Системи за обучение на адвокати в ЕС
Румъния
Информация, предоставена от: Националния съюз на адвокатските колегии в Румъния
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ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в Румъния
1. Достъп до професията
Необходимо ли е висше
образование/университетс
ко образование?

ДА

Задължително ли е
притежаването на
диплома по право?

ДА

Какви са стъпките за
придобиване на пълна
правоспособност като
адвокат?



Вписване в регистъра на адвокатската
колегия



Държавен изпит (изпитът се организира
от Националния съюз на адвокатските
колегии в Румъния (UNBR) (Uniunea
Nationala a Barourilor din Romania) и се
провежда от Националния институт за
обучение и развитие на адвокати
(Institutul National pentru Pregatirea si
Perfectionarea Avocatilor). Изпитът се
базира на методологията, разработена и
одобрена от Националния съюз на
адвокатските колегии в Румъния.



Завършване на въвеждащ стаж

В Румъния има две категории адвокати:
Адвокатите се вписват в регистрите на
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румънските адвокатски колегии.
Юрисконсултите се наемат от частни или
публични субекти или се назначават от
публични органи. Те не се вписват в
регистрите на адвокатската колегия.
Юрисконсултите са длъжни да защитават
правата и интересите на представлявания от
тях орган или образувание (член 14 от Закон
№ 514 от 28 ноември 2013 г. (вж. по-долу
рубриката „Правно основание“).
Има ли алтернативни
начини за достъп до
упражняване на
професията?

Има

начини,

запазени

за

лица,

упражняващи други професии:
Лицата, положили успешно изпитите за
професията адвокат, и които са заемали
длъжност съдия, прокурор, нотариус, правен
консултант, правен експерт в парламента,
администрацията
правителството,
Омбудсмана,

на

президента,

Конституционния
Сметната

палата

съд,
или

Законодателния съвет в продължение на 5
години, придобиват пълна правоспособност
като адвокати, без да е нужно да преминават
през

въвеждащ

стаж

или

да

полагат

държавен изпит, при условие че кандидатът
е издържал изпита, след като е преминал
въвеждащ стаж на предишната си длъжност.
При поискване стажант-юрист, който е бил
депутат в парламента, кмет, заместник-кмет,
председател или заместник-председател на
окръжен съвет, може да придобие пълна
правоспособност като адвокат.
2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ
стаж?

ДА

Правно основание:
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Адвокати:


Legea Nr 51/1995 (на румънски
език)
(Закон

№ 51/1995

за

организацията

и

упражняването

на

адвокатската професия)


Устав

на

(публикуван

адвокатите
в

Държавен

вестник № 898 от 19 декември
2011 г.)
Юрисконсулти:


На румънски език: Legea nr. 514
din 28 noiembrie 2003
(на английски език: Закон
№ 514 от 28 ноември 2003 г.)

Стажът
задължителен ли е?

ДА

Установена продължителност:
2 години (както за адвокатите, така и
за юрисконсултите)

Какви видове
структури са
отговорни за
организиране на
обучението по време
на този стаж?

Адвокати:
Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea
Avocatilor
(Национален институт за обучение и развитие на
адвокати)
Юрисконсулти:
Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania
(Съюз на колегиите на юрисконсултите в Румъния)

Форма на
въвеждащото
обучение



Адвокати: Стаж под надзора на юрист на
частна практика



Юрисконсултите трябва да преминат през
въвеждащ стаж под надзора на старши
юрисконсулт
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Има ли приемен
изпит/селектиране
преди въвеждащия
стаж?

ДА

Има ли утвърден
план за обучение по
време на
въвеждащия стаж?

ДА

Има ли специфични
изисквания във
връзка с
изучаването на
правото на ЕС и
езиковото обучение?



Проверка/удостоверяване на
дипломата

Основни обхванати теми:


Гражданско право и гражданскопроцесуално
право



Наказателно право и наказателнопроцесуално
право



Право на ЕС, Европейска конвенция за правата
на човека



Разпоредби, регламентиращи упражняването
на адвокатската професия, управлението и
организацията на адвокатски кабинет



Право в областта на конкуренцията

Изисквания във връзка с правото на ЕС —
обхванати теми:


институции на ЕС



законодателство на ЕС



Съд на ЕС



съдебна практика на ЕС

Няма изисквания за езиково обучение
Въвеждащият стаж
разделен ли е на
отделни етапи?

Има ли
оценка/изпит след
въвеждащия стаж?

ДА

ДА



Отделни етапи са посветени на
различни области на правото



Отделни етапи са посветени на
различните нива на съдебната система



Отделни етапи са посветени на
различните аспекти на упражняването
на професията



Писмени изпити



Устни изпити

3. Система за текущо обучение
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Прави ли се разграничение НЕ
между текущо обучение и
специализация?
Има ли задължение
за преминаване на
текущо обучение?

ДА

Правно основание:
Член 23, алинея 4 от Закон № 51/1995 и
раздел 3 (членове 314—317) от Устава на
адвокатите.


Задължения
за
преминаване на
задължително обучение, установени в
националното право;



Задължения
за
преминаване на
задължително обучение, установени
във
вътрешните
правила
на
адвокатската колегия.

Има ли задължение
за преминаване на
специализация?

НЕ

Има ли задължение
за изучаване на
чужди езици?

Няма

Има ли задължение
за включване на
правото на ЕС в
текущото
обучение/специализ
ацията?

ДА — съобразно правното основание:

В
националното
законодателство
или
вътрешните правила няма регламентация
относно специализираното обучение.

Текущото обучение е насочено към актуализиране
на знанията за


нови области на правото



процедурите и законодателството, приложими в
Европейския съюз

Текущото обучение на адвокатите следва да е на
същото равнище както в останалите държави —
членки на Европейския съюз.
4. Акредитация и структури, предоставящи обучение
Какви са възможностите
за акредитиране?



акредитация на курсове за обучение



акредитация на структурите,
предоставящи обучение
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Какъв е броят на
структурите,
предоставящи обучение,
които предлагат текущо
обучение?

Между 21 и 50.

Какви са видовете
структури, предоставящи
обучение, които
разработват акредитирани
дейности за текущо
обучение?

Адвокатски колегии

Дейности и методи
Какви видове дейности по
обучение се приемат
съгласно задължението за
текущо обучение или
специализация?



Присъствено
обучение



Дистанционно
обучение



Модули за
електронно
обучение



Уебинари



Комбинирано
обучение



Конференции за
обучение



Участие в
дейности по
обучение в
качеството на
обучител или
преподавател



Писане/публикува
не на статии

5. Надзор на дейностите по обучение
Кои са структурите,
упражняващи надзор
върху дейностите по

Адвокатските колегии
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Участие в дейности
по обучение в друга
държава членка
ДА, задълженията за
обучение могат да
бъдат изпълнени
чрез участие в
дейности за
обучение в друга
държава — членка
на ЕС.

Държава: Румъния

текущо обучение?
Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Упражнява се контрол за това как се
изпълняват
писмените
изисквания
на
адвокатската колегия.

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 2 — Проучване на
актуалното състояние на обучението по право на ЕС на адвокати“, изпълнен от
Съвета на адвокатските колегии от Европейския съюз (CCBE) и Европейския
институт по публична администрация (EIPA)
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