Sustavi za izobrazbu odvjetnika u EU-u
Slovačka
Tijelo koje je dostavilo informacije: Slovačka odvjetnička komora (Slovenská advokátska komora)
travanj 2014.
OPIS NACIONALNOG SUSTAVA IZOBRAZBE ODVJETNIKA u Slovačkoj
1. Pristup zanimanju
Visoko
obrazovanje/sveučilišno
obrazovanje

DA

Obavezna je diploma
pravnog fakulteta

DA

Postupci kojima se ostvaruje
status odvjetnika:



Završena početna izobrazba



Ispit koji organizira odvjetnička komora



Upis u imenik odvjetničke komore



Polaganje

prisege

pred

predsjednikom

komore

Alternativni načini pristupa
zanimanju:

DA
Prelazak iz drugih zanimanja.
Pravna osnova:
Odjeljak 3. i odjeljak 6. Zakona br. 586/2003 Coll.
o pravnoj struci (Zakon o pravnoj struci)


Sveučilišni profesori i izