Advokatų mokymo sistema ES
Slovėnija
Informaciją pateikė Slovėnijos advokatų asociacija (Odvetniška zbornica Slovenije)
2014 m. balandžio mėn.

Slovėnijos 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;
egzaminai (reikia išlaikyti 2 valstybinius
egzaminus:
pirmą egzaminą rengia valstybė ir jį sudaro
žodinė ir rašytinė dalys;
antrą egzaminą rengia advokatūra; per šį
egzaminą tikrinamos žinios apie teisininko
profesiją reglamentuojančius teisės aktus,
advokato mokesčius ir advokatų elgesio
kodeksą.
Kandidatus vertina Slovėnijos advokatūros
valdyba;
registracija
į
advokatūrą
(registracija
neprivaloma visų kategorijų specialistams. Į
advokatūrą turi būti registruojami advokato
arba advokatų kontoros įdarbinti padėjėjai
prieš jiems išlaikant valstybinį egzaminą ir
advokato egzaminą išlaikę teisės biuro
darbuotojai).
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Alternatyvūs būdai tapti
advokatu

Siekdami tapti advokatais, valstybinį egzaminą gali
laikyti kandidatai, turintys universitetinį teisės
bakalauro diplomą ir ne mažiau kaip 3 metų darbo
įmonėse arba teismo tarnybose stažą.
Alternatyviais būdais advokatais gali tapti kitų
profesijų atstovai, t. y. socialinių mokslų kvalifikacinį
daktaro laipsnį turintys asmenys, teisės profesoriai,
advokato padėjėjai (išsamesnės informacijos žr.
pasirengimo advokato veiklai laikotarpio skiltyje).

2. Mokymas pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
Ar yra nustatytas
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis?

TAI
P

Teisinis pagrindas:

Ar šis laikotarpis
privalomas?

TAI
P

Nustatyta trukmė:

1993 m. priimtas Advokatūros įstatymas su
vėliausiais
pakeitimais,
padarytais
2009 m.
(25 straipsnis).

4 metai.
Kandidatas privalo turėti ketverių metų praktinę (iš
kurių bent vieni metai turi būti praėję nuo
valstybinio advokato egzamino išlaikymo) patirtį,
po universitetinių bakalauro teisės studijų baigimo
įgytą reguliariai arba visą darbo dieną pagal darbo
sutartį dirbant advokatui arba advokatų kontoroje,
teisme, prokuratūroje, generalinėje prokuratūroje
arba notaro biure.

Už pasirengimo
advokato veiklai
mokymą atsakingų
institucijų rūšys

Netaikoma.

Pasirengimo advokato
veiklai mokymo forma

Praktika,

atliekama

pagal

Advokatūros

įstatymo

45−47 straipsnius (žr. pirmiau pateiktą informaciją apie
teisinį pagrindą).

2

Šalis: Slovėnija

Stojamasis egzaminas /
patikrinimas prieš
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpį

NE

Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpiu
taikoma parengta
mokymo programa

TAI
P

Valstybinis egzaminas yra sudedamoji pasirengimo
advokato veiklai laikotarpio dalis.

Per valstybinį egzaminą tikrinamos šių sričių
žinios.
Pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu kandidatai
rengiami šios rūšies egzaminui.
Egzaminas

raštu:

dviejų

teismo

sprendimų

projektų parengimas (vienas sprendimas yra susijęs
su civiline, kitas − su baudžiamąja teise).
Egzaminas

žodžiu:

tikrinamos

baudžiamosios

teisės, civilinės teisės, komercinės teisės, darbo
teisės,

administracinės

proceso
Slovėnijos
Slovėnijos

ir

teisės,

administracinės
Respublikos
teismų

administracinio
ginčo

teisenos,

konstitucinės

sistemos,

organizacijos

ir

viešojo

administravimo ir ES teisinės sistemos žinios.
Valstybinis egzaminas laikomas pasirengimo
advokato veiklai laikotarpiu.
Kandidatai turi išlaikyti teisininko profesijos
valstybinį egzaminą ir pasibaigus pasirengimo
advokato veiklai laikotarpiui pasitikrinti savo žinias
apie įstatymus, kuriais reglamentuojama teisininko
profesija, advokato mokesčiai ir elgesio kodeksas.
Specialūs reikalavimai,
susiję su ES teisės ir
kalbų mokymu

TAI
P

Per žodžiu laikomą valstybinį egzaminą užduodami
klausimai apie ES teisinę sistemą.

Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis
skirstomas į keletą
etapų:

TAI
P

pasirengimo valstybiniam egzaminui etapas:
− įgijęs universitetinį teisės bakalauro laipsnį,
kandidatas privalo įgyti praktinės patirties;
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etapas išlaikius valstybinį egzaminą:
− universitetinį teisės bakalauro diplomą turintis
kandidatas privalo įgyti vienų metų praktinę patirtį
dirbdamas pas advokatą ar advokatų kontoroje,
teisme, prokuratūroje, generalinėje prokuratūroje
arba notaro biure.
Pasibaigusio
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpio
vertinimas / egzaminas

Gavusi prašymą įrašyti asmenį į advokatų sąrašą,
advokatūra įvertina, ar pareiškėjas atitinka visus įrašymo į
advokatą sąrašo reikalavimus (Advokatūros įstatymo
25 straipsnis).

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

TAIP.

NE

Tęstinis mokymas nėra nurodytas įstatyme arba
advokatūros vidaus taisyklėse.
Tačiau Slovėnijos advokatūra kartą per metus
organizuoja renginį „Advokatų mokykla“ (t. y.
visiems advokatams skirtą vienos dienos renginį).
Be to, 2012 m. rugsėjo mėn. pradėti rengti
tęstinio

mokymo

dalyvauja

savo

kursai,

kuriuose advokatai

nuožiūra.

(Šiuos

kursus

savarankiškai arba bendradarbiaudama su kitomis
įstaigomis rengia regioninė advokatų asamblėja
(območni zbor).)
Ateityje mokymas bus privalomas ir reikės dalyvauti
ne mažiau kaip 5 kursuose.
Su specializuotu
mokymu susijusios
pareigos

TAI
P

Su specializuotu mokymu susijusios
nustatytos
įstatyme
(Advokatūros
33 straipsnis).
Specializuoto

advokato

statusą

pareigos
įstatymo

gali

įgyti

advokatai, kuriems suteiktas tam tikros srities
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specialisto profesinis vardas, arba paprašius gali
būti pripažįstamas teisės specialisto akademinis
vardas,

jeigu

asmuo

atitinkamoje

srityje

ne

trumpiau kaip 5 metus vertėsi advokato praktika
ir (arba) ėjo teisėjo pareigas.
Advokatas,

kuris

dėstytojo

buvo

asistentu

paskirtas

teisės

vyresniojo

fakultete,

įgyja

specializuoto advokato statusą toje teisės srityje,
kurioje dirbo pedagoginį ir mokslinį darbą, net
jeigu neatitinka pirmesnėje pastraipoje nurodyto
5 metų praktinės patirties reikalavimo.
Dėl Advokatūros įstatymo 33 straipsnio pirmoje
pastraipoje nurodyto reikalavimo sprendimą priima
advokatų

asociacijos

valdyba.

Šių

sprendimų

negalima apskųsti.
Su užsienio kalbų mokymusi
susijusios pareigos

Nenustatyta jokių pareigų.

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

Nenustatyta jokių pareigų.

4. Akreditavimo sistemos ir mokymo paslaugų teikėjai
Akreditacijos galimybė

Netaikoma.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą
tęstinio mokymo veiklą,
skaičius

Netaikoma.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą
tęstinio mokymo veiklą, rūšis

Netaikoma.

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

Kadangi Slovėnijoje
tęstinis mokymas nėra
privalomas, joje nėra
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Dalyvavimas kitoje
valstybėje narėje
vykdomoje mokymo

Šalis: Slovėnija

rūšys

jokių su mokymo veikla veikloje.
susijusių specialių
TAIP. Advokatai savo
reikalavimų.
nuožiūra gali dalyvauti
kitoje valstybėje narėje
vykdomoje mokymo
veikloje.

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

Netaikoma.

Priežiūros procesas

Netaikoma.

Organizacijos, padedančios
vykdyti mokymo siekiant įgyti
specializaciją veiklos priežiūrą

Netaikoma.

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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