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_________________________________________________________________
CCBE încurajeaza regimurile de pregatire continua pentru avocatii din Europa

La Sesiunea Plenara care s-a desfasurat la Brugges, în perioada 28-29 noiembrie 2003,
Consiliul Barourilor din Uniunea Europeana (CCBE) care reprezinta, prin intermediul
Barourilor si Societatilor de drept, peste 50.000 de avocati, a aprobat o recomandare
care încurajeaza regimurile de pregatire continua pentru avocatii din Europa.
Recomandarea stabileste ca avocatii trebuie sa urmeze o pregatire continua în raport cu
domeniile profesionale pentru care opteaza, inclusiv domeniul dreptului comunitar si al
deontologiei. Aceasta pregatire va fi evaluata în mod repetat de catre Baroul sau
Societatea de drept care are competenta necesara.
CCBE lucreaza în momentul de fata asupra detaliilor practice ale regimurilor de
pregatire continua.
Helge Jakob Kolrud, Presedintele CCBE, a primit favorabil recomandarea: „Pregatirea
avocatilor este una dintre temele cheie ale CCBE. Noi dorim sa încurajam adoptarea, la
nivel national, a regimurilor de pregatire continua pentru avocati, fiind preocupati o
cultura de calitate si de pregatirea temeinica a avocatilor, pentru interesul public”.
Textul recomandarii este anexat la prezentul comunicat de presa.
Pentru mai multe informatii, persoana de contact este:
Sieglinde Gamsjaeger
Tel.: + 32 2 234 65 10
Fax: +32 2 234 65 11/12
E-mail: gamsjaeger@ccbe.org
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RECOMANDAREA CCBE
CU PRIVIRE LA PREGATIREA PROFESIONALA CONTINUA
Barourile si Societatile de drept europene reprezentate de CCBE
___________________________________________________________________
Ø CONSIDERA:
•

Ca avocatii, în rolul lor de aparatori ai drepturilor si libertatilor, au
datoria de a asigura cel mai înalt nivel de pregatire profesionala;

•

Ca toti avocatii trebuie sa promoveze idealurile si normele deontologice
ale profesiei lor si sa mentina nivelul competentelor lor profesionale, în
scopul îndeplinirii obligatiilor profesionale asumate fata de societate;

•

Ca avocatii, Barourile si Societatile de drept joaca un rol fundamental în
relatia cu notiunea de educatie si de pregatire pe întreaga durata a vietii
profesionale, notiune ce este recunoscuta ca fiind un element cheie al
strategiei Uniunii Europene stabilita în 2000, la Summit-ul de la
Lisabona, pentru a permite Europei „sa devina economia cunoasterii,
cea mai competitiva si mai dinamica din lume, capabila de o dezvoltare
economica durabila, însotita de o îmbunatatire cantitativa si calitativa a
locurilor de munca, precum si de o mai mare coeziune sociala”, în
conformitate cu obiectivele Comunicatului din 21 noiembrie 2001 al
Comisiei Europene, intitulat: „Realizarea unui spatiu european al
educatiei si al pregatirii profesionale, pe întreaga durata a vietii”, prin
care se urmareste „promovarea educatiei si a pregatirii profesionale,
pentru toata lumea, pe întreaga durata a vietii”;

•

Ca avocatii trebuie sa urmareasca în permanenta pregatirea lor
profesionala, prin mentinerea si actualizarea cunostintelor în domeniile
în care îsi exercita profesia, asa cum este prevazut în Codul deontologic
al CCBE, în art. 3.1.3., potrivit caruia: „avocatul nu accepta sa se ocupe
de o cauza atunci când stie sau ar trebui sa stie ca nu are competenta
necesara pentru a trata respectiva cauza”;

•

Ca avocatii trebuie sa fie în mod constant preocupati de largirea
cunostintelor si competentelor în noi domenii (directii), în spiritul art.
5.8. al Codului deontologic al CCBE care incita la întarirea încrederii, a
încrederii reciproce si a cooperarii între avocatii din Europa, fapt care
este favorizat de largirea cunostintelor acestora în domeniul
procedurilor si al legilor nationale ale celorlalte State-membre, precum
si de participarea la pregatirea profesionala a avocatilor din celelalte
State-membre;
Ca avocatii ar trebui sa fie încurajati sa studieze dreptul, sistemul
juridic, metoda juridica si alte subiecte si competente necesare prestarii
de servicii juridice;

•

•

Ca avocatii care migreaza în Spatiul Economic European nu ar trebui sa
fie constrânsi la o dubla obligativitate de pregatire continua, în acord cu
paragraful 13 al recomandarilor CCBE, referitor la punerea în aplicare a
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Directivei Etablissement (98/5/CE, din 16 februarie 1998), favorizându-se
astfel recunoasterea reciproca a pregatirii profesionale;
•

Ca aceasta recomandare nu este destinata sa impuna o solutie sau o
obligatie, ci sa încurajeze adoptarea regimurilor de pregatire continua si
sa confirme o cultura de
calitate si pregatirea temeinica a
avocatilor, pentru interesul public.
___________________________________________________________________
Ø SI, ÎN CONSECINTA, ADOPTA URMATOAREA RECOMANDARE, PENTRU A
FACILITA rolul lor de asistenta acordata MEMBRILOR sai, pentru ca acestia sa
îndeplineasca ACESTE OBIECTIVE:
I

DOMENIUL DE APLICARE

Aceasta recomandare îi priveste pe toti avocatii care îsi exercita profesia în Spatiul
Economic European.
II

DOMENIILE PREGATIRII CONTINUE

Avocatii trebuie sa urmeze o pregatire continua, în raport cu domeniile profesionale
pentru care opteaza, inclusiv în domeniul dreptului comunitar european si al
deontologiei.
III

MODALITATI DE PUNERE ÎN APLICARE

Urmatoarele activitati pot fi luate în consideratie:
- asistenta la cursuri, seminarii, reuniuni, conferinte si congrese
- pregatirea on-line
- redactarea articolelor, eseurilor, cartilor
- învatamântul
- orice alta activitate recunoscuta de profesie
IV

EVALUAREA SI CONTROLUL PREGATIRII CONTINUE

Pregatirea continua realizata de catre avocati ar trebui sa fie evaluata în mod regulat,
procedându-se la o repartizare ponderata a orelor/ unitatilor de timp atribuite pentru
diferitele metode si durata pregatirii profesionale. Controlul respectarii obligatiilor de
pregatire continua (inclusiv consecintele nerespectarii acestor obligatii) ar putea
include un sistem declarativ realizat de catre avocati, sistem care sa poata fi
verificat, iar acest control trebuie sa fie de competenta Baroului sau a Societatii de
drept, într-un cadrul definit de lege sau de oricare alta reglementare corespunzatoare
la nivel national.
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