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BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in
Slowakije
1 Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs/universitair JA
onderwijs
Een afgeronde universitaire
rechtenstudie is verplicht

JA

Stappen om een volledig
bevoegde advocaat te
worden



Het

met

succes

doorlopen

van

een

introductieperiode


Het met succes afleggen van een door de
Orde van Advocaten georganiseerd examen



Registratie bij de Orde van Advocaten



Eed afleggen ten overstaan van de deken
van de Orde van Advocaten.

Alternatieve routes naar dit
beroep:

JA
Routes vanuit andere beroepen:
Rechtsgrondslag:
Artikel 3 en artikel 6 van Wet nr. 586/2003 Coll.
betreffende de juridische beroepen (Wet
juridische beroepen)
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Land: Slowakije



Universitair

docenten

en

assistent-

docenten rechten kunnen binnen twee
maanden

na

de

indiening

van

een

aanvraag worden toegelaten tot de Orde
van Advocaten, na de eed te hebben
afgelegd,

zolang

is

voldaan

aan

de

voorwaarden met betrekking tot het
hebben van een universitaire graad en
andere voorwaarden (als neergelegd in
artikel 3, lid 1, onder a), b), e), en i)).



In Slowakije worden rechters, notarissen
en openbaar aanklagers die met succes
hun beroepsexamen hebben afgelegd
automatisch toegelaten tot de Orde van
Advocaten.

Ook

andere

juridische

examens kunnen door de Orde van
Advocaten

gelijkwaardig

worden

bevonden aan het toelatingsexamen voor
de Orde van Advocaten.
Voor geregistreerde Europese advocaten zijn de
voorwaarden vastgelegd in artikel 4 van
bovengenoemde wet. Voor nieuwe Europese
advocaten zijn de voorwaarden te vinden in
artikel 5 van de Wet juridische beroepen.
2 Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een
introductieperiode?

JA

Bij de Orde van Advocaten geregistreerde
advocaten in opleiding moeten tijdens de
introductieperiode een opleiding volgen.
Rechtsgrondslag:
Wet juridische beroepen, art. 3, lid 1, onder c).

Verplicht

JA

Vastgestelde duur:
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Land: Slowakije

Vijf jaar
Noot: Een advocaat in opleiding die vóór 1
januari 2013 is opgenomen in de door de
Slowaakse Orde van Advocaten bijgehouden lijst
van advocaten in opleiding is onderworpen aan
de oude wetgeving, waarin een verplichte stage
(introductieperiode) van drie jaar is vastgelegd.
Soorten organisaties
die verantwoordelijk
zijn voor het
organiseren van
introductieopleidingen




Orde van Advocaten
Particuliere praktijken en advocatenkantoren
(stage onder toezicht van een particuliere praktijk –
praktische
opleiding
om
juridische
beroepsvaardigheden te verwerven).

Vorm van
introductieopleiding



Stage

onder

toezicht

van

een

particuliere

advocatenpraktijk, en


juridische

opleiding

met

een

specifiek

gemeenschappelijk curriculum voor alle advocaten
in opleiding, en


opleiding om juridische beroepsvaardigheden te
verwerven (in de verplichte seminars van de Orde
van Advocaten of tijdens stages onder toezicht van
een particuliere advocatenpraktijk).

De Orde van Advocaten beschouwt stages bij rechters,
kandidaat-rechters, openbaar aanklagers, openbaar
aanklagers in opleiding en notarissen als een stage als
advocaat in opleiding. De Orde van Advocaten kan ook
andere juridische werkzaamheden als stageactiviteiten
erkennen.
In Slowakije moet elke advocaat in opleiding met goed
gevolg een stageperiode van drie of vijf jaar doorlopen
(zie hierboven onder "Vastgestelde duur"). Tijdens deze
drie of vijf jaar werken de advocaten in opleiding als
geregistreerd advocaat. Door bij een advocatenkantoor
te werken, onder toezicht van de werkgever, kan de
advocaat

in

opleiding

3

kennis

van

verschillende

Land: Slowakije

rechtsgebieden opdoen; advocaten in opleiding doen
ervaring op met het opstellen van rechtshandelingen
en

het

verschijnen

overheidsautoriteiten

voor
en

de

rechtbank

verwerven

daarbij

en
alle

benodigde juridische vaardigheden. Tijdens de stage
van drie of vijf jaar neemt de advocaat in opleiding deel
aan een voorgeschreven aantal seminars van de
Slowaakse Orde van Advocaten. De seminars hebben
de vorm van lezingen, die worden gegeven door ter
zake deskundige advocaten, academici, rechters en
andere

juridische

beroepsbeoefenaars.

Het

programma van de seminars wordt vastgesteld door
de Orde van Advocaten en is gemeenschappelijk voor
alle advocaten in opleiding. Het curriculum bestrijkt
verschillende

rechtsgebieden,

materieel

en

procesrecht, juridische vaardigheden en rechtsethiek.
Toelatingsexamen/toetsing voorafgaand
aan de
introductieperiode

NEE

Vast curriculum
tijdens de
introductieperiode

JA

Bijzonderheden met
betrekking tot
opleiding in EU-recht
en taalvaardigheden:

NEE

De Slowaakse Orde van Advocaten organiseert
geen specifieke op EU-recht toegesneden
opleidingsactiviteiten. Het EU-recht is echter een
integraal onderdeel van alle seminars over
Slowaaks recht, aangezien het nationale recht in
elke lidstaat nauw is verbonden met het EUrecht, en uiteraard worden tijdens de lezingen
ook EU-instrumenten behandeld.

