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1. A szakma gyakorlása
Szükséges-e felsőfokú
végzettség /egyetemi
végzettség?

IGEN

Kötelező-e jogi diploma?

IGEN

A teljes jogú ügyvéddé válás
lépései:



Kamarai regisztráció



Országos vizsga (a vizsgát a Román Ügyvédi
Kamarák Országos Szövetsége (Uniunea
Nationala a Barourilor din Romania)
szervezi, az Ügyvédek Nemzeti Képzési
Intézetében (Institutul National pentru
Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor). A
vizsga a Román Ügyvédi Kamara által
kidolgozott és jóváhagyott módszertanon
alapul.



Gyakorlati idő letöltése

A jogi képviselőknek
Romániában:

két

kategóriája

van

Az ügyvédeket a román ügyvédi kamarákban
veszik nyilvántartásba
A

jogtanácsosokat

1

magán-

vagy

Ország: Románia

közszervezetek alkalmazzák, vagy köztestületek
jelölik ki. Nem veszik őket nyilvántartásba a
román ügyvédi kamarákban.
A jogtanácsosok a képviselt hatóság vagy
szervezet jogait és érdekeit kötelesek védeni (A
2013. november 28-i 514 sz. törvény 14. cikke –
lásd lentebb: „jogalap”)
Léteznek-e alternatív utak a
szakmához?

Váltási lehetőségek más szakmákból:
Ügyvédi

szakvizsga

ügyészként,
illetve

a

birtokában

közjegyzőként,
parlamentben,

kormányban,

a

bíróként,

jogtanácsosként,

elnöki

hivatalban,

alkotmánybíróságon,

ombudsmannál,

számvevőszéken

vagy

jogalkotói tanácsban jogi szakértőként legalább
5 éven át foglalkoztatott jogászok teljes jogú
ügyvédekké válhatnak gyakorlati idő letöltése
vagy országos vizsga letétele nélkül, feltéve,
hogy a jelölt előző beosztásában gyakorlati időt
követően sikeres vizsgát tett.
Az

országgyűlési

alpolgármesteri,

képviselői,
megyei

polgármesteri,

tanácselnöki

vagy

megyek tanácselnök-helyettesi pozíciót betöltött
ügyvédjelöltek kérelemre teljes jogú ügyvédekké
válhatnak.
2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati
idő?

IGEN

Jogalap:
Ügyvédek:


Legea

Nr

51/1995

(román

nyelven)
(Az ügyvédi szakma szabályairól
és gyakorlatáról szóló 51/1995 sz.
törvény)


Az ügyvédi alapszabály (megjelent
a

2

Hivatalos

Közlöny

2011.

Ország: Románia

december 19-i 898. számában)
Jogtanácsosok:


román nyelven: Legea nr. 514 din
28 noiembrie 2003
(angolul: A 2003. november 28-i
514. sz. törvény)

Kötelező-e?

IGEN

Időtartama:
2 év (ügyvédek és jogtanácsosok
számára)

A gyakorlati idős
képzések
szervezéséért felelős
szervezetek típusai

Ügyvédek:
Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea
Avocatilor
(Az Ügyvédek Nemzeti Képzési Intézete)
Jogtanácsosok:
Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania
(A Román Jogtanácsosi Kollégiumok Szakszervezete)

A gyakorlati idős
képzés formája



Ügyvédek: Magánpraxis által felügyelt
gyakornokság



A jogtanácsosoknak egy vezető jogtanácsos
felügyelete alatt kell letölteniük a gyakorlati időt

A gyakorlati időt
megelőzően van-e
felvételi vizsga /
ellenőrzés?

IGE
N

A gyakorlati idő alatt
előre meghatározott-e
a tanterv?

IGEN



Diploma ellenőrzése/igazolása

A főbb témák:


Polgári jog és polgári eljárásjog



Büntetőjog és büntető eljárásjog



Európai uniós jog, az Emberi jogok európai
egyezménye



Az ügyvédek szakmai szabályzata, a szakmai
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szervezet irányítása
Versenyjog
Vannak-e az uniós
jogra és a nyelvi
képzésre vonatkozó
sajátosságok?

Az uniós jogra vonatkozó követelmények – A
tárgyalt témák:


Az uniós intézmények;



Uniós jogalkotás



Bíróság



Uniós ítélkezési gyakorlat

A nyelvi képzésre nézve nincs előírás
A gyakorlati idő
különböző
szakaszokra oszlik-e?

A gyakorlati időt
követően van-e
értékelés / vizsga?

IGE
N



A jog különböző területeire eltérő
időszakok jutnak



A bírósági rendszer különböző szintjeire
eltérő időszakok jutnak



A szakma különböző területeire eltérő
időszakok jutnak

IGE



Írásbeli vizsgák

N



Szóbeli vizsgák

3. Folyamatos képzési rendszer
Van-e
különbségtétel
folyamatos
képzés
szakosító képzés között?
Fennállnak-e
folyamatos képzésre
vonatkozó
kötelezettségek?

Fennállnak-e

a NEM
/
IGE
N

Jogalap:
Az 51/1995 sz. törvény 23. cikkének (4)
bekezdése és az ügyvédi alapszabály 3. szakasza
(314.–317. cikkek)


Kötelező, jogszabályban meghatározott
képzési kötelezettség



A
Kamara
belső
szabályzatában
lefektetett
folyamatos
képzési
kötelezettségek

NEM Sem jogszabály, sem belső szabályzat nem tesz
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szakosító képzésre
vonatkozó
kötelezettségek?

említést szakosító képzésről.

Fennáll-e idegen
nyelvek tanulására
vonatkozó
kötelezettség?

Nincs kötelezettség

Van-e az uniós jog
területére vonatkozó
kötelezettség a
folyamatos / szakosító
képzéssel
kapcsolatosan?

IGEN – a jogalap szerint:
A folyamatos képzés a következő területeken foglalja
magában a tudás frissítését:


új jogterületek;



az Európai Unióban alkalmazandó eljárások és
jogszabályok;

a többi uniós tagállammal azonos szintű folyamatos
ügyvédképzés.
4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége



tanfolyamok esetében?



nemzeti képzésszolgáltatók esetében?

A folyamatos képzéseket
nyújtó képzésszolgáltatók
száma

21 és 50 között

Az akkreditált folyamatos
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

Kamarák

Tevékenységek és módszerek
A folyamatos vagy
szakosítási képzési
kötelezettségek keretében
elfogadott képzéstípusok



Személyes
képzéseken való
részvétel



Távolsági képzési
programok
teljesítése



e-Learning
modulok elvégzése
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A más tagállamban
tartott képzéseken
való részvétel:
Igen, a képzési
kötelezettségek más
uniós tagállamban
tartott képzésen való

Ország: Románia



Webinárium
megtekintése



Vegyes tanulási
tevékenységek
végzése



Képzési
konferenciákon
való részvétel



Képzésekben
trénerként vagy
oktatóként való
részvétel



Írás/publikációk

részvétellel is
teljesíthetők.

5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési
tevékenységeket felügyelő
szervezetek

Kamarák

A felügyeleti folyamat

A Kamara írásos követelményeinek
megfelelés értékelése

való

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „2. tétel – Vizsgálat az uniós jog
területén tartott ügyvédképzés helyzetéről", Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) és
Európai Közigazgatási Intézet (EIPA)
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