Advokatų mokymo sistema ES
Vengrija
Informaciją pateikė Vengrijos advokatų asociacija (Magyar Ügyvédi Kamara)
2014 m. balandžio mėn.

Vengrijos NACIONALINĖS ADVOKATŲ MOKYMO SISTEMOS APRAŠAS
1. Profesijos įgijimas
Aukštasis / universitetinis
išsilavinimas

TAIP.

Privalomas teisinis
išsilavinimas

TAIP.

Reikalavimai asmeniui,
siekiančiam tapti visateisiu
advokatu:



pasirengimo advokato veiklai laikotarpio
užbaigimas, po kurio



laikomi egzaminai (advokato egzaminą
rengia valstybė);



norint būti priimtam į advokatūrą, reikia
ne trumpiau nei 1 metus atlikti jaunesniojo
teisininko praktiką, pagal darbo sutartį
dirbti teisininku arba būti savarankiškai
dirbančiu teisininku;



1 metų patirties atliekant jaunesniojo
teisininko praktiką, pagal darbo sutartį
dirbant teisininku arba dirbant visišką
kompetenciją
turinčiu
teisininku
reikalavimas
taikomas
asmeniui,
siekiančiam advokatu tapti tiek įprastu,
tiek alternatyviu būdu;



pagal darbo sutartį dirbantys teisininkai
turi ribotą atsakomybę, o savarankiškai
dirbantis teisininkas už savo veiklą atsako
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visiškai.
1 metų
patirtį
atliekant
jaunesniojo teisininko praktiką, pagal
darbo sutartį dirbant teisininku arba
dirbant (visišką kompetenciją turinčiu)
teisininku turintys asmenys gali būti įrašyti
į advokatų registrą;


registracija į advokatūrą;



priimtinumo sąlygos, kaip nustatyta
įstatyme (1998 m. Advokatų įstatymas
Nr. XI / 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről),
pvz., ES / EEE pilietybė, tinkamos patalpos,
kuriose galima verstis praktika (pvz., 12 kv.
m patalpa, klientų laukiamasis, tualetas,
interneto prieiga, galimybė pasinaudoti
telefonu ir t. t.), draudimas, nepriimtinumo
sąlygų nebuvimas.

Alternatyvūs būdai tapti advokatu
Advokatais gali tapti kitų profesijų atstovai.
•

Kandidatas turi būti išlaikęs advokato egzaminą (tą patį valstybinį egzaminą

laiko visų teisinių profesijų atstovai: teisėjai, prokurorai, advokatai, notarai ir t. t.) ir,
•

norint būti priimtam į advokatūrą, reikia ne mažiau nei 1 metus atlikti

jaunesniojo teisininko praktiką, dirbti teisininku pagal darbo sutartį arba
savarankiškai dirbti teisininku.
2. Mokymas pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
Ar yra nustatytas
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis?

TAIP

Teisinis pagrindas:
Teisingumo ministerijos dekretas dėl valstybinio
egzamino (IM rendelet - a jogi szakvizsgáról).
Pasirengimo advokato veiklai laikotarpis: 1998 m.
Advokatų įstatymas Nr. XI, 13 straipsnis
(1998. évi XI. törvény - az ügyvédekről, 13 § (3) d).

Ar šis laikotarpis
privalomas?

TAIP

Nustatyta trukmė:
3 metai.
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Už pasirengimo
advokato veiklai
mokymą atsakingų
institucijų rūšys

Vengrijos advokatų asociacija atsako už mokymo
organizavimą pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu.
Teisinis pagrindas:
1998 m. Advokatų įstatymo Nr. XI 97 straipsnio 3 dalis
1998. évi XI. törvény - az ügyvédekről, 97 § (3).
Tačiau advokatų asociacija gali samdyti išorės mokymo
paslaugų teikėjus. Mokymo turinį reglamentuoja
kompetentingos regioninės advokatūros.

Pasirengimo advokato
veiklai mokymo forma

Teisės praktikos ir mokymo derinys; mokymą
organizuoja kompetentinga advokatų asociacija.
Advokato padėjėjai turi dalyvauti mokymo kursuose,
kurie per visą pasirengimo advokato veiklai laikotarpį iš
viso trunka 42 dienas.

Stojamasis egzaminas
/ patikrinimas prieš
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpį

TAIP

 Diplomo patikrinimas ir (arba) patvirtinimas.

Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpiu
taikoma parengta
mokymo programa

TAIP

Advokato
padėjėjams
(jaunesniesiems
teisininkams)
netaikoma
jokia
mokymo
programa.
Mokymo
programą
parengia
kompetentingos advokatų asociacijos.
Mokymo programa nėra bendra visiems
advokato padėjėjams, ją nustato kompetentingos
vietos advokatų asociacijos (apygardos lygmeniu
veikia iš viso 20 vietos advokatų asociacijų).

