Systemy szkolenia adwokatów w UE
Słowacja
Informacje przedstawione przez Słowacką Izbę Adwokacką (Slovenská advokátska komora)
Kwiecień, 2014 r.

OPIS KRAJOWEGO SYSTEMU SZKOLENIA ADWOKATÓW na Słowacji
1. Dostęp do zawodu
Wykształcenie wyższe /
studia uniwersyteckie

TAK

Wymagany dyplom
ukończenia studiów
prawniczych

TAK

Warunki, które musi spełnić
adwokat, aby uzyskać pełne
prawo do wykonywania
zawodu:



Odbycie aplikacji;



egzamin

organizowany

przez

Izbę

Adwokacką;


wpis na listę adwokatów;



złożenie przysięgi przed przewodniczącym
Izby Adwokackiej.

Alternatywne drogi do
zawodu:

TAK
Możliwości przejścia z innych zawodów
Podstawa prawna:
art. 3 i 6 ustawy nr 586/2003 Zb.U. o zawodach
prawniczych (ustawa o zawodach prawniczych).


Profesorowie akademiccy i profesorowie
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nadzwyczajni mogą zostać przyjęci do Izby
Adwokackiej w terminie 2 miesięcy od
złożenia

wniosku

oraz

po

złożeniu

przysięgi, pod warunkiem że spełniają
warunki dotyczące ukończenia studiów
wyższych i inne warunki (określone w art.
3 ust. 1 lit. a), b), e) oraz i)).


Egzamin

sędziowski,

notarialny

lub

prokuratorski zdany w Słowacji uznaje się
za

równoważny

egzaminowi

adwokackiemu. Izba Adwokacka może
ponadto uznać dowolny inny egzamin
prawniczy za równoważny egzaminowi
adwokackiemu.
W przypadku zarejestrowanych adwokatów
europejskich warunki są określone w art. 4 wyżej
wymienionej ustawy. W przypadku europejskich
adwokatów, którzy niedawno uzyskali
kwalifikacje, warunki są określone w art. 5
ustawy o zawodach prawniczych.
2. Szkolenie w trakcie aplikacji
Czy istnieje aplikacja?

TAK

Aplikanci adwokaccy wpisani na listę
prowadzoną przez Izbę muszą odbyć szkolenie w
trakcie aplikacji.
Podstawa prawna:
art. 3 ust. 1 lit. c) ustawy

o zawodach

prawniczych
Obowiązkowa

TAK

Ustalony czas trwania:
5 lat
Uwaga: aplikant, który został wpisany na listę
aplikantów adwokackich prowadzoną przez
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Słowacką Izbę Adwokacką przed dniem 1
stycznia 2013 r., podlega wcześniejszemu
rozporządzeniu ustanawiającemu obowiązkowy
trzyletni okres aplikacji.
Rodzaje struktur
odpowiedzialnych za
organizowanie szkoleń
w trakcie aplikacji




Izba adwokacka,
adwokaci prowadzący prywatną praktykę oraz
kancelarie prawne (aplikacja odbywa się pod
nadzorem adwokata prowadzącego prywatną
praktykę i obejmuje szkolenie praktyczne z zakresu
prawniczych kompetencji zawodowych).

Forma szkoleń w
trakcie aplikacji



Praktyki pod nadzorem adwokata prowadzącego
prywatną praktykę oraz



szkolenie z zakresu prawa według określonego
programu wspólnego dla wszystkich aplikantów
adwokackich oraz



szkolenie

z

zakresu

zawodowych

(w

prawniczych
ramach

kompetencji

obowiązkowych

seminariów organizowanych przez Izbę Adwokacką
lub w trakcie aplikacji pod nadzorem adwokata
prowadzącego praktykę).
Izba Adwokacka uznaje praktyki odbywane przez
sędziego,
aplikanta

aplikanta

sędziowskiego,

prokuratorskiego

i

prokuratora,

notariusza

za

równoważne praktykom aplikanta adwokackiego. Izba
Adwokacka może zaliczyć inne praktyki prawnicze
(zatrudnienie)

do

okresu

praktyki

aplikanta

adwokackiego.
Na Słowacji każdy aplikant adwokacki musi ukończyć
pięcio- lub trzyletni okres aplikacji (zob. powyżej sekcja
„Ustalony czas trwania”). W ciągu tych 5 lub 3 lat
aplikanci są zatrudnieni przez adwokata wpisanego na
listę adwokatów. Pracując w kancelarii prawnej pod
nadzorem pracodawcy, aplikant adwokacki zdobywa
wiedzę z różnych dziedzin prawa. Aplikanci zyskują
doświadczenie w sporządzaniu aktów prawnych i
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występowaniu przed sądami i organami publicznymi, a
także nabywają wszystkich wymaganych umiejętności
prawniczych. W tym samym pięcio- lub trzyletnim
okresie aplikant adwokacki uczestniczy w określonej
liczbie obowiązkowych seminariów organizowanych
przez Słowacką Izbę Adwokacką. Seminaria mają formę
wykładów

prowadzonych

przez

adwokatów

specjalistów, zewnętrznych nauczycieli akademickich,
sędziów i innych prawników praktyków. Program
nauczania realizowany w ramach seminariów określa
Izba Adwokacka i jest on wspólny dla wszystkich
aplikantów adwokackich. Obejmuje on różne dziedziny
prawa, prawo materialne i procesowe, umiejętności
prawnicze i etykę prawniczą.
Egzamin wstępny /
sprawdzenie wiedzy
przed rozpoczęciem
aplikacji

NIE

Ustalony program
nauczania w trakcie
aplikacji

TAK

Szczególne zasady
dotyczące szkoleń w
zakresie prawa UE i
szkoleń językowych:

Słowacka Izba Adwokacka nie organizuje
BRA żadnych szczególnych działań szkoleniowych
K
poświęconych wyłącznie prawu unijnemu. Prawo
unijne stanowi jednak integralną część
wszystkich
seminariów
poświęconych
słowackiemu prawu, ponieważ prawo krajowe
jest ściśle powiązane z prawem unijnym w
każdym państwie członkowskim i oczywiście na
wykładach jest mowa o unijnych aktach
prawnych.

Podział aplikacji na

NIE

Zagadnienia objęte programem:
Prawo karne, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo
pracy, prawo spółek, prawo administracyjne, prawo
podatkowe, prawo konstytucyjne oraz ustawy o
zawodach prawniczych, etyka prawnicza

Na seminariach organizowanych przez Izbę
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różne etapy
Ocena/egzamin po
odbyciu aplikacji

Adwokacką omawiane są jednak kolejno różne
dziedziny prawa.
TAK









W formie sprawozdań patronów (warunek
konieczny przystąpienia do egzaminu
adwokackiego);
w formie egzaminów pisemnych (uwaga:
wyłącznie
jako
część
egzaminu
adwokackiego);
w formie egzaminów ustnych (uwaga:
wyłącznie
jako
część
egzaminu
adwokackiego);
w formie analizy kazusu przez aplikanta
adwokackiego/praktykanta
(uwaga:
wyłącznie jako część pisemnego egzaminu
adwokackiego).

3. System doskonalenia zawodowego
Rozróżnienie między
doskonaleniem zawodowym
a szkoleniem z zakresu
specjalizacji

NIE
Na Słowacji nie istnieje system specjalizacji
adwokatów.

Obowiązek
doskonalenia
zawodowego /
szkolenia z zakresu
specjalizacji

Doskonalenie
zawodowe:
istnieją
fakultatywne ramy szkoleniowe określone w
regulaminie wewnętrznym Izby Adwokackiej.

NIE

Szkolenie z zakresu specjalizacji nie jest
uregulowane ani w prawie krajowym, ani w
regulaminie wewnętrznym Izby.
Podstawa prawna:
dekret Zgromadzenia Ogólnego Słowackiej Izby
Adwokackiej w sprawie szkolenia aplikantów
adwokackich i doskonalenia zawodowego
adwokatów – art. 6 (Uznesenie konferencie
advokátov o výchove advokátskych koncipientov
a ďalšom vzdelávaní advokátov):
1) w zależności od potrzeb i wniosków
zgłaszanych
przez
adwokatów,
ich
pracowników
i
innych
prawników

5

Państwo: Słowacja

praktyków Izba Adwokacka organizuje
seminaria
i
wykłady
poświęcone
aktualnym problemom związanym z
praktyką
prawniczą
lub
kwestiom
istotnym z punktu widzenia praktyki
prawniczej.
2) uczestnictwo w seminariach i wykładach
jest dobrowolne.
Obowiązek szkolenia z
zakresu specjalizacji

NIE

Obowiązek nauki
języków obcych

Brak

Obowiązek włączenia
treści związanych z
prawem UE w zakres
doskonalenia
zawodowego /
szkolenia z zakresu
specjalizacji

NIE DOTYCZY

Szkolenie z zakresu specjalizacji nie jest
uregulowane ani w przepisach prawa krajowego,
ani w regulaminie wewnętrznym Izby.

4. Systemy akredytacji i organizatorzy szkoleń
Możliwość akredytacji

NIE
Na Słowacji nie istnieje system akredytacji
organizatorów
warsztaty,

szkoleń

(pkt

1).

i

inne

konferencje

szkoleniowe

mogą

Seminaria,

organizować

działania
różni

organizatorzy szkoleń (organizacje prywatne lub
publiczne,

komercyjne

Adwokaci

i

lub

aplikanci

niekomercyjne).

adwokaccy

mogą

uczestniczyć w takich działaniach.
Zgodnie z dekretem Zgromadzenia Ogólnego
Słowackiej Izby Adwokackiej w sprawie szkolenia
aplikantów

adwokackich

i

doskonalenia

zawodowego adwokatów wyłącznie seminaria
organizowane przez Słowacką Izbę Adwokacką
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są zaliczane na poczet obowiązkowego szkolenia
aplikantów adwokackich.
Liczba organizatorów
szkoleń oferujących
działania szkoleniowe w
ramach doskonalenia
zawodowego

Dane dotyczące liczby lub rodzaju organizatorów

Rodzaj organizatorów
szkoleń opracowujących
akredytowane działania
szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego

NIE DOTYCZY

szkoleń nie są dostępne.

Na Słowacji nie istnieje system akredytacji
organizatorów szkoleń.

Działania i metody
Rodzaj działań
szkoleniowych
akceptowanych w ramach
obowiązku doskonalenia
zawodowego lub szkolenia z
zakresu specjalizacji

Na Słowacji nie ma Uczestnictwo w
obowiązku
działaniach
doskonalenia
szkoleniowych w
zawodowego.
innych państwach
członkowskich UE:
Doskonalenie
zawodowe
jest NIE DOTYCZY
organizowane
na
zasadzie
dobrowolnego udziału
i zazwyczaj ma formę
 seminariów
 wykładów.

5. Nadzór nad działaniami szkoleniowymi
Organizacje zaangażowane
w nadzorowanie działań z
zakresu doskonalenia
zawodowego

NIE DOTYCZY
Prywatni organizatorzy szkoleń nie podlegają
nadzorowi Izby Adwokackiej ani żadnej innej
struktury.

Proces nadzoru

NIE DOTYCZY

Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 2
– Badanie dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie szkolenia adwokatów w dziedzinie
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prawa UE” realizowany przez Radę Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii
Europejskiej (CCBE) i Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA)
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