In verschillende fasen

NEE

Maar in de seminars van de Orde van Advocaten

Behandelde onderwerpen:
Strafrecht, burgerlijk recht, familierecht, arbeidsrecht,
ondernemingsrecht, bestuursrecht, belastingrecht,
grondwettelijk recht, wetgeving inzake juridische
beroepen, juridische ethiek enz.
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Land: Slowakije

opgedeelde
introductieperiode
Beoordeling/Examen
na de
introductieperiode

komen diverse rechtsgebieden aan de orde.

JA









Door
middel
van
verslagen
van
begeleiders (voorafgaande voorwaarde
voor deelname aan het examen van de
Orde van Advocaten)
Door middel van schriftelijke examens
(noot: alleen als onderdeel van het
examen van de Orde van Advocaten)
Door middel van mondelinge examens
(noot: alleen als onderdeel van het
examen van de Orde van Advocaten)
Door de evaluatie van een door de
advocaat in opleiding/stagiair ontwikkelde
zaak (noot: alleen als onderdeel van het
schriftelijk examen van de Orde van
Advocaten).

3 Stelsel voor permanente educatie
Onderscheid tussen
permanente educatie /
specialisatieopleidingen
Verplichtingen met
betrekking tot
permanente educatie
/
specialisatieopleiding

NEE
Slowakije kent geen systeem
specialisatie van advocaten
NEE

voor

de

Permanente educatie: Er is een kader voor
facultatieve opleidingen, zoals vastgelegd in
het interne reglement van de Orde van
Advocaten.
Specialisatie wordt niet vereist door nationale
wetgeving of het interne reglement van de Orde
van Advocaten.
Rechtsgrondslag:
Besluit van de Algemene Vergadering van de
Slowaakse Orde van Advocaten betreffende de
opleiding van advocaten in opleiding en de
permanente educatie van advocaten – punt 6
(Uznesenie konferencie advokátov o výchove
advokátskych koncipientov a ďalšom vzdelávaní
advokátov)
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Land: Slowakije

(1) Afgaande op de behoeften en wensen van
advocaten, hun werknemers en andere
juridische
beroepsbeoefenaars,
organiseert de Orde van Advocaten
seminars en lezingen over actuele
problemen die verband houden met de
rechtspraktijk of over vraagstukken die
voor de rechtspraktijk belangrijk zijn.
(2) De deelname aan de seminars en lezingen
is vrijwillig.
Verplichtingen met
betrekking tot
specialisatieopleidinge
n

NEE

Verplichtingen met
betrekking tot het
leren van vreemde
talen

Geen verplichtingen.

Specialisatie wordt niet vereist door nationale
wetgeving of het interne reglement van de Orde
van Advocaten.

Verplichtingen ten
N.v.t.
aanzien van EU-recht
als inhoud van
permanente educatie /
specialisatieopleiding?
4 Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid van
accreditatie

NEE
In Slowakije bestaat geen accreditatiesysteem
voor aanbieders van opleiders (zie punt 1).
Seminars, workshops, conferenties en andere
opleidingsactiviteiten

kunnen

worden

georganiseerd door verschillende aanbieders
(particuliere of openbare, commerciële of nonprofitorganisaties).

Het staat advocaten en

advocaten in opleiding vrij om aan deze
activiteiten deel te nemen.
Volgens
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het

Besluit

van

de

Algemene

Land: Slowakije

Vergadering
Advocaten

van

de

Slowaakse

betreffende

de

Orde

van

opleiding

van

advocaten in opleiding en de permanente
educatie van advocaten worden alleen door de
Slowaakse Orde van Advocaten georganiseerde
seminars
verplichte

erkend

als

curriculum

onderdeel
van

van

het

advocaten

in

opleiding.
Aantal aanbieders van
opleidingen die activiteiten
voor permanente educatie
aanbieden

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het

Soorten aanbieders van
opleidingen die
geaccrediteerde activiteiten
voor permanente educatie
ontwikkelen

N.v.t.

aantal of het type aanbieders.

In Slowakije bestaat geen accreditatiesysteem
voor aanbieders van opleidingen.

Activiteiten en methoden
Soorten
opleidingsactiviteiten die
worden geaccepteerd
conform de verplichtingen
voor permanente educatie
of specialisatieopleidingen

Slowakije kent geen Deelname aan
verplichting
tot opleidingsactiviteite
permanente educatie. n in andere lidstaten:
Permanente educatie N.v.t.
vindt
plaats
op
vrijwillige
basis en
bestaat normaliter uit
 Seminars
 Lezingen.

5 Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die toezicht
houden op permanenteeducatieactiviteiten

N.v.t.
Particuliere aanbieders van opleidingen staan
niet onder toezicht van de Orde van Advocaten
of van enige andere structuur.

Toezichtproces

N.v.t.
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Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 2 – Study on the state of play of lawyers
training in EU law", uitgevoerd door de Raad van balies van de Europese Unie (CCBE) en het
Europees Instituut voor bestuurskunde (EIB)
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