Sisteme de formare a avocaților în UE
Ungaria
Informații furnizate de: Asociația Baroului din Ungaria (Magyar Ügyvédi Kamara)
aprilie 2014

DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE FORMARE A AVOCAȚILOR din Ungaria
1. Accesul la profesie
Studii superioare / studii
universitare

DA

Este obligatorie o diplomă în
drept

DA

Etape pentru a deveni avocat
cu drepturi depline:



Parcurgerea
urmată de



Examen (examenul de admitere în Barou
organizat de către stat)



Pentru a fi admis în Barou, un avocat
trebuie să-și fi exercitat profesia timp de
cel puțin un an ca avocat debutant, avocat
angajat sau avocat independent.



Condiția de a avea un an de experiență ca
avocat debutant, angajat sau cu drepturi
depline se aplică atât căii standard, cât și
căilor alternative de acces la profesie.



Avocații angajați au răspundere limitată, în
timp ce avocații independenți au
răspundere deplină. O persoană cu cel
puțin un an de experiență ca avocat
debutant, avocat angajat sau avocat (cu
drepturi depline) poate fi înscrisă în
registrul avocaților.
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Înscrierea în Barou.



Îndeplinirea condițiilor de admisibilitate,
astfel cum sunt prevăzute de lege (Legea
XI din 1998 privind avocații / 1998. évi XI.
törvény az ügyvédekről), cum ar fi
cetățenia UE/SEE, deținerea unui birou
adecvat pentru desfășurarea activității
profesionale [de exemplu – în cazul
biroului (de exemplu încăpere de 12 m2,
spațiu de așteptare pentru clienți, toaletă,
acces la internet și telefon etc.)], asigurare,
lipsa condițiilor de inadmisibilitate.

Căi alternative de acces la profesie:
Căi de transfer de la alte profesii.
•

Candidatul trebuie să fi promovat examenul de intrare în barou (același

examen de stat pentru toate profesiile juridice – judecători, procurori, avocați,
notari etc.) și
•

pentru admiterea în Barou: cel puțin 1 an de experiență ca avocat debutant,

avocat angajat sau avocat independent.
2. Formarea în timpul perioadei pregătitoare
Există o perioadă
pregătitoare?

DA

Temei juridic:
Decretul Ministerului Justiției privind examenul
de stat (IM rendelet - a jogi szakvizsgáról)
Perioada pregătitoare: Legea XI din 1998 privind
avocații, 13
(1998. évi XI. törvény - az ügyvédekről, 13 § (3) d)

Obligatorie

DA

Durata stabilită:
3 ani

Tipuri de structuri
responsabile de
organizarea formării
din perioada
pregătitoare

Asociația Baroului din Ungaria se ocupă de organizarea
formării în timpul perioadei pregătitoare.
Temei juridic:
articolul 97 alineatul (3) din Legea XI din 1998 privind
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avocații
1998. évi XI. törvény - az ügyvédekről, 97 § (3)
Cu toate acestea, Asociația Baroului poate externaliza
activitățile de formare altor furnizori de formare.
Conținutul formării este reglementat de barourile
competente la nivel regional.
Tipul formării
pregătitoare

Stagiu combinat cu formare în domeniul dreptului,
organizată de asociația competentă a baroului.
Avocații stagiari trebuie să participe la cursuri de
formare pentru o perioadă cumulată totală de 42 de
zile în timpul perioadei pregătitoare.

Examen de admitere /
verificare înainte de
perioada pregătitoare

DA

 Controlul/verificarea diplomei

Programă de
învățământ prevăzută
pentru perioada
pregătitoare

DA

Nu există o programă de învățământ stabilită
pentru toți avocații stagiari (debutanți). Programa
este stabilită în cadrul asociațiilor competente ale
baroului.
Programa de studiu nu este comună pentru toți
avocații stagiari, ci este stabilită de către
asociațiile competente locale ale baroului (există
20 de asociații locale ale baroului la nivel
național).

Particularități
formarea privind
dreptul UE și formarea
lingvistică:

În principiu, nu există astfel de particularități, însă acest
lucru depinde de barourile regionale. De exemplu,
programul de formare al Asociației Baroului din
Budapesta include prelegeri privind aplicarea dreptului
UE în cauzele aduse în fața instanței.

