Системи за обучение на адвокати в ЕС
Словакия
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април 2014 г.
ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в Словакия
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?



Завършване на въвеждащ стаж



Преминаване на изпит, организиран от
адвокатската колегия



Вписване към адвокатската колегия



Полагане на клетва пред председателя на
адвокатската колегия

Има ли алтернативни
начини за достъп до
упражняване на
професията?

ДА
Начини за прехвърляне от други
професии
Правно основание:
Членове 3 и 6 от Закон № 586/2003 Coll. за
адвокатската професия (Закон за
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Държава: Словакия

адвокатската професия)


Щатните

и

университетски
право

могат

Адвокатската

хоноруваните
преподаватели

да

бъдат

колегия

в

по

приети

в

двумесечен

срок след подаването на заявление и
след като положат клетва, ако имат
изискваната диплома и отговарят на
останалите условия (описани в член 3,
алинея 1, букви а), b), e) и i)).


Изпитите

за

съдия,

нотариус

или

прокурор, положени в Словакия, са
равностойни на изпита на адвокатската
колегия. Адвокатската колегия също
така може да приеме и други изпити по
право като равностойни на изпита за
достъп

до

упражняване

на

адвокатската професия.
Условията за адвокати от други държави —
членки на ЕС, които вече са вписани в
адвокатска колегия, са посочени в член 4 от
горепосочения закон. Условията по
отношение на придобили наскоро
квалификация адвокати от други държави —
членки на ЕС, са посочени в член 5 от Закона
за адвокатската професия.
2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ
стаж?

ДА

Стажант-адвокатите, вписани в адвокатската
колегия, трябва да преминат през обучение
по време на въвеждащия стаж.
Правно основание:
Член 3, алинея 1, буква с) от Закона за
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адвокатската професия
Стажът
задължителен ли е?

ДА

Установена продължителност:
5 години
Забележка: По отношение на стажантите,
вписани преди 1 януари 2013 г. в списъка на
стажант-адвокатите,
поддържан
от
адвокатската колегия на Словакия, се
прилагат предходните разпоредби, според
които задължителният стаж (въвеждащ стаж)
е 3 години.

Какви видове
структури са
отговорни за
организиране на
обучението по време
на този стаж?




Адвокатска колегия
Адвокати на частна практика и адвокатски
кантори (стажът е под надзора на адвокат на
частна практика и представлява практическо
обучение за придобиване на професионални
юридически умения)

Форма на
въвеждащото
обучение



Стаж

под

надзора

на

адвокат

на

частна

практика и


Обучение по право по специален учебен план,
общ за всички стажант-адвокати, и



Обучение за придобиване на професионални
юридически

умения

задължителните
колегия

или

(в

семинари
на

стажа

рамките
на

под

на

адвокатската
надзора

на

практикуващ адвокат).
Адвокатската колегия признава стажа, проведен
към съдия, кандидат за съдия, прокурор, стажантпрокурор и нотариус, като равностоен на стаж на
стажант-адвокат. Адвокатската колегия може да
предвиди и други видове практически дейности,
които да бъдат извършвани от стажант-адвокатите
по време на стажа.
В

Словакия

всеки

3

стажант-адвокат

трябва

да

Държава: Словакия

премине през 5-годишен или 3-годишен стаж
според случая (вж. по-горе, раздел „Установена
продължителност“). През този период стажантите
се наемат на работа към регистриран адвокат. Чрез
работата в адвокатска кантора под надзора на
работодателя стажант-адвокатът развива знанията
си в различни области на правото; стажантите
придобиват опит в изготвянето на юридически
документи и явяването пред съдилища и публични
органи и придобиват всички необходими правни
умения. През същия период стажант-адвокатът
участва

в

определения

брой

задължителни

семинари, организирани от Адвокатската колегия
на Словакия. Семинарите се осъществяват под
формата на лекции, провеждани от адвокати
специалисти,

външни

преподаватели

от

академичните среди, съдии и други практикуващи
юристи. Учебният план за семинарите се определя
от адвокатската колегия и е общ за всички стажантадвокати.
правото —

Той

обхваща

материално

различни
и

области

процесуално

на

право,

правни умения и правна етика.
Има ли приемен
изпит/селектиране
преди въвеждащия
стаж?

НЕ

Има ли утвърден
план за обучение по
време на
въвеждащия стаж?

