Formarea avocaților în domeniul dreptului UE în Germania
Structura responsabilă: Baroul Federal German (Bundesrechtsanwaltskammer)
și Asociația Avocaților din Germania (Deutscher Anwaltverein)
DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE FORMARE PENTRU AVOCAȚI din Germania
1. Accesul la profesie
Studii superioare/studii universitare

DA

Este obligatorie o diplomă în drept

NU

Nu este necesară deținerea unei diplome de studii universitare pentru a fi admis în profesia de avocat, dar studenții
la drept pot susține un examen de drept organizat de stat
(a se vedea mai jos) doar după absolvirea studiilor universitare (4 ani). Partea din examen referitoare la un domeniu
de drept specializat (ales de participanți) este organizată
și desfășurată de universități; aceasta are o pondere de
30 %, dar în practică se acordă mai mare atenție notelor
obținute la examenul de stat în domeniile de drept obligatorii.



Primul examen de stat (Erstes Staatsexamen) (după absolvirea
studiilor
universitare)
organizat
de
Justizprüfungsamt, organ pentru administrarea justiției de
către stat, care cuprinde partea organizată de universități (a
se vedea mai sus)
Finalizarea unei perioade pregătitoare cu durata de 2 ani
comună pentru toate profesiile juridice, organizată de stat
(instanțele de apel). În perioadele cu un interes crescut
pentru accesul la profesiile juridice, din cauza capacității de
formare limitate, în unele cazuri candidații trebuie să aștepte până la un an după primul examen de stat înainte de a fi
admiși în perioada pregătitoare.
Al doilea examen de stat (Zweites Staatsexamen), organizat de Justizprüfungsamt
Înscrierea în barou
Solicitanții „Morgenbesser” (cetățeni UE care au obținut calificările juridice relevante în alte state membre), dar aceștia
trebuie să dețină calificări echivalente

Etape pentru a deveni avocat cu drepturi depline:







În Germania, nu există o diplomă în drept precum în alte țări, dar
este necesară absolvirea studiilor universitare, iar la sfârșitul perioadei de studiu studentul trebuie să fi absolvit un domeniu specific.
Acest examen are însă o pondere de doar 30 %. Pentru a deveni
avocați cu drepturi depline, candidații trebuie să promoveze primul
examen de stat și ulterior al doilea examen de stat. Durata standard a studiilor universitare, incluzând primul examen de stat, este
de 9 semestre (4 ani și jumătate). Proba scrisă a primului examen
de stat este cea mai dificilă, cu rate de nepromovabilitate de până la
30 %. Aceasta constă aproape exclusiv în soluționarea de spețe
dificile din punct de vedere juridic (în special de drept material) prezentate sub forma unei scurte povestiri.
După promovarea primului examen de stat, candidatul trebuie să
efectueze un stagiu juridic cu durata de doi ani
(„Referendariat”), care este identic în esență pentru toate viitoarele
profesii juridice. Stagiul este organizat și finanțat în principal de statele federale.

După finalizarea stagiului juridic, candidații trebuie să susțină al doilea examen de stat. Rata de nepromovabilitate este mult mai redusă
decât în cazul primului examen de stat. Proba scrisă constă în redactarea de hotărâri, acte de punere sub acuzare, corespondență
între avocați în proceduri juridice sau proiecte de contracte în spețe
care implică provocări din punct de vedere juridic prezentate sub
forma unor scurte acte. După promovarea celui de al doilea examen
de stat, stagiarii pot deveni avocați cu drepturi depline.
Căi alternative de acces la profesie:

Nu există căi alternative de acces la profesie

2. Formarea în timpul perioadei pregătitoare
Există o perioadă pregătitoare?

DA

Obligatorie

DA

Fiecare dintre cele 16 state federale are propriul temei
juridic, diferențele constând în principal în durata etapelor
de parcurs pentru diferite profesii.
Durata prevăzută:
2 ani („Referendariat”)

Tipuri de structuri responsabile cu organizarea formării pregătitoare

 Baroul (cooperează cu instanța de apel în organizarea
părții din formare referitoare la profesia de avocat)
 Autoritatea publică (instanțele de apel organizează
perioada pregătitoare de doi ani după primul examen
de stat)

Tipul formării pregătitoare

 Formare juridică în conformitate cu un plan de învățământ comun pentru toți avocații stagiari
 Formare privind competențe profesionale nejuridice
 Formare privind competențe profesionale juridice
 Numeroase cursuri teoretice care trebuie urmate

Examen de admitere/verificare înaintea formării pregătitoare

DA

Candidații trebuie să promoveze primul examen de stat
înainte de a începe perioada pregătitoare.

Programă de învățământ prevăzută pentru perioada
pregătitoare

DA

Fiecare stat federal are propriul plan de învățământ pentru
avocații stagiari.

Particularități privind dreptul UE și formarea lingvistică:

DA

Temei juridic:
Legea privind sistemul judiciar german
Deutsches Richtergesetz: La articolul 5a alineatul (2) a
treia teză, se prevede că în cursul studiilor „materiile de
studiu obligatorii cuprind domeniile principale ale dreptului
civil, dreptului penal, dreptului public și dreptului procesual, inclusiv corelațiile cu dreptul european [..]”
Perioada pregătitoare depinde de statul federal în care
candidatul participă la aceasta.
Primul examen de stat: Statele federale sunt responsabile pentru conținutul examenului, dar în toate statele elementele de bază ale dreptului UE fac parte din subiectele
de examen.

Perioada pregătitoare este împărțită în mai multe
etape

Evaluare/examen după perioada pregătitoare

DA

DA

Al doilea examen de stat: În toate statele federale, examenul include cunoștințe de bază despre dreptul UE (aspecte de drept UE în materie civilă, penală și administrativă).
În general, se poate opta ca cel puțin ultimele 3 luni din
perioada pregătitoare (domeniul de specializare) să vizeze
dreptul UE.
Perioada de 2 ani constă în 5 etape de formare la locul de
muncă, fiecare cu durata de cel puțin 3 luni:
formare pe lângă un judecător în materie civilă,
formare pe lângă un procuror (sau judecător în materie
penală),
formare într-un birou administrativ,
cel puțin 9 luni de formare pe lângă un avocat,
formare la alegerea candidatului.
Formarea la locul de muncă este completată de cursuri
teoretice, care se axează în principal pe dreptul procesual
sau profesional, de cel puțin jumătate de zi pe săptămână.
.
La finalul perioadei pregătitoare (18-21 de luni de la începerea acesteia), candidatul trebuie să susțină un examen
scris, iar ulterior un examen oral. Ambele părți ale examenului sunt organizate și desfășurate de
Justizprüfungsamt. Justizprüfungsamt este autoritatea de
stat competentă pentru toate examenele pe care trebuie
să le promoveze un student la drept sau un avocat stagiar/începător („Referendar”).

3. Sistemul de formare continuă
Diferențiere între formarea continuă/formarea de
specialitate
Obligații privind formarea continuă/de specialitate

DA

Obligații privind învățarea limbilor străine

Nu există obligații în acest sens, dar în planurile de învățământ
universitar sunt incluse cursuri de limbi străine.

Obligații privind includerea dreptului UE în formarea
continuă/de specialitate

DA

DA

Cerințe de formare obligatorie astfel cum sunt stabilite de
legislația germană [articolul 43a alineatul (4) din Legea
federală a avocaților – în limba germană:
Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) și articolul 15 din
Fachanwaltsordnung (FAO)]

Cunoașterea dreptului UE este necesară pentru specializarea ca „Fachanwalt” (avocat specialist) [a se vedea
articolul 2 alineatul (3) din Fachanwaltsordnung (FAO)].
Dreptul UE este inclus în obligațiile de formare pentru
avocații specialiști „Fachanwälte” (cel puțin 10 ore pe an).
Există, de asemenea, numeroase cursuri care implică un
context de drept UE, de exemplu dreptul familiei, succesiuni și moșteniri, drept fiscal, legislația privind distribuția,
executări silite, redactarea contractelor etc.
Temei juridic:
 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)
 Fachanwaltsordnung (FAO)
 Formare continuă: articolul 43a alineatul (6) din BRAO
 Formarea în domeniul dreptului UE: articolul 14 ș.u.
din FAO (de exemplu, articolul 14m din FAO)
Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) reglementează toa-

te aspectele privind avocații în general; în același timp,
Fachanwaltsordnung (FAO) prevede normele pentru specializarea avocaților și calificările pe care trebuie să le dețină un avocat care dorește să aibă dreptul de a se numi
avocat specialist („Fachanwalt”).

4. Sisteme de acreditare și furnizori de formare
Posibilitatea/cerința de acreditare

Nu există un sistem formal de acreditare în Germania. Prin urmare,
există numeroși furnizori de servicii care oferă cursuri de formare. Cursurile oferite de astfel de furnizori sunt acceptate atunci când corespund
criteriilor prevăzute de Fachanwaltsordnung (trebuie să fie respectate
conținutul și durata).

Numărul furnizorilor de formare care oferă activități de formare continuă

Baroul nu are la dispoziție cifre exacte privind furnizorii de formare din
Germania. Este posibil să existe mai mult de 50 de furnizori de formare.

Tipul furnizorilor de formare care desfășoară
activități de formare continuă acreditate






Numărul furnizorilor de formare care oferă activități de formare în pregătirea specializării
Tipul furnizorilor de formare care oferă activități
de formare în pregătirea specializării

Baroul
Organizație gestionată sau instituită de barou
Furnizor de formare comercial privat
Furnizor de formare privat sau public non-profit
(a se vedea mai sus rubrica „Posibilitatea de acreditare”: furnizorii
nu necesită acreditare)
Numărul furnizorilor de formare nu poate fi indicat deoarece nu se
știe câți furnizori de formare există în Germania.
Nu există o acreditare formală, dar furnizorii de formare sunt:
 Baroul și asociațiile baroului
 Deutsches Anwaltsinstitut (DAI), în legătură cu Baroul Federal
German (Bundesrechtsanwaltskammer - BRAK)
 Deutsche AnwaltAkademie (DAA), în legătură cu Asociația Avocaților din Germania (Deutscher Anwaltverein – DAV)
 Furnizori de formare privați
 Colegii („Fachhochschulen”) și facultăți de drept

Activități și metode
Tipul de activități de formare acceptate în cadrul
obligațiilor de formare continuă sau de specialitate










Frecventarea sesiunilor de formare cu
participare directă
Participarea la sesiuni de formare la
distanță
Parcurgerea de module de e-învățare
Urmărirea unui webinar
Desfășurarea de activități de învățare
mixte
Participarea la conferințe de formare
Participarea la activități de formare ca
formator sau profesor
Redactarea/publicarea de lucrări

Participarea la activități de formare în alt
stat membru: DA, contează în vederea îndeplinirii obligațiilor de formare

5. Supravegherea activităților de formare
Organizații implicate în supravegherea activităților de formare continuă

Barourile regionale, DAI (Deutsches Anwaltsinstitut) și DAA (Deutsche
AnwaltAkademie) sunt principalii furnizori de formare.
Barourile regionale sunt responsabile de formarea continuă a avocaților specialiști („Fachanwälte”)

Procesul de supraveghere

Avocații specialiști („Fachanwälte”) trebuie să prezinte dovada (certificat de participare) că au participat la cel puțin 10 ore de formare pe
an. Barourile regionale verifică dacă formarea urmată îndeplinește
cerințele specificate. Numai în acest caz avocatul are dreptul să poarte în continuare titlul de avocat specialist („Fachanwalt”).