Perioada pregătitoare
este împărțită în mai
multe etape

NU

Perioada pregătitoare este de trei ani, însă
aceasta nu este organizată sau împărțită în
diferite etape.
Barourile organizează programul de formare din
timpul perioadei pregătitoare. Programa de
învățământ nu este uniformă și variază de la o
asociație a baroului la alta
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Anumite asociații ale baroului, cum ar fi Asociația
Baroului din Budapesta, oferă un program de
formare în trei etape.
Primul an vizează normele generale care
reglementează
activitatea
profesională
a
avocaților;
cel de al doilea an vizează aplicarea practică a
dreptului în anumite domenii; și
cel de al treilea an este axat pe pregătirea pentru
examenul de stat.
Evaluare/examen
după perioada
pregătitoare

DA

Examenul de stat (a se vedea mai sus decretul
Ministerului Justiției privind examenul de stat)

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

NU

Obligații privind
formarea continuă

Nu există niciun sistem organizat de formare
continuă în Ungaria.

NU

Asociația Baroului se ocupă de organizarea
formării profesionale a avocaților admiși în
barou. Formarea constă în evenimente ad-hoc cu
caracter opțional [articolul 12 alineatul (2) litera
a) din Legea XI din 1998 privind avocații]
Obligații privind
formarea de
specialitate

Se poate obține o diplomă de formare de specialitate
(szakjogászi végzettség). Diploma de specializare poate
fi obținută în urma unor studii postuniversitare într-un
anumit domeniul al dreptului (aceasta este accesibilă,
de asemenea, pentru alți practicieni ai dreptului).
Formarea de specialitate este organizată de
universitate. Aceasta este deschisă tuturor licențiaților
în drept, inclusiv avocaților înregistrați.
Obținerea unei astfel de diplome este opțională și
avocații au aceleași drepturi și îndatoriri, indiferent dacă
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au obținut sau nu o diplomă de specializare.
Temei juridic:


articolul 116 alineatul (1) litera d) din Legea XI din
1998 privind avocații cu privire la avocații admiși
și înregistrați în Asociația Baroului.

Decretul Ministerului Educației Publice privind condițiile
generale de organizare a învățământului complementar
specializat (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú
továbbképzés szervezésének általános feltételeiről),
adoptat în conformitate cu Legea CCIV din 2011 privind
învățământul superior național.
Obligații privind
învățarea limbilor
străine

Nu există astfel de obligații.

Obligații privind
includerea dreptului
UE în formarea
continuă/de
specialitate

NU
Cu toate acestea, cunoștințele privind dreptul UE sunt
evaluate în cadrul examenului de admitere în barou
(modul obligatoriu privind dreptul UE).

4. Sisteme de acreditare și furnizori de formare
Posibilitate de acreditare

Nu există cerințe privind acreditarea în sistemul
maghiar, ci se organizează evenimente ad-hoc.

Numărul furnizorilor de
formare care oferă activități
de formare continuă

N/A

Tipul furnizorilor de formare
care organizează activități de
formare continuă acreditate

N/A

Numărul furnizorilor de
formare care organizează
activități de formare vizând
pregătirea pentru
specializare

Între 6 și 10

Tipul furnizorilor de formare
care organizează activități de

Organizații non-profit acreditate, publice sau
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formare vizând pregătirea
pentru specializare

private, furnizoare de formare
Temei juridic:
Decretul Ministerului Educației Publice privind
condițiile
generale
de
organizare
a
învățământului
complementar
specializat
(10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú
továbbképzés
szervezésének
általános
feltételeiről)

Activități și metode
Tipul activităților de formare
acceptate în cadrul
obligațiilor privind formarea
continuă sau de specialitate

Nu există
obligații
privind
formarea
continuă
sau
specializar
ea

Participarea la activități de
formare într-un alt stat membru:
DA – Avocații maghiari pot
participa în mod voluntar la
activități de formare desfășurate
într-un alt stat membru

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

Nu se aplică – Nu există niciun sistem de formare
continuă în Ungaria

Procesul de supraveghere

Nu se aplică

Sursa: Proiectul-pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 2 – Studiu cu privire la situația
formării avocaților în domeniul dreptului UE”, realizat de Consiliul Barourilor și al Societăților de
Drept din Europa (CCBE) și Institutul European de Administrație Publică (EIPA)

6