ДА

Има ли специфични
изисквания във
връзка с

НЕ

Обхванати теми:
Наказателно,
гражданско,
семейно,
трудово,
дружествено,
административно,
данъчно
и
конституционно
право,
правна
уредба
на
адвокатската професия, етика
Адвокатската
колегия
в
Словакия
не
организира специални дейности за обучение
по право на ЕС. При все това то е неделима
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изучаването на
правото на ЕС и
езиковото обучение?

част от всички семинари, посветени на
словашкото право, защото националното
право е тясно свързано с правото на Съюза
във всяка държава членка. Разбира се,
правните инструменти на ЕС се посочват по
време на лекциите.

Въвеждащият стаж
разделен ли е на
отделни етапи?

НЕ

Има ли
оценка/изпит след
въвеждащия стаж?

ДА

При все това семинарите, провеждани от
адвокатската колегия, се фокусират
последователно върху различни области на
правото.






отчет, изготвен от ръководителя на
стажа, (предварително условие за
явяване на изпита на адвокатската
колегия)
писмени изпити (забележка: само като
част от изпита на адвокатската колегия)
устни изпити (забележка: само като
част от изпита на адвокатската колегия)
оценка на досие, по което е работил
стажант-адвоката (забележка: само като
част
от
писмения
изпит
на
адвокатската колегия)

3. Система за текущо обучение
Прави ли се
разграничение между
текущо обучение и
специализация?
Има ли задължение
за преминаване на
текущо
обучение/специализ
ация?

НЕ
В Словакия няма система за специализация
на адвокатите.
НЕ

Текущо обучение: Вътрешните правила на
адвокатската колегия съдържат уредба
относно незадължителното обучение.
Националното право и вътрешните правила
не регламентират специализацията.
Правно основание:
Член 6 от Решението на Общото събрание на
Адвокатските колегии в Словакия относно
обучението
на
стажант-адвокатите
и
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текущото обучение на адвокатите (Uznesenie
konferencie advokátov o výchove advokátskych
koncipientov a ďalšom vzdelávaní advokátov)
1) В зависимост от нуждите и исканията
на адвокатите, техните служители и
други
практикуващи
юристи
адвокатската
колегия
организира
семинари и лекции по текущи
проблеми, свързани с юридическата
практика, или по въпроси от значение
за адвокатската професия.
2) Участието в семинарите и лекциите е
доброволно.
Има ли задължение
за преминаване на
специализация?

НЕ

Има ли задължение
за изучаване на
чужди езици?

НЕ

Има ли задължение
за включване на
правото на ЕС в
текущото
обучение/специализ
ацията?

Не се прилага

Националното
право
разпоредби
не
специализацията.

и

вътрешните
регламентират

4. Акредитация и структури, предоставящи обучение
Съществува ли
акредитация?

НЕ
В Словакия няма система за акредитация на
структурите,

предоставящи

обучение.

Работни и други семинари, конференции и
други дейности за обучение могат да се
организират от различни структури (частни
или публични организации със стопанска или
нестопанска цел). Адвокатите и стажантадвокатите

6

могат

да

ги

посещават,

ако

Държава: Словакия

желаят.
Съгласно Решението на Общото събрание на
адвокатските колегии в Словакия относно
обучението
текущото

на

стажант-адвокатите

обучение

семинарите,

на

адвокатите

организирани

от

и
само

адвокатска

колегия в Словакия, се признават за част от
задължителното

обучение

на

стажант-

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

Няма налични данни относно броя или вида
на структурите, предоставящи обучение.

Какви са видовете
Не се прилага
структури, предоставящи
В Словакия няма система за акредитация на
обучение, които
структурите, предоставящи обучение.
разработват
акредитирани дейности за
текущо обучение?
Дейности и методи
Какви видове дейности по
обучение се приемат
съгласно задължението за
текущо обучение или
специализация?

В
Словакия
няма Участието в
задължения
за дейности по
текущо обучение.
обучение в други
държави — членки
Текущото обучение на ЕС приема ли се
се организира на като изпълнение на
доброволен принцип задължението за
и обичайно се състои текущо
от:
обучение/специали
 семинари
зация?
 лекции
Не се прилага

5. Надзор на дейностите по обучение
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Структури, упражняващи
надзор върху дейностите
за текущо обучение

Не се прилага

Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Не се прилага

Частните структури, предоставящи обучение,
не
подлежат
на
надзор/контрол
от
адвокатската колегия или от друга структура.

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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