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POPIS VNITROSTÁTNÍHO SYSTÉMU ODBORNÉ PŘÍPRAVY ADVOKÁTŮ v
Rumunsku
1. Přístup k profesi
Vysokoškolské / univerzitní
vzdělání

ANO

Titul v oboru právo je povinný

ANO

Postup, jak dosáhnout plné
způsobilosti k výkonu
advokátní profese:



Registrace u advokátní komory;



Státní zkouška (zkoušky organizuje rumunská
Národní unie advokátních komor (UNBR,
Uniunea Nationala a Barourilor din Romania)
a pořádá Národní institut pro odbornou
přípravu a vzdělávání advokátů (Institutul
National pentru Pregatirea si Perfectionarea
Avocatilor). Zkouška je založena na metodice
navržené a schválené rumunskou Národní unií
advokátních komor;



Absolvování koncipientské právní praxe.

V Rumunsku existují dvě kategorie právních
zástupců:
Advokáti jsou
komorách.

registrováni

v

advokátních

Právní poradci jsou zaměstnáváni soukromými či
veřejnými subjekty nebo jmenováni veřejnými

1

Země: Rumunsko

orgány. Nejsou
komorách.

registrováni

v

advokátních

Právní poradci mají povinnost hájit práva a zájmy
orgánu či subjektu, který zastupují (článek 14
zákona č. 514 ze dne 28. listopadu 2013 – viz níže
„Právní základ“).
Alternativní přístup k profesi:

Možnost přestupu z jiných profesí:
Po prokázání způsobilosti k výkonu advokátní
profese složením zkoušek a pro osoby, které po
dobu 5 let působily ve funkci soudce, státního
zástupce, notáře, právního poradce či právníka v
parlamentu, v prezidentské kanceláři, ve vládě, při
ústavním soudu, v úřadu veřejného ochránce
práv, na účetním dvoře nebo v legislativní radě
platí možnost stát se plně kvalifikovaným
advokátem bez požadavku na absolvování
koncipientské právní praxe a na složení státní
zkoušky za předpokladu, že úspěšně složily
zkoušku po absolvování koncipientské právní
praxe ve své předchozí profesi.
Koncipienti, kteří zastávali funkci poslance
parlamentu, starosty, místostarosty nebo předsedy
či místopředsedy župní rady, se mohou stát plně
kvalifikovanými advokáty na základě žádosti.

2. Odborná příprava během koncipientské právní praxe
Existuje koncipientská
právní praxe?

ANO

Právní základ:
Advokáti:


Legea Nr 51/1995 (v rumunštině)
(zákon č. 51/1995 o organizaci a
výkonu advokátní profese)



Statut advokátní komory (zveřejněný v
Úředním věstníku č. 898 ze dne
19. prosince 2011)

Právní poradci:
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v rumunštině: Legea nr. 514 din 28
noiembrie 2003
v angličtině: zákon č. . 514 ze dne 28.
listopadu 2003

Země: Rumunsko

Povinná

ANO

Stanovená délka:
2 roky (pro advokáty i právní poradce)

Struktury odpovídající
za organizaci právní
praxe koncipientů:

Advokáti:
Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea
Avocatilor (Národní institut pro odbornou přípravu a
vzdělávání advokátů)
Právní poradci:
Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania (Unie
kolegií rumunských právních poradců)

Forma právní praxe
koncipientů



Advokáti: stáž pod dohledem v soukromé advokátní
kanceláři.



Právní poradci musí absolvovat koncipientskou
právní praxi pod dohledem služebně staršího
právního poradce.

Přijímací zkouška /
prověření před
zahájením
koncipientské právní
praxe

ANO

Stanovený vzdělávací
plán během
koncipientské právní
praxe

ANO



kontrola/ověření diplomu

Hlavní témata:


občanské právo a občanské právo procesní



trestní právo a trestní právo procesní



právo EU, Evropská úmluva o lidských právech



profesní status advokátů, řízení profesní organizace

právo hospodářské soutěže
Specifika týkající se
vzdělávání v právu EU a
jazykové přípravy

Požadavky týkající se právních předpisů EU – témata:


orgány a instituce EU



právní předpisy EU



Soudní dvůr Evropské unie



judikatura EU

Nejsou stanoveny žádné požadavky týkající se
jazykové přípravy.
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Rozdělení
koncipientské právní
praxe do jednotlivých
fází

ANO

Hodnocení/zkouška po
skončení koncipientské
právní praxe

ANO



Různá období pro jednotlivé aspekty práva



Různá období pro jednotlivé úrovně soustavy
soudů



Různá období pro různé aspekty právnické
profese



Písemná zkouška



Ústní zkouška

3. Systém soustavné odborné přípravy
Rozlišování mezi soustavnou NE
odbornou
přípravou
a
specializací
Povinnosti týkající se
soustavné odborné
přípravy

ANO

Právní základ:
čl. 23 odst. 4 zákona č. 51/1995 a oddíl 3 (články
314–317) Statutu advokátní komory


Povinnosti týkající
stanovené zákonem



Povinnosti týkající se odborné přípravy
stanovené ve vnitřních předpisech komory

se

odborné

Povinnosti týkající se
specializace

NE

Povinnosti týkající se
studia cizích jazyků

Žádné povinnosti

Povinnosti týkající se
obsahu práva EU u
soustavné odborné
přípravy

ANO – v souladu s právním základem:

přípravy

Zákony ani vnitřní předpisy se o specializované
odborné přípravě nezmiňují.

Soustavnou odbornou přípravou se rozumí doplňování
znalostí o:


nových oblastech práva,



postupech a právních předpisech použitelných v
Evropské unii;

soustavná odborná příprava právníků by měla svou
úrovní odpovídat úrovni v ostatních členských státech
Evropské unie.
4. Systémy akreditace a poskytovatelé odborné přípravy
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Možnost akreditace



Přípravné kurzy



Vnitrostátní poskytovatelé odborné přípravy

Počet poskytovatelů
mezi 21 a 50
nabízejících vzdělávací aktivity
v oblasti soustavné odborné
přípravy
Typy poskytovatelů
připravujících akreditované
vzdělávací aktivity v oblasti
soustavné odborné přípravy

Advokátní komory

Aktivity a metody
Typy vzdělávacích aktivit,
které jsou uznány v rámci
povinností soustavné odborné
přípravy



Osobní účast na
přípravných kurzech



Absolvování
dálkových
přípravných kurzů



Absolvování elearningových
modulů



Sledování webinářů



Absolvování
činností v rámci
kombinované výuky



Účast na
konferencích v
rámci odborné
přípravy



Účast na aktivitách
v rámci odborné
přípravy v roli
školitele či
pedagoga



Publikační činnost

Účast na vzdělávacích
aktivitách v jiném
členském státě:
Ano, povinnosti týkající
se soustavné odborné
přípravy lze splnit
prostřednictvím účasti
na vzdělávacích
aktivitách v jiném
členském státě.

5. Dohled nad vzdělávacími aktivitami v oblasti odborné přípravy
Organizace zapojené do
dohledu nad vzdělávacími

Advokátní komory
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aktivitami u soustavné
odborné přípravy
Proces dohledu

Hodnotí se, nakolik
požadavky komory.

jsou

plněny

písemné

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 2 – Studie aktuální situace v oblasti
odborné přípravy advokátů týkající se právních předpisů EU“, vypracovaná Radou evropských
advokátních komor (CCBE) a Evropským institutem veřejné správy (EIPA)

6

