Advokātu apmācības sistēmas ES
Ungārija
Informāciju sniedza: Ungārijas Advokātu asociācija (Magyar Ügyvédi Kamara)
2014. gada aprīlis

VALSTS ADVOKĀTU APMĀCĪBAS SISTĒMAS RAKSTUROJUMS — Ungārija
1. Piekļuve profesijai
Augstākā/universitātes
izglītība

JĀ

Akadēmiskais grāds tiesību
zinātnē ir obligāts

JĀ

Veicamās darbības, lai kļūtu
par pilntiesīgu advokātu



Ievadapmācības pabeigšana, kam seko



eksāmens
(advokāta
organizē valsts),



lai persona tiktu uzņemta Advokātu
asociācijā, tai ir vismaz vienu gadu
jāstažējas kā jaunākajam advokātam,
nodarbinātam
advokātam
vai
pašnodarbinātam advokātam,



prasība par vienu gadu attiecas gan uz
parasto,
gan
alternatīvo
profesijas
iegūšanas veidu,



nodarbinātiem advokātiem ir ierobežota
atbildība,
bet
pašnodarbinātiem
advokātiem ir pilna atbildība; persona,
kurai ir vismaz viena gada pieredze kā
jaunākajam advokātam, nodarbinātam
advokātam
vai
(pilnīgi
atbildīgam)
advokātam, var tikt iekļauta advokātu
reģistrā,
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reģistrācija Advokātu asociācijā,



uzņemšanas nosacījumi ir paredzēti
1998. gada Aktā XI par advokātiem (1998.
évi XI. törvény az ügyvédekről), piemēram,
ES/EEZ pilsonība, darba pienākumu
veikšanai atbilstīgs birojs (piem., 12 m2
telpa,
uzgaidāmā
telpa
klientiem,
labierīcības, interneta pieslēgums un
tālrunis utt.), apdrošināšana, atbilstība
pieņemamības nosacījumiem.

Alternatīvi profesijas iegūšanas veidi
Pārnākšana no citas profesijas:
•

pretendentam ir jānokārto advokāta eksāmens (vienāds valsts eksāmens

visās juridiskajās profesijās — tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem, notāriem
utt.),
•

lai pretendents tiktu uzņemts Advokātu asociācijā, viņam ir jābūt vismaz

viena gada pieredzei kā jaunākajam advokātam, nodarbinātam advokātam vai
pašnodarbinātam advokātam.
2. Ievadapmācība
Vai ir paredzēts
ievadapmācības
periods?

JĀ

Juridiskais pamats
Tieslietu ministrijas Dekrēts par valsts eksāmenu
(IM rendelet - a jogi szakvizsgáról)
Ievadapmācības periods: 1998. gada Akta XI par
advokātiem 13. pants
(1998. évi XI. törvény - az ügyvédekről, 13 § (3) d)

Vai ievadapmācības
periods ir obligāts?

JĀ

Struktūras, kas ir
atbildīgas par
ievadapmācību
organizēšanu

Par apmācības organizēšanu ievadapmācības periodā ir
atbildīga Ungārijas Advokātu asociācija.

Noteikts ilgums:
3 gadi.

Juridiskais pamats:
1998. gada Akta XI par advokātiem 97. panta 3. punkts
1998. évi XI. törvény - az ügyvédekről, 97 § (3).
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Tomēr Advokātu asociācija var piedāvāt apmācības
organizēt kā ārpakalpojumu citiem apmācības
pakalpojumu sniedzējiem. Apmācības saturu nosaka
kompetentā advokātu asociācija reģionālajā līmenī.
Ievadapmācību veidi

Stažēšanās kopā ar juridisko apmācību, ko organizē
kompetentā advokātu asociācija.
Stažierim ievadapmācības periodā ir jāapmeklē mācību
kursi 42 dienu garumā.

Iestājeksāmens/pārba
udījums pirms
ievadapmācības
perioda

JĀ

 Diploma pārbaude.

Noteikta mācību
programma
ievadapmācības
periodā

JĀ

Nav noteiktas mācību programmas visiem
jaunākajiem
advokātiem
(advokātiemmācekļiem). Mācību programmu sagatavo
kompetentā advokātu asociācija.
Mācību programma nav visiem vienāda, bet to
nosaka vietējās advokātu asociācijas (kopā valstī
ir 20 vietējās advokātu asociācijas).

Iezīmes attiecībā uz ES
tiesībām un valodu
apmācība

Faktiski šādu īpatnību nav, bet tas ir atkarīgs no
reģionālajām
advokātu
asociācijām.
Piemēram,
Budapeštas Advokātu asociācijas mācību programmā ir
iekļautas lekcijas par ES tiesību piemērošanu tiesā.

Vai ievadapmācības
periods ir iedalīts
vairākos posmos?

NĒ

Ievadapmācības periods ilgst trīs gadus, bet tas
nav iedalīts atsevišķos posmos.
Advokātu asociācijas sagatavo ievadapmācības
perioda
mācību
programmu.
Mācību
programmas visur nav vienādas — katra
asociācija sagatavo atšķirīgu programmu.
Dažas
advokātu
asociācijas,
piemēram,
Budapeštas Advokātu asociācija, piedāvā trīs
pakāpju mācību programmu:
pirmajā
gadā
uzmanība
tiek
veltīta
noteikumiem,
kas
reglamentē
advokāta
profesionālo darbību;
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- otrajā gadā uzmanība tiek veltīta tiesību
piemērošanai praksē atsevišķās tiesību jomās;
- trešajā gadā notiek sagatavošanās valsts
eksāmenam.
Novērtējums/eksāmen JĀ
s pēc ievadapmācības
perioda beigām

Valsts eksāmens (sk. iepriekš: Tieslietu
ministrijas Dekrēts par valsts eksāmenu).

3. Tālākizglītības sistēma
Tālākizglītības un apmācības
specializācijā nošķiršana

NĒ

Prasības saistībā ar
tālākizglītību

Ungārijā nav tālākizglītības sistēmas.

NĒ

Advokātu asociācija ir atbildīga par asociācijā
uzņemto advokātu profesionālo apmācību.
Apmācību
veido
īpaši
pasākumi,
kuru
apmeklēšana nav obligāta (1998. gada Akta XI
par
advokātiem
12. panta
2. punkta
a) apakšpunkts).
Prasības saistībā ar
apmācību
specializācijā

Pastāv iespēja iegūt specializācijas grādu (szakjogászi
végzettség). Specializācijas grādu var iegūt pēcdiploma
studijās konkrētā tiesību nozarē (to var iegūt arī citi
praktizējoši juristi). Apmācību specializācijā organizē
attiecīgā universitāte. Apmācība specializācijā ir
pieejama viesām personām, kas ir ieguvušas
akadēmisko grādu tiesību zinātnē, tostarp advokātiem.
Šā grāda iegūšana nav obligāta, un advokātiem, kuriem
ir šāds grāds, ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā
advokātiem, kuriem šāda grāda nav.
Juridiskais pamats


1998. gada Akta XI par advokātiem 116. panta
1. punkta d) apakšpunkts par advokātiem, kas
uzņemti un reģistrēti Advokātu asociācijā.

Izglītības
ministrijas
Dekrēts
par
specializētās
tālākizglītības organizēšanas vispārīgajiem noteikumiem
(10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú
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továbbképzés szervezésének általános feltételeiről), kas
pieņemts saskaņā ar 2011. gada Aktu CCIV par valsts
augstāko izglītību.
Prasības saistībā ar
svešvalodu apguvi

Nav prasību.

Prasības par ES
tiesībām veltīta satura
iekļaušanu
tālākizglītības/speciali
zācijas programmā

NĒ
Tomēr ES tiesību pārzināšana tiek vērtēta advokātu
eksāmenā (obligātais modulis par ES tiesībām).

4. Akreditācijas sistēmas un apmācības pakalpojumu sniedzēji
Akreditācijas iespēja

Ungārijas sistēmā nav prasību par akreditāciju,
bet tiek organizēti īpaši pasākumi.

To apmācības pakalpojumu
sniedzēju skaits, kas piedāvā
tālākizglītības pasākumus

Nav attiecināms.

Apmācības pakalpojumu
sniedzēji, kas izstrādā
akreditētus tālākizglītības
pasākumus

Nav attiecināms.

To apmācības pakalpojumu
sniedzēju skaits, kas rīko
apmācības pasākumus, lai
sagatavotu apmācāmās
personas darbībai noteiktā
specializācijā

No 6 līdz 10.

Apmācības pakalpojumu
sniedzēji, kas izstrādā
akreditētus apmācību
pasākumus, lai sagatavotu
apmācāmās personas
darbībai noteiktā
specializācijā

Akreditētie apmācības pakalpojumu sniedzēji
privātas vai publiskas bezpeļņas organizācijas
darbības ietvaros.
Juridiskais pamats
Izglītības ministrijas Dekrēts par specializētās
tālākizglītības
organizēšanas
vispārīgajiem
noteikumiem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a
szakirányú továbbképzés szervezésének általános
feltételeiről).

5

Valsts: Ungārija

Pasākumi un metodes
Iespējamās apmācības
pasākumu veidi saskaņā ar
tālākizglītības vai
specializācijas prasībām

Nav
prasību
par
tālākizglītī
bu vai
specializācij
u.

Dalība apmācības
citā dalībvalstī

pasākumos

JĀ, advokāti Ungārijā pēc savas
vēlēšanās
var
piedalīties
apmācības pasākumos, kas notiek
citā dalībvalstī.

5. Apmācības pasākumu uzraudzība
Organizācijas, kas ir
iesaistītas tālākizglītības
pasākumu uzraudzībā

Nav attiecināms — Ungārijā nav tālākizglītības
sistēmas.

Uzraudzības process

Nav attiecināms.

Avots: pilotprojekts — Eiropas Tiesiskā apmācība: "2. daļa. Pētījums par stāvokli advokātu
apmācības jomā saistībā ar ES tiesībām" (Study on the state of play of lawyers training in EU
law), ko veica Eiropas Advokatūru un juristu biedrību padome (CCBE) un Eiropas Publiskās
pārvaldes institūts (EIPA).
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