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RIIKLIKU

KOOLITUSSÜSTEEMI

KIRJELDUS

–

1. Juurdepääs kutsealale
Kõrgharidus/ülikooliharidus

JAH

Õigusteaduse kraad on
kohustuslik

JAH

Täieõiguslikuks
advokaadiks/õigusnõustajaks
saamise nõuded






Isik peab läbima kutsepraktika.
Isik peab sooritama eksamid. (Toimub kaks
eksamit.
Esimene eksam, mille korraldaja on riik,
hõlmab suulist ja kirjalikku osa.
Teise eksamiga, mille korraldaja on
advokatuur,
kontrollitakse
kandidaadi
teadmisi kutseala ja advokaaditasusid
reguleerivate õigusnormide kohta ning
advokaatide eetikakoodeksi kohta.)
Kandidaate hindab Sloveenia advokatuuri
juhatus.
Isik peab end registreerima advokatuuris.
(See ei ole kohustuslik kõigi kategooriate
puhul.
Advokatuuris
peavad
olema
registreeritud advokaadi või õigusbüroo
juurde tööle võetud praktikandid enne
riikliku eksami sooritamist ning õigusbüroo
töötajad
pärast
advokaadieksami
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sooritamist.)
Alternatiivsed võimalused
kutsealale juurdepääsuks

Need kandidaadid, kes on ülikoolis omandanud
õigusteaduse bakalaureusekraadi ja kellel on
vähemalt 3-aastane töökogemus, mis on
saadud kas äriühingus või kohtuteenistuses
töötades, võivad advokaadiks saamiseks
sooritada riikliku eksami.
Muude elukutsete esindajatel, kes soovivad
alternatiivsel viisil advokaadiks saada, peab
olema doktorikraad või nad peavad olema
õigusteaduse professorid või advokaadi abid
(üksikasjalikku

teavet

leiate

kutsepraktikat

käsitlevast osast).
2. Koolitus kutsepraktika ajal
Kas on nõutav
kutsepraktika
läbimine?

JAH

Kohustuslik

JAH

Õiguslik alus:
1993. aasta
advokatuuriseadus,
muudetud 2009. aastal – artikkel 25.

viimati

Kindlaksmääratud kestus:
neli aastat.
Kandidaadil

peab

bakalaureusekraad
akadeemilise

olema
ning

kraadi

ta

õigusteaduse
peab

pärast

omandamist

olema

töötanud neli aastat täistööajaga ja tavapärase
töölepingu alusel advokaadi või õigusbüroo
juures, kohtus, prokuratuuris, riigi õigusabi
pakkuva

õigusnõustaja

büroos

või

notaribüroos, kusjuures vähemalt üks aasta
neist neljast peab langema ajale pärast riikliku
kutseeksami sooritamist.
Kutsepraktika raames
pakutava koolituse

EI KOHALDATA.
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korraldamise eest
vastutavad
struktuurid
Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
vorm

Praktika vastavalt advokatuuriseaduse artiklitele 45–47

Sobivuseksam/kontrol
l enne kutsepraktika
algust

PUU-

Kindlaksmääratud
õppekava
kutsepraktika ajal

JAH

(vt eespool osutatud õiguslik alus).
Riiklik eksam on kutsepraktika osa.

DUB
Riikliku eksamiga hõlmatud teemad.
Kutsepraktika

eesmärk

on

valmistada

kandidaadid ette seda liiki eksamiks.
Kirjalik osa: kahe kohtuotsuse koostamine
(üks

tsiviilõiguse

ja

teine

kriminaalõiguse

valdkonnas).
Suuline osa: kontrollitakse kriminaalõiguse,
tsiviilõiguse,

kaubandusõiguse,

tööõiguse,

haldusõiguse, haldusmenetluste ja -vaidluste,
Sloveenia Vabariigi põhiseadusliku süsteemi,
kohtute korralduse ning Sloveenia avaliku
halduse ja ELi õigussüsteemi tundmist.
Riiklik eksam toimub kutsepraktika ajal.
Kandidaadid peavad kutsepraktika ajal läbima
õigusvaldkonna töötaja riikliku kutseeksami ja
pärast kutsepraktikat kontrollitakse kandidaadi
teadmisi
kutseala
ja
advokaaditasusid
reguleerivate
õigusnormide
kohta
ning
advokaatide eetikakoodeksi kohta.
ELi õigust ja keeleõpet
käsitlevad erisused

JAH

Riikliku eksami suuline osa hõlmab küsimusi
ELi õigussüsteemi kohta.
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Kutsepraktika periood
on jagatud
erinevateks
etappideks

JAH

Riiklikule eksamile eelnev etapp:
– kandidaat peab pärast ülikoolis õigusteaduse
bakalaureusekraadi

omandamist

saama

praktilise töökogemuse.
Riiklikule eksamile järgnev etapp:
–

kandidaat,

kellel

on

õigusteaduse

bakalaureusekraad, peab töötama ühe aasta
advokaadi

või

õigusbüroo

prokuratuuris,

riigi

juures,

õigusabi

kohtus,
pakkuva

õigusnõustaja büroos või notaribüroos.
Kutsepraktika järgne
hindamine/eksam

Pärast seda, kui advokatuur saab kandidaadilt
avalduse tema kandmiseks advokaatide nimekirja,
hindab advokatuur seda, kas taotleja puhul on
täidetud kõik isiku advokaatide nimekirja kandmise
tingimused (advokatuuriseaduse artikkel 25).

3. Täiendusõppe süsteem
Täiendusõppe ja
spetsialiseerumisõppe
eristamine
Täiendusõppe
läbimisega seotud
kohustused

JAH

PUUDUVAD

Täiendusõppe

läbimise

kohustust

ei

ole

sätestatud riigi õigusaktides ega advokatuuri
kodukorras.
Kuid Sloveenia advokatuur korraldab kord
aastas

nn

advokaatide

kooli

(kõigile

advokaatidele suunatud ühepäevane üritus).
Samuti

alustati

advokaatidele
pakkumist.

2012. aasta

vabatahtliku
Seda

septembris
täiendusõppe

korraldab

advokaatide

piirkondlik ühendus (območni zbor) või see
toimub koostöös muude organitega.
Vähemalt

viis

kursust

aastas

–

muutub täiendusõpe kohustuslikuks.
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Spetsialiseerumisõppe
läbimisega seotud
kohustused

JAH

Spetsialiseerumisõppe läbimise kohustus on
sätestatud
riigi
õigusaktides
(advokatuuriseaduse artikkel 33).
Spetsialiseerunud advokaadi staatus. See
võidakse anda advokaadile, kes on saanud
spetsialisti

nimetuse

teatavas

teemavaldkonnas.

Õigusteaduse

magistrikraadiga isikuid võidakse tunnistada
spetsialiseerunud advokaadina nende taotluse
alusel

tingimusel,

et

isik

on

asjaomases

valdkonnas praktiseerinud advokaadina ja/või
töötanud kohtusüsteemis vähemalt 5 aastat.
Advokaat, kes on nimetatud õigusteaduskonna
lektoriks, dotsendiks või professoriks, saab
õigusvaldkonna spetsialiseerunud advokaadi
staatuse, kui ta on praktiseerinud asjaomases
õigusvaldkonnas,

tehes

pedagoogilist

või

teadustööd, ja seda isegi juhul, kui tema puhul
ei ole täidetud eelmises lõigus osutatud 5aastase töökogemuse tingimus.
Advokatuuriseaduse artikli 33 esimeses lõigus
osutatud nõude täitmise kohta teeb otsuse
advokatuuri juhatus. Puudub menetlus nende
otsuste edasikaebamiseks.
Kohustused seoses
võõrkeelte õppimisega

Kohustused puuduvad.

Täiendusõppe/spetsialiseeru
misõppe raames ELi õiguse
omandamisega seotud
kohustused

Kohustused puuduvad.

4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
Akrediteerimisvõimalus

EI KOHALDATA.
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Nende koolituspakkujate arv,
kes pakuvad täiendusõpet

EI KOHALDATA.

Nende koolituspakkujate liik,
kes töötavad välja
akrediteeritud täiendusõppe
kursusi

EI KOHALDATA.

Koolituste liigid ja õppemeetodid
Koolituste liigid, mis on heaks
kiidetud täiendusõppe või
spetsialiseerumisõppe
läbimise kohustuse raames

Kuna täiendusõpe ei
ole Sloveenias
kohustuslik,
puuduvad koolitust
käsitlevad
üksikasjalikud
andmed.

Osalemine koolitusel,
mis toimub teises
liikmesriigis:
JAH – advokaadid võivad
omal äranägemisel
osaleda koolitustel, mis
toimuvad teises
liikmesriigis.

5. Järelevalve koolituse üle
Täiendusõppe üle järelevalvet
tegevad organisatsioonid

EI KOHALDATA.

Järelevalveprotsess

EI KOHALDATA.

Spetsialiseerumisõppe üle
järelevalvet tegevad
organisatsioonid

EI KOHALDATA.

Järelevalveprotsess

EI KOHALDATA.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 2 – Study on the state of
play of lawyers training in EU law”. Küsitluse viisid läbi Euroopa Advokatuuride ja
Õigusliitude Nõukogu (CCBE) ja Euroopa Avaliku Halduse Instituut (EIPA).

6

