Sustavi za izobrazbu odvjetnika u EU-u
Rumunjska
Tijelo koje je dostavilo informacije: Nacionalno udruženje rumunjskih odvjetničkih
komora (Uniunea Naţională a Barourilor din România - U.N.B.R.)
travanj 2014.
OPIS NACIONALNOG SUSTAVA IZOBRAZBE ODVJETNIKA u Rumunjskoj
1. Pristup zanimanju
Visoko
obrazovanje/sveučilišno
obrazovanje

DA

Obavezna je diploma
pravnog fakulteta

DA

Postupci kojima se ostvaruje
status odvjetnika:



Upis u imenik odvjetničke komore



Državni ispit (Ispit organizira Rumunjsko
nacionalno udruženje odvjetničkih komora
(UNBR) (Uniunea Nationala a Barourilor din
Romania), a provodi ga Nacionalni institut
za izobrazbu i razvoj odvjetnika (Institutul
National pentru Pregatirea si Perfectionarea
Avocatilor). Ispit se temelji na metodologiji
koju je sastavilo i odobrilo Rumunjsko
nacionalno udruženje odvjetničkih komora)



Završena početna izobrazba

U
Rumunjskoj
odvjetnika:

postoje

dvije

kategorije

Odvjetnici su članovi rumunjskih odvjetničkih
komora
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Država: Rumunjska

Pravne savjetnike zaposlila su privatna ili javna
tijela ili su ih imenovala javna tijela. Oni nisu
registrirani
u
rumunjskim
odvjetničkim
komorama.
Pravni savjetnici imaju obvezu braniti prava i
interese predstavljenog nadležnog tijela ili tijela
(članak 14., zakon br. 514 od 28. studenoga
2013. (vidjeti u nastavku „pravna osnova”)).
Alternativni načini pristupa
zanimanju:

Prelazak iz drugih zanimanja:
Nakon polaganja pravosudnog ispita i, u slučaju
osoba koje su pet godina obavljale dužnost
sudaca, državnih odvjetnika, javnih bilježnika,
pravnih

savjetnika,

pravnih

stručnjaka

u

parlamentu, u uredu predsjednika, vladi, na
Ustavnom sudu, u uredu pravobranitelja, na
Revizorskom sudu ili Zakonodavnom vijeću,
osoba stječe status odvjetnika bez potrebe za
pohađanjem početne izobrazbe ili polaganjem
državnog

ispita,

uz

uvjet

da

je

kandidat

uspješno položio ispit nakon razdoblja početne
izobrazbe na prethodnom radnom mjestu.
Odvjetnički vježbenici koji su obavljali dužnosti
parlamentarnih
zamjenika

zastupnika,

gradonačelnika,

Županijskog

vijeća

ili

gradonačelnika,
predsjednika
potpredsjednika

Županijskog vijeća mogu na zahtjev steći status
kvalificiranog odvjetnika.
2. Izobrazba za vrijeme početnog razdoblja
Postoji li razdoblje
početne izobrazbe?

DA

Pravna osnova:
Odvjetnici:


Legea

Nr

51/1995

(na

rumunjskom)
(Zakon br. 51/1995 o organizaciji
i
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izvršavanju

odvjetničkog

Država: Rumunjska

zanimanja)


Statut

odvjetnika

(objavljen

u

Službenom listu br. 898 od 19.
prosinca 2011.)
Pravni savjetnici:


Na rumunjskom: Legea nr. 514
din 28 noiembrie 2003
(na engleskom: Zakon br.. 514.
od 28.studenoga 2003.)

Obavezno

DA

Propisano trajanje:
2 godine (za odvjetnike i pravne
savjetnike)

Vrste struktura
odgovornih za
organizaciju početne
izobrazbe

Odvjetnici:
Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea
Avocatilor
(Nacionalni institut za izobrazbu i razvoj odvjetnika)
Pravni savjetnici:
Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania
(Savez rumunjskih pravnih savjetnika)

Vrsta početne
izobrazbe

Kvalifikacijski
ispit/provjera prije
početne izobrazbe

DA

Utvrđeni kurikulum za
vrijeme početne
izobrazbe

DA



Odvjetnici: vježbenički staž u privatnoj praksi



Pravni savjetnici moraju prolaziti razdoblje
početne izobrazbe pod nadzorom višeg pravnog
savjetnika