Specialūs reikalavimai, Iš esmės tokių reikalavimų nėra, tačiau regioninės
susiję su ES teisės ir
advokatūros gali juos nustatyti. Pavyzdžiui, Budapešto
kalbų mokymu
advokatų asociacijos parengtoje mokymo programoje
numatytos paskaitos, kuriose aptariami ES teisės
taikymo nagrinėjamose bylose klausimai.
Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis
skirstomas į keletą
etapų

NE

Pasirengimo advokato veiklai laikotarpis trunka
3 metus, tačiau jis nevyksta skirtingais etapais ir
nėra į juos skirstomas.
Pasirengimo
advokato
veiklai
laikotarpiu
advokatūros rengia mokymo programą. Ši
programa nėra bendra ir kiekviena advokatų

3

Šalis: Vengrija

asociacija parengia vis kitokią programą.
Kai kurios advokatų asociacijos, pvz., Budapešto
advokatūra, yra parengusi 3 etapų mokymo
programą.
Pirmaisiais metais daugiausia dėmesio skiriama
bendrosioms
normoms,
kuriomis
reglamentuojama advokatų profesinė veikla;
antraisiais metais daugiausia dėmesio skiriama
praktiniams teisės taikymo tam tikrose srityse
aspektams, o
trečiaisiais metais daugiausia dėmesio skiriama
pasirengimui valstybiniam egzaminui.
Pasibaigusio
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpio
vertinimas /
egzaminas

TAIP

Valstybinis egzaminas (žr. pirmiau Teisingumo
ministerijos dekretą dėl valstybinio egzamino).

3. Tęstinio mokymo sistema
Tęstinio mokymo ir
specializuoto mokymo
diferenciacija
Su tęstiniu mokymu
susijusios pareigos

NE.

NE

Vengrijoje nėra parengtos tęstinio mokymo
sistemos.
Advokatų asociacija atsako už į advokatūrą
priimtų advokatų profesinio mokymo rengimą. Šį
mokymą sudaro ad hoc renginiai, kuriuose
nebūtina dalyvauti (1998 m. Advokatų įstatymo
Nr. XI 12 straipsnio 2 dalies a punktas).

Su specializuotu
mokymu susijusios
pareigos

Vengrijoje yra galimybė gauti specializuoto mokymo
kursų kvalifikacinį laipsnį (szakjogászi végzettség).
Specializacijos konkrečioje teisės srityje kvalifikacinį
laipsnį galima gauti baigus studijas universitete (jį taip
pat gali gauti kitų teisinių profesijų atstovai).
Specializuotą
mokymą
rengia
universitetas.
Specializuotame
mokyme
gali
dalyvauti
visi
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universitetinį išsilavinimą turintys teisininkai, įskaitant
registruotus advokatus.
Nebūtina gauti šį laipsnį, o specializuoti ir
nespecializuoti teisininkai turi tokias pačias teises ir
pareigas.
Teisinis pagrindas:


1998 m. Advokatų įstatymo Nr. XI 116 straipsnio
1 dalies d punktas, kuriuo reglamentuojamas
advokatų priėmimas ir registracija į advokatų
asociaciją.

Valstybinio švietimo ministerijos dekretas dėl papildomo
specializuoto švietimo bendrųjų sąlygų (10/2006. (IX. 25.)
OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének
általános feltételeiről), priimtas vadovaujantis 2011 m.
Nacionalinio aukštojo švietimo įstatymu Nr. CCIV.
Su užsienio kalbų
mokymusi susijusios
pareigos

Nenustatyta jokių pareigų.

Pareigos, susijusios su
ES teisės turiniu
atsižvelgiant į tęstinį /
specializuotą mokymą

NE.
Tačiau ES teisės žinios vertinamos laikant advokato
egzaminą (privalomas ES teisės modulis).

4. Akreditavimo sistemos ir mokymo paslaugų teikėjai
Akreditacijos galimybė

Vengrijos sistemoje nėra akreditavimo
reikalavimų, tačiau rengiami ad hoc renginiai.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą
tęstinio mokymo veiklą,
skaičius

Netaikoma.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą
tęstinio mokymo veiklą,
rūšys

Netaikoma.

Mokymo paslaugų teikėjų,

Nuo 6 iki 10.
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rengiančių pasirengimo
specializacijai mokymo
veiklą, skaičius
Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą
pasirengimo specializacijai
mokymo veiklą, rūšis

Akredituoti privatūs arba vieši ne pelno mokymo
paslaugų teikėjai.
Teisinis pagrindas:
Valstybinio švietimo ministerijos dekretas dėl
papildomo specializuoto švietimo bendrųjų
sąlygų (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú
továbbképzés szervezésének általános feltételeiről).

Veikla ir metodai
Su tęstiniu arba
specializuotu mokymu
susijusias pareigas
atitinkančios mokymo
veiklos rūšys

Tęstinio
mokymo
arba su
specializuot
u mokymu
susijusių
pareigų
nėra.

Dalyvavimas kitoje
narėje
vykdomoje
veikloje:

valstybėje
mokymo

TAIP. Vengrijos advokatai gali
savanoriškai
dalyvauti
kitoje
valstybėje
narėje
vykdomoje
mokymo veikloje.

5. Mokymo veiklos priežiūra
Organizacijos, padedančios
vykdyti tęstinio mokymo
veiklos priežiūrą

Netaikoma. Vengrijoje nėra tęstinio mokymo
sistemos.

Priežiūros procesas

Netaikoma.

Šaltinis: Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) ir Europos viešojo
administravimo instituto (EVAI) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis
projektas „2 dalis. Advokatams skirto ES teisės mokymo būklės tyrimas“.
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