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KUVAUS Romanian KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen koulutus /
yliopistotason koulutus

KYLLÄ

Oikeustieteen tutkinto
pakollinen

KYLLÄ

Pätevöityminen



Rekisteröityminen asianajajaliiton jäseneksi



Valtiollinen
koe
(Kokeen
organisoi
Romanian
kansallinen
asianajajaliitto
(UNBR) (Uniunea Nationala a Barourilor din
Romania) ja sen järjestää lakimiesten
kansallinen koulutus- ja kehittämiskeskus
(Institutul National pentru Pregatirea si
Perfectionarea Avocatilor). Koe perustuu
Romanian
kansallisen
asianajajaliiton
suunnittelemaan
ja
hyväksymään
menetelmään.)



Työharjoittelu

Romaniassa on kaksi lakimiesten luokkaa:
Asianajajat, jotka rekisteröityvät Romanian
asianajajayhdistyksiin.
Oikeudelliset neuvonantajat, jotka toimivat
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Maa: Romania

yksityisten tai julkisten elinten palveluksessa tai
ovat julkisten elinten nimittämiä. He eivät
rekisteröidy
Romanian
asianajajaliiton
jäseniksi.
Oikeudellisten neuvonantajien tehtävänä on
puolustaa edustamansa viranomaisen tai
elimen oikeuksia ja etuja (28. marraskuuta
2013 annetun lain N:o 514 14 § (ks. jäljempänä
’oikeusperusta’)).
Vaihtoehtoiset polut
ammattiin

Siirtymäpolut muista ammateista:
Henkilöt, jotka ovat suorittaneet asianajajan
ammattiin vaadittavat tutkinnot ja toimineet
tuomareina, syyttäjinä, julkisina notaareina,
oikeudellisina neuvonantajina tai oikeudellisina
asiantuntijoina

parlamentissa,

hallinnossa,

hallituksen

presidentin
palveluksessa,

perustuslakituomioistuimessa,
oikeusasiamiehen

virastossa,

tilintarkastustuomioistuimessa
lainsäädäntöneuvostossa,

tai

saavat

täysin

pätevän asianajajan aseman ilman, että heidän
tarvitsee suorittaa harjoittelua tai valtiollista
koetta, sillä edellytyksellä, että

hakija on

suorittanut menestyksellisesti harjoittelun ja
sen jälkeisen kokeen aiemmassa toimessaan.
Lakimiesharjoittelijat,
parlamentin

jotka

jäsenenä,

ovat

toimineet

kunnanjohtajana,

apulaiskunnanjohtajana,

piirikuntaneuvoston

puheenjohtajana

piirikuntaneuvoston

tai

varapuheenjohtajana, voivat pyynnöstä saada
täysin pätevän lakimiehen aseman.
2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLLÄ

Oikeusperusta:
Asianajajat:


2

Legea Nr 51/1995 (romaniaksi)

Maa: Romania

(Laki N:o 51/1995 asianajajan
ammatin harjoittamisesta ja sitä
koskevista järjestelyistä)


Asianajajien

perussääntö

(julkaistu virallisessa lehdessä nro
898, 19. joulukuuta 2011)
Oikeudelliset neuvonantajat:


Romaniaksi: Legea nr. 514 din 28
noiembrie 2003
(englanniksi: Laki N:o. 514, 28.
marraskuuta 2003)

Pakollinen

KYLLÄ

Kesto:
2 vuotta (sekä asianajajien että
oikeudellisten neuvonantajien osalta)

Työharjoittelua
järjestävät
organisaatiot

Asianajajat:
Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea
Avocatilor
(Asianajajien kansallinen koulutus- ja
kehittämisinstituutti)
Oikeudelliset neuvonantajat:
Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania
(Romanian oikeudellisten neuvonantajien yhdistysten
liitto)

Harjoittelun
toteutustapa



Asianajajat: Yksityisen asianajotoimiston
valvoma työharjoittelu



Oikeudellisten neuvonantajien on
suoritettava harjoittelu vanhemman
oikeudellisen neuvonantajan valvonnassa.

Pääsykoe/tarkistus
ennen harjoittelua

KYLL
Ä

Opetussuunnitelma

KYLLÄ



Tutkintotodistuksen
tarkistaminen/varmentaminen
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Maa: Romania

harjoittelun aikana

Tärkeimmät aiheet:


Siviilioikeus ja siviiliprosessilaki



Rikosoikeus ja rikosprosessilaki



Eurooppaoikeus, Euroopan ihmisoikeussopimus



Asianajajien ammatilliset säännöt,
ammattialajärjestön johtaminen

Kilpailuoikeus
Eurooppaoikeuden ja
vieraiden kielten
opetusta koskevat
erityisvaatimukset

Eurooppaoikeutta koskevat vaatimukset – aiheet:


EU:n toimielimet



EU:n lainsäädäntö



EU:n tuomioistuin



EU:n oikeuskäytäntö

Ei vieraiden kielten opetusta koskevia vaatimuksia
Jakautuuko harjoittelu KYLL
Ä
useampaan jaksoon?

Harjoittelun jälkeinen
arviointi/koe



Eri jaksot lainsäädännön eri näkökohtia
varten



Eri jaksot tuomioistuinjärjestelmän eri
tasoja varten



Eri jaksot ammatin harjoittamisen eri
näkökohtia varten

KYLL



Kirjalliset kokeet

Ä



Suulliset kokeet

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
Erottelu
täydennyskoulutuksen
erikoistumiskoulutuksen
välillä
Täydennyskoulutusta
koskevat velvoitteet

EI OLE
ja

KYLL
Ä

Oikeusperusta:
Lain N:o 51/1995 23 §:n 4 momentti ja
asianajajien ammatillisten sääntöjen 3 jakso
(314–317 §)


Romanian
valtion
lainsäädännössä
vahvistetut koulutusvelvoitteet
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Maa: Romania



Asianajajaliiton sisäisissä säännöissä
vahvistetut koulutusvelvoitteet

Erikoistumiskoulutust
a koskevat velvoitteet

EI
OLE

Vieraiden kielten
opiskelua koskevat
velvoitteet

EI OLE

Eurooppaoikeuden
opetuksen sisältöä
koskevat vaatimukset
täydennys- ja
erikoistumiskoulutuks
essa

KYLLÄ – oikeusperustan mukaan:

Erikoistumiskoulutusta ei mainita valtion
lainsäädännössä eikä sisäisissä säännöissä.

Täydennyskoulutus
päivittämistä

edellyttää

tietämyksen



lainsäädännön uusista aloista



Euroopan unionissa sovellettavista menettelyistä ja
lainsäädännöstä.

Asianajajien täydennyskoulutuksen olisi oltava
samantasoista kuin muissa Euroopan unionin
jäsenvaltioissa.
4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus akkreditointiin



koulutus



kansalliset koulutuksen järjestäjät

Täydennyskoulutusta
tarjoavien koulutuksen
järjestäjien lukumäärä

21–50

Akkreditoitua
täydennyskoulutusta
tarjoavat koulutuksen
järjestäjät

Asianajajayhdistykset

Koulutustoiminta ja -menetelmät
Täydennys- tai
erikoistumiskoulutusta
koskevien velvoitteiden
täyttämiseksi hyväksytty
koulutus



Henkilökohtaiset
koulutustilaisuudet



Etäopetus



Verkkoopintoyksiköt
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Osallistuminen
koulutustoimintaan
toisessa
jäsenvaltiossa:

Maa: Romania



Verkkoseminaarit



Yhdistelmäopetus



Koulutuskonferens
sit



Koulutustoimiin
osallistuminen
kouluttajana tai
opettajana



Kirjoittaminen/julk
aisu-toiminta

Kyllä,
koulutusvelvoitteet
voidaan täyttää
osallistumalla
koulutustoimintaan
toisessa EU:n
jäsenvaltiossa.

5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta
valvovat organisaatiot

Asianajajayhdistykset

Valvontamenettely

Asianajajaliiton
kirjallisten
täyttymisen arviointi

vaatimusten

Lähde: Pilottihanke - Eurooppalainen oikeusalan koulutus ”Erä 2 – Tutkimus lakimiehille
suunnatusta
eurooppaoikeuden
koulutuksesta”.
Toteutus:
Euroopan
unionin
asianajajaliittojen neuvosto (CCBE) ja Julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti (EIPA).

6

