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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

advokatuuri

korraldatud eksami.


Isik peab end registreerima advokatuuris.



Isik

peab

andma

vande

advokatuuri

esimehe ees.

Alternatiivsed võimalused
kutsealale juurdepääsuks

JAH.
Alternatiivsed võimalused muude
kutsealade esindajatele, kes soovivad saada
advokaadiks.
Õiguslik alus:
advokaadina tegutsemist käsitleva seaduse nr
586/2003 (seadustekogu) artiklid 3 ja 6.
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Ülikoolide õigusteaduse professorid ja
dotsendid
liikmeks

võib
kahe

võtta
kuu

advokatuuri

jooksul

alates

avalduse esitamisest ja vande andmisest,
tingimusel et on täidetud akadeemilist
kraadi käsitlevad ja muud tingimused
(artikli 3 lõike 1 punktid a, b, e ja i).


Slovakkias sooritatud kohtuniku-, notarivõi prokurörieksamid on võrdsustatud
advokaadieksamiga.
advokaadieksamiga

Advokatuur

võib

võrdväärsetena

käsitada ka mis tahes muid õigusteaduse
valdkonna eksameid.
Registreeritud Euroopa advokaatide suhtes
kehtivad tingimused on sätestatud eespool
nimetatud seaduse artiklis 4. Äsja
kvalifitseerunud Euroopa advokaatide suhtes
kehtivad tingimused on sätestatud
advokaadina tegutsemist käsitleva seaduse
artiklis 5.
2. Koolitus kutsepraktika ajal
Kas on nõutav
kutsepraktika
läbimine?

JAH

Advokatuuris registreeritud advokaadi
praktikandid peavad kutsepraktika ajal läbima
koolituse.
Õiguslik alus:
advokaadina tegutsemist käsitleva seaduse
artikli 3 lõike 1 punkt c.

Kohustuslik

JAH

Kindlaksmääratud kestus:
viis aastat.
Märkus: selle praktikandi suhtes, kes kanti
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Slovakkia advokatuuri hallatavasse advokaadi
praktikantide nimekirja enne 1. jaanuari 2013,
kehtib varasem regulatsioon, mille kohaselt
kestab kohustuslik kutsepraktika kolm aastat.
Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
korraldamise eest
vastutavad
struktuurid




Advokatuur.
Erapraksised ja õigusbürood (praktikat juhendab
erapraksis
–
õigusvaldkonnaga
seotud
kutseoskuste praktiline arendamine).

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
vorm



Erapraksise juhendamisel toimuv kutsepraktika.



Õigusalane koolitus spetsiaalse õppekava alusel,
mis on ühine kõigi advokaadi praktikantide jaoks.



Õigusvaldkonnaga
koolitus

seotud

(advokatuuri

kutseoskuste

korraldatud

alane

kohustuslike

seminaride raames või praktiseeriva advokaadi
juhendamisel toimuva praktika raames).
Advokatuur käsitab kohtuniku, kohtunikukandidaadi,
prokuröri, prokuröri praktikandi ja notari juures läbitud
kutsepraktikat advokaadi praktikandi kutsepraktikana.
Advokatuur võib kutsepraktikana arvesse võtta ka
muud õigusalast praktilist tegevust.
Slovakkias peab iga advokaadi praktikant läbima viievõi kolmeaastase praktikaperioodi (vt eespool osa
„Kindlaksmääratud kestus”). Nende viie või kolme
aasta jooksul töötavad praktikandid praktiseeriva
advokaadi juures. Sel ajal, kui praktikant töötab
õigusbüroos tööandja juhendamisel, omandab ta
teadmised

erinevates

õigusvaldkondades,

saab

kogemusi õigusdokumentide koostamise ning kohtus
esinemise ja ametiasutustega suhtlemise vallas ning
omandab kõik õigusvaldkonna ametis töötamiseks
vajalikud oskused. Selle viie- või kolmeaastase perioodi
jooksul peab praktikant osalema ettenähtud arvul
kohustuslikel seminaridel, mida korraldab Slovakkia
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advokatuur. Seminarid toimuvad spetsialiseerunud
advokaatide, valdkonnaväliste spetsialistide, kohtunike
ja teiste õigusvaldkonna töötajate antavate loengute
vormis. Seminaride õppekava näeb ette advokatuur ja
see on ühine kõigi praktikantide jaoks. Õppekava
hõlmab

erinevaid

õigusvaldkondi,

materiaal-

ja

menetlusõigust, advokaadi tööks vajalikke praktilisi
oskusi ja kutse-eetikat.
Sobivuseksam/kontrol
l enne kutsepraktika
algust

PUUDUB

Kindlaksmääratud
õppekava
kutsepraktika ajal

JAH.

ELi õigust ja keeleõpet
käsitlevad erisused

Hõlmatud teemad:
kriminaalõigus, tsiviilõigus, perekonnaõigus, tööõigus,
äriühinguõigus,
haldusõigus,
maksuõigus,
konstitutsiooniõigus ning õigusvaldkonna kutsealal
tegutsemist ja kutse-eetikat käsitlevad õigusaktid.
PUUDUVAD

Kutsepraktika periood
on jagatud
erinevateks
etappideks

EI

Kutsepraktika järgne
hindamine/eksam

JAH

Slovakkia advokatuur ei korralda mingeid
spetsiaalseid, eranditult ELi õigust käsitlevaid
koolitusi. Kuid see teema on kõigi Slovakkia
õigust käsitlevate seminaride lahutamatu osa,
sest siseriiklik õigus on ELi õigusega tihedalt
seotud kõigis liikmesriikides ning kahtlemata
käsitletakse ELi õigusakte kõigil loengutel.
Advokatuuri korraldatud seminaridel
käsitletakse siiski erinevaid õigusvaldkondi
üksteise järjel.







Juhendajate
aruannete
alusel
(advokaadieksamile
lubamise
eeltingimus).
Kirjalike eksamite abil (märkus: need
toimuvad
ainult
advokaadieksami
osana).
Suuliste eksamite abil (märkus: need
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toimuvad
ainult
advokaadieksami
osana).
Praktikandi
läbitöötatud
kaasuse
hindamise alusel (märkus: see toimub
ainult kirjaliku advokaadieksami osana).

3. Täiendusõppe süsteem
Täiendusõppe ja
spetsialiseerumisõppe
eristamine
Täiendusõppe/spetsial
iseerumisõppe
läbimisega seotud
kohustused

EI ERISTATA.
Slovakkias
puudub
spetsialiseerumise süsteem.
PUUDUVAD

Täiendusõpe:
vabatahtliku
raamistik
on
sätestatud
kodukorras.

advokaatide
koolituse
advokatuuri

Spetsialiseerumisõpet ei ole nimetatud riigi
õigusaktides ega advokatuuri kodukorras.
Õiguslik alus:
Slovakkia advokatuuri üldkogu dekreet, mis
käsitleb advokaadi praktikantide koolitamist ja
advokaatide
täiendusõpet
–
artikkel 6
(Uznesenie konferencie advokátov o výchove
advokátskych koncipientov a ďalšom vzdelávaní
advokátov).
(1) Advokaatide, nende töötajate ja teiste
õigusvaldkonna töötajate vajadustele ja
soovidele
tuginedes
korraldab
advokatuur seminare ja loenguid, kus
käsitletakse
õigusvaldkonnas
praktiseerimisega
seotud
jooksvaid
probleeme
või
õigusvaldkonnas
tegutsemisega seotud olulisi küsimusi.
(2) Seminaridel ja loengutel osalemine on
vabatahtlik.
Spetsialiseerumisõppe
läbimisega seotud
kohustused

PUUDUVAD

Kohustused seoses
võõrkeelte õppimisega

Kohustused puuduvad.

Spetsialiseerumisõpet ei ole nimetatud riigi
õigusaktides ega advokatuuri kodukorras.
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Täiendusõppe/spetsial
iseerumisõppe raames
ELi õiguse
omandamisega seotud
kohustused

EI KOHALDATA.

4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
Akrediteerimisvõimalus

PUUDUB.
Slovakkias

puudub

koolituspakkujate

akrediteerimise süsteem (punkt 1). Seminare,
töötubasid,

konverentse

ja

muid

koolitustegevusi võivad korraldada erinevad
koolituspakkujad

(eraõiguslikud

õiguslikud,

või

avalik-

tulundus-

mittetulundusühendused).

või

Advokaadid

ja

advokaadi praktikandid võivad neil omal soovil
osaleda.
Vastavalt

Slovakkia

advokatuuri

dekreedile,

mis

praktikantide

koolitamist

täiendusõpet,

käsitleb

üldkogu
advokaadi

ja

advokaatide

tunnistatakse

advokaadi

kohustusliku koolituse osana ainult Slovakkia
advokatuuri korraldatud seminare.
Nende koolituspakkujate arv,
kes pakuvad täiendusõpet

Puuduvad andmed koolituspakkujate arvu või

Nende koolituspakkujate liik,
kes töötavad välja
akrediteeritud täiendusõppe
kursusi

EI KOHALDATA.

liigi kohta.

Slovakkias puudub koolituspakkujate
akrediteerimise süsteem.

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

Slovakkias
ei
ole Osalemine
täiendusõppe
koolitusel, mis
läbimise kohustust.
toimub teises ELi
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läbimise kohustuse raames

liikmesriigis:
Täiendusõpe
on
korraldatud
ei kohaldata.
vabatahtlikkuse
alusel ja see toimub
tavaliselt
ühes
järgmises vormis:
 seminarid;
 loengud.

5. Järelevalve koolituse üle
Täiendusõppe üle järelevalvet
tegevad organisatsioonid

EI KOHALDATA.
Eraõiguslike koolituspakkujate üle ei tee
järelevalvet advokatuur ega ükski teine asutus.

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).
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