Provjera/potvrda diplome

Glavne obuhvaćene teme:


građansko pravo i zakon o parničnom postupku



kazneno pravo i zakon o kaznenom postupku



pravo EU-a, Europska konvencija o ljudskim
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pravima


stručni statut odvjetnika, upravljanje
profesionalnom organizacijom

pravo trgovačkih društava
Posebnosti u vezi s
pravom EU-a i
jezičnom izobrazbom:

Zahtjevi u pogledu prava EU-a – Obuhvaćene
teme:


institucije EU-a



zakonodavstvo EU-a



Sud Europske unije



sudska praksa EU-a

Nema zahtjeva u vezi s jezičnom izobrazbom
Početna izobrazba
podijeljena u različite
faze

Ocjenjivanje/ispit
nakon početne
izobrazbe

DA

DA



Različita razdoblja kojima su obuhvaćeni
različiti aspekti prava



Različita razdoblja kojima su obuhvaćene
različite razine pravosudnog sustava



Različita razdoblja kojima su obuhvaćeni
različiti aspekti zanimanja



pisani ispiti



usmeni ispiti

3. Sustav trajne izobrazbe
Razlika između trajne
izobrazbe/specijalizacije
Obveze u vezi s
trajnom izobrazbom

Obveze u vezi sa
specijalizacijom

NE
DA

Pravna osnova:
Članak 23. stavak 4. Zakona br. 51/1995 i
odjeljak 3. (članci 314. – 317.) Statuta odvjetnika

NE



Obvezna
izobrazba
nacionalnim pravom

u

skladu

s



Obvezna izobrazba u skladu s unutarnjim
propisima odvjetničke komore

Specijalizacija nije propisana ni nacionalnim niti
internim propisima.
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Obveze u vezi s
učenjem stranih jezika

Nema obveze

Obveze u vezi sa
sadržajem prava EU-a
u odnosu na trajnu
izobrazbu/specijalizaci
ju?

DA - prema pravnoj osnovi:
Trajna izobrazba podrazumijeva obnovu znanja o
sljedećem:


nova područja prava



postupci i zakonodavstvo primjenjivi u Europskoj
uniji

Trajna izobrazba odvjetnika trebala bi biti na istoj razini
kao u drugim državama članicama Europske unije
4. Akreditacijski sustavi i pružatelji izobrazbe
Mogućnost akreditacije



tečajeva izobrazbe



nacionalnih pružatelja izobrazbe

Broj pružatelja izobrazbe koji
nude aktivnosti trajne
izobrazbe

Između 21 i 50

Vrsta pružatelja izobrazbe
koji nude aktivnosti trajne
izobrazbe

Odvjetničke komore

Aktivnosti i metode
Vrsta aktivnosti izobrazbe
koje su prihvaćene u skladu s
obvezama trajne izobrazbe ili
specijalizacije





Pohađanje tečajeva Sudjelovanje u
izobrazbe uživo
aktivnostima
Pohađanje tečajeva izobrazbe u drugoj
državi članici:
učenja na daljinu
Pohađanje modula
e-učenja



Gledanje webinara



Pohađanje
aktivnosti
mješovitog učenja



Pohađanje
konferencija u
svrhu izobrazbe
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da, obveze izobrazbe
mogu se ispuniti
sudjelovanjem u
aktivnostima
izobrazbe u drugoj
državi članici EU-a.

Država: Rumunjska



Sudjelovanje u
aktivnostima
izobrazbe kao
predavač ili
nastavnik



Pisanje/objava

5. Nadzor nad aktivnostima izobrazbe
Organizacije uključene u
nadzor nad aktivnostima
trajne izobrazbe

Odvjetničke komore

Postupak nadzora

Ocjenjivanje ispunjenosti
odvjetničke komore

pisanih

zahtjeva

Izvor: Pilot projekt – Europska pravosudna izobrazba „Lot 2 – Studija o statusu odvjetnika koji
prolaze izobrazbu iz prava EU-a”, koji su proveli Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE) i
Europski institut za javnu upravu (EIPA)
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