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Informaciją pateikė Slovakijos advokatų asociacija (Slovenská advokátska komora)
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Slovakijos 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;



advokatų asociacijos rengiamų egzaminų
laikymas;



registracija į advokatų asociaciją;



advokatūros

pirmininko

akivaizdoje

duodama priesaika.

Alternatyvūs būdai tapti
advokatu

TAIP.
Alternatyviais būdais tapti advokatu gali
pasinaudoti kitų profesijų atstovai.

Teisinis pagrindas:
Teisininko profesijos įstatymo Nr. 586/2003
(suvestinė redakcija) 3 ir 6 straipsniai (Teisininko
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profesijos įstatymas).


Universitetų profesoriai ir asocijuoti teisės
profesoriai gali būti priimti į advokatų
asociaciją per 2 mėnesius nuo paraiškos
pateikimo dienos ir davus priesaiką, jeigu
tenkinamos su universitete įgytu diplomu
susijusios ir kitos sąlygos (nustatytos 3
straipsnio a, b, e ir i punktuose).



Slovakijoje

išlaikyti

prokuroro

teisėjo,

egzaminai

notaro ar
prilyginami

advokato egzamino išlaikymui. Advokatų
asociacija gali pripažinti, kad bet kuris
kitas teisės egzaminas atitinka Advokatų
asociacijos rengiamą egzaminą.
Registruotiems Europos advokatams taikomos
sąlygos nustatytos pirmiau minėto įstatymo
4 straipsnyje. Ką tik kvalifikaciją įgijusiems
Europos advokatams taikomos sąlygos
nustatytos Teisininko profesijos įstatymo
5 straipsnyje.
2. Mokymas pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
Ar yra nustatytas
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis?

TAI
P

Į advokatų sąrašą įrašyti advokato padėjėjai
privalo užbaigti pasirengimo advokato veiklai
laikotarpį.
Teisinis pagrindas:
Teisininko

profesijos

įstatymo

3 straipsnio

1 dalies c punktas.
Ar šis laikotarpis
privalomas?

TAI
P

Nustatyta trukmė:
5 metai
Pastaba. Advokato padėjėjams, kurie į Slovakijos
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advokatų
asociacijos
tvarkomą
advokato
padėjėjų sąrašą buvo įrašyti iki 2013 m. sausio
1 d., taikomas ankstesnis teisės aktas, kuriame
nustatytas 3 metų trukmės privalomas praktikos
(pasirengimo advokato veiklai) laikotarpis.
Už pasirengimo
advokato veiklai
mokymą atsakingų
institucijų rūšys:




advokatūra;
privatūs praktikuojantys advokatai ir advokatų
kontoros (praktikai, per kurią suteikiami praktiniai
mokymai, padedantys ugdyti profesinius teisinius
įgūdžius, vadovauja privatus praktikuojantis
advokatas).

Pasirengimo advokato
veiklai mokymo
forma:



praktika, kuriai vadovauja privatus praktikuojantis
advokatas, ir



teisės

mokymas,

pagrįstas

visiems

advokato

padėjėjams taikoma specifine mokymo programa,
ir


su profesinių teisinių įgūdžių ugdymu susiję
mokymai (šiuo tikslu advokatūra rengia privalomus
seminarus arba stažuotes, kurioms vadovauja
praktikuojantis advokatas).

Advokatūros manymu, teisėjo, kandidato į teisėjus,
prokuroro, prokuroro stažuotojo ir notaro praktika
prilygsta advokato padėjėjo praktikai. Advokatūra gali į
advokato padėjėjo praktiką įtraukti kitą teisinę praktiką
(darbą).
Slovakijoje
praktikuotis

kiekvienas
5 arba

advokato

3 metus

(žr.

padėjėjas

turi

pirmiau

skiltį

„Nustatyta trukmė“). Šiuo 5 arba 3 metų laikotarpiu
padėjėjus įdarbina registruotas advokatas. Dirbdami
advokato

kontoroje

ir

vadovaujami

darbdavio,

advokato padėjėjai įgyja įvairių teisės srities žinių; jie
įgyja teisinių dokumentų ir dalyvavimo teismuose ir
valdžios institucijose patirties, ugdo visus reikalingus
teisinius įgūdžius. Per tą patį 5 ar 3 metų laikotarpį
advokato

padėjėjas
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privalomuose

Slovakijos

advokatų

asociacijos

rengiamuose seminaruose. Seminarai vyksta kaip
paskaitos,

kurias

veda

patyrę

advokatai,

išorės

mokslininkai, teisėjai ir kiti praktikuojantys teisininkai.
Seminarų mokymo programą parengia advokatūra ir ji
yra bendra visiems advokato padėjėjams. Programa
apima įvairias teisės sritis, materialinę ir procesinę
teisę, teisinius įgūdžius ir teisinę etiką.
Stojamasis egzaminas
/ patikrinimas prieš
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpį

NE

Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpiu
taikoma parengta
mokymo programa

TAIP.

Specialūs reikalavimai,
susiję su ES teisės ir
kalbų mokymu

NE

Slovakijos advokatūra nevykdo jokios specialios
mokymo veiklos, kurioje būtų aptariama tik ES
teisė. Tačiau ES teisė yra sudedamoji visų
seminarų, kuriuose nagrinėjama Slovakijos teisė,
dalis, nes nacionalinė teisė yra glaudžiai susijusi
su ES teise kiekvienoje valstybėje narėje ir
paskaitose, žinoma, užsimenama apie ES teisės
aktus.

Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis
skirstomas į keletą
etapų

NE

Tačiau advokatų asociacijos rengiamuose
seminaruose iš eilės nagrinėjamos įvairios teisės
sritys.

Pasibaigusio
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpio
vertinimas /
egzaminas:

TAI

Aptariamos temos:
baudžiamoji teisė, civilinė teisė, šeimos teisė, darbo
teisė, įmonių teisė, administracinė teisė, mokesčių
teisė,
konstitucinė
teisė,
teisininko
profesiją
reglamentuojantys teisės aktai ir teisinė etika.

P




mokytojams rengiant pranešimus (būtina
išlaikyti advokatūros egzaminą);
laikant egzaminus raštu (Pastaba. Šie
egzaminai yra sudedamoji advokato
egzamino dalis);
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laikant egzaminus žodžiu (Pastaba. Šie
egzaminai yra sudedamoji advokato
egzamino dalis);
vertinant advokato padėjėjo / mokinio
parengtą su byla susijusią medžiagą
(Pastaba. Šie egzaminai yra sudedamoji
advokato egzamino raštu dalis).

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

NE.
Slovakijoje
sistemos.
NE

nėra

advokatų

specializacijos

Tęstinis mokymas. Advokatų asociacijos vidaus
taisyklėse nustatyta neprivaloma mokymo
sistema.
Specializuotas mokymas neminimas
įstatyme, nei vidaus taisyklėse.

nei

Teisinis pagrindas:
Slovakijos advokatų asociacijos generalinės
asamblėjos dekreto dėl advokato padėjėjų
mokymo ir tęstinio advokatų mokymo (Uznesenie
konferencie advokátov o výchove advokátskych
koncipientov a ďalšom vzdelávaní advokátov)
6 straipsnis.
1) Atsižvelgdama į advokatų, jų darbdavių ir
kitų praktikuojančių teisininkų poreikius ir
prašymus, advokatūra rengia seminarus ir
paskaitas, kuriose aptariamos aktualios
problemos, susijusios su teisės praktika,
arba su teisine praktika susiję svarbūs
klausimai.
2) Seminaruose ir paskaitose dalyvaujama
savanoriškai.
Su specializuotu
mokymu susijusios
pareigos

NE

Specializuotas
mokymas
neminimas
įstatyme, nei vidaus taisyklėse.
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Su užsienio kalbų
mokymusi susijusios
pareigos

Nenustatyta jokių pareigų.

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

Netaikoma.

4. Akreditavimo sistemos ir mokymo paslaugų teikėjai
Akreditacijos galimybė

NE.
Slovakijoje nėra jokios mokymo paslaugų teikėjų
akreditavimo sistemos (1 punktas). Seminarus,
praktinius

seminarus,

konferencijas

ir

kitą

mokymo veiklą gali rengti įvairūs mokymo
paslaugų

teikėjai

(privačios

ar

viešosios,

komercinės ar ne pelno organizacijos). Advokatai
ir advokato padėjėjai gali juose laisvai dalyvauti.
Pagal

Slovakijos

advokatų

asociacijos

generalinės asamblėjos dekretą dėl advokato
padėjėjų mokymo ir tęstinio advokatų mokymo
privalomo

advokato

padėjėjų

mokymo

sudedamąja dalimi pripažįstami tik Slovakijos
advokatų asociacijos rengiami seminarai.
Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą
tęstinio mokymo veiklą,
skaičius

Duomenų apie mokymo paslaugų teikėjų skaičių

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą
tęstinio mokymo veiklą,
rūšis

Netaikoma.

arba rūšį nėra.

Slovakijoje nėra jokios mokymo paslaugų teikėjų
akreditavimo sistemos.

Veikla ir metodai
Su tęstiniu arba
specializuotu mokymu

Slovakijoje
tęstiniu
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mokymu ES valstybėse narėse
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susijusias pareigas
atitinkančios mokymo
veiklos rūšys

susijusių pareigų.

vykdomoje mokymo
veikloje:

Tęstinis
mokymas
rengiamas savanorišku netaikoma.
pagrindu ir jį paprastai
sudaro:
 seminarai;
 paskaitos.

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

Netaikoma.
Advokatų asociacija ar kita institucija neprižiūri
privačių mokymo paslaugų teikėjų.

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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