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ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в Словения
1. Достъп до професията
Необходимо ли е висше
образование/университет
ско образование?

ДА

Задължително ли е
притежаването на диплома по
право?

ДА

Какви са стъпките за
придобиване на пълна
правоспособност като
адвокат?



Преминаване на въвеждащ стаж



Изпити (има два държавни изпита:
Първият, организиран от държавата,
включва устна и писмена част;
Вторият
изпит,
организиран
от
адвокатската
колегия,
проверява
познанията относно правните норми,
регулиращи адвокатската професия и
адвокатските хонорари, както и относно
Етичния кодекс на адвокатите).



Това оценяване на кандидатите се
извършва от Съвета на Адвокатската
колегия на Словения.
Регистрация в адвокатската колегия (не е
задължителна за всички категории
кандидати. Стажантите, наети от адвокат
или адвокатска кантора преди да положат
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държавния изпит, и работещите в
адвокатска кантора след успешното
полагане на изпита пред адвокатската
колегия, трябва да бъдат регистрирани в
адвокатската колегия.)
Има ли алтернативни
начини за достъп до
упражняване на
професията?

Лицата, притежаващи бакалавърска степен
по право, които са натрупали поне три
години практически опит, работейки в
дружество или към службите на съдилищата,
могат да положат държавния изпит, за да
придобият правоспособност като адвокат.
Има възможност за прехвърляне от други
професии, от която могат да се възползват
лица

с

научна

преподаватели

по

степен
право,

„доктор“,
адвокатски

сътрудници (за повече информация вж. подолу раздела относно въвеждащия стаж).
2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ
стаж?

ДА

Стажът
задължителен ли е?

ДА

Правно основание:
Закон за адвокатурата, приет през 1993 г. и
последно изменен през 2009 г. — член 25

Установена продължителност:
4 години
Кандидатът

трябва

четиригодишен

да

практически

е

придобил
опит

след

завършването на бакалавърска степен по
право, като след полагане на държавния
изпит трябва да е придобил поне една година
опит при адвокат или в адвокатска кантора, в
съд, в прокуратурата, към държавен адвокат
или нотариална кантора въз основа на
трудов договор и на пълно работно време.
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Какви видове
структури са
отговорни за
организиране на
обучението по време
на този стаж?

Не се прилага

Форма на
въвеждащото
обучение

Стаж съгласно членове 45—47 от

Има ли приемен
изпит/селектиране
преди въвеждащия
стаж?

НЕ

Има ли утвърдена
програма за
обучение по време
на въвеждащия
стаж?

ДА

Закона

за

адвокатурата (вж. по-горе правното основание).
Държавният изпит е част от въвеждащия
стаж.

Теми, обхванати от държавния изпит:
Обучението по време на въвеждащия стаж
има за цел да подготви кандидатите за този
изпит.
Писмен изпит: съставяне на две съдебни
решения (едно в областта на гражданското
право и едно в областта на наказателното
право).
Устен изпит: изпитване на знанията в
областта на наказателното, гражданското,
търговското, трудовото и административното
право, административните производства и
административните
конституционната

спорове,
система

на

Република

Словения, организацията на съдебната и
публичната администрация на Словения и
правната система на ЕС.
Държавният изпит се провежда по време
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на въвеждащия стаж.
Кандидатите трябва да положат държавния
изпит за адвокатската професия по време на
въвеждащия стаж и да преминат през
проверка на знанията им в областта на
правото, регулиращо адвокатската професия
и адвокатските хонорари, както и относно
Етичния
кодекс
на
адвокатите,
след
въвеждащия стаж.
Има ли специфични
изисквания във
връзка с
изучаването на
правото на ЕС и
езиковото обучение?

ДА

Устната част от държавния изпит включва
въпроси относно правната система на ЕС.

Въвеждащият стаж
разделен ли е на
отделни етапи?

ДА

Етап преди полагането на държавния
изпит
-

кандидатът

трябва

практически опит

да

придобие

след получаването на

дипломата за бакалавърска степен по право
Етап след полагането на държавния изпит
- кандидатът трябва да придобие една година
практически опит след завършването на
бакалавърска степен по право, като работи
при адвокат или в адвокатска кантора, в съд,
в прокуратурата, към държавен адвокат или
нотариална кантора.
Има ли
оценка/изпит след
въвеждащия стаж?

След като получи заявление за вписване в
регистъра на адвокатите, адвокатската колегия
преценява дали кандидатът отговаря на всички
изисквания за вписване (член 25 от Закона за
адвокатурата).

3. Система за текущо обучение
Прави ли се

ДА
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разграничение между
текущо обучение и
специализация
Има ли задължение
за преминаване на
текущо обучение?

НЕ

В

националното

законодателство

и

във

вътрешните правила на адвокатската колегия
не се регламентира текущото обучение.
При

все

това

Словения

Адвокатската

организира

адвокати“

веднъж

колегия

на

„училище

годишно

за

(еднодневно

мероприятие, в което могат да участват
всички

адвокати).

септември

Освен

2012 г.

факултативно

това

беше

текущо

през

стартирано

обучение

за

адвокати. То се организира от Регионалната
асамблея на адвокатите (območni zbor) или в
сътрудничество с други органи.
Има поне 5 курса годишно, като в бъдеще
обучението ще стане задължително.
Има ли задължения
във връзка със
специализацията?

ДА

Задълженията
във
връзка
със
специализацията
са
определени
в
националното законодателство (член 33 от
Закона за адвокатурата).
Статут на специализиран адвокат може да
бъде

придобит

придобили

от

адвокати,

званието

които

са

специалист

в

определена област или академичното звание
„магистър по право“, като този статут се
признава при поискване, при условие че
лицето е упражнявало адвокатска професия
и/или

е

заемало

съответната

област

съдебна
на

длъжност

в

специализация

в

продължение на поне 5 години.
Адвокат,
помощник
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редовен преподавател във факултета по
право, придобива статута на специализиран
адвокат

в

практикува

правната

област,

педагогическата

в
и

която
научна

дейност, дори да не изпълнява условията за
5-годишен стаж, посочени в предходния
параграф.
Изпълнението на изискването, посочено в
член 33, алинея 1 от Закона за адвокатурата,
се преценява с решение на Съвета на
Адвокатската

колегия.

подлежат на обжалване.
Има ли задължение за
изучаване на чужди
езици?

НЕ

Има ли задължение за
включване на правото на
ЕС в текущото
обучение/специализацият
а?

НЕ

4. Акредитация и структури, предоставящи обучение
Какви са възможностите
за акредитиране?

Не се прилага

Какъв е броят на
структурите,
предоставящи обучение,
които предлагат текущо
обучение?

Не се прилага

Какви са видовете
Не се прилага
структури, предоставящи
обучение, които
разработват
акредитирани дейности за
текущо обучение?
Дейности и методи
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Какви видове дейности по
обучение се приемат
съгласно задълженията за
текущо обучение или
специализация?

Тъй като текущото
обучение не е
задължително в
Словения, няма
специфични
особености по
отношение на
дейностите за
обучение.

Участие в дейности
за обучение в друга
държава членка:
ДА — адвокатите могат
да участват в дейности
за обучение в друга
държава членка по
техен избор.

5. Надзор върху дейностите по обучение
Кои са структурите,
упражняващи надзор
върху дейностите по
текущо обучение?

Не се прилага

Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Не се прилага

Кои са структурите,
упражняващи надзор
върху дейностите по
обучение с цел
специализация?

Не се прилага

Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Не се прилага

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 2 — Проучване на
актуалното състояние на обучението по право на ЕС на адвокати“, изпълнен от
Съвета на адвокатските колегии от Европейския съюз (CCBE) и Европейския
институт по публична администрация (EIPA)
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