets

Kilde: Pilotprojekt – Uddannelse af dommere og anklagere i Europa: "Del 2 – Undersøgelse af
status for uddannelse af advokater i EU-ret", udført af Rådet for Advokatsamfund i Den
Europæiske Union (CCBE) og Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (EIPA)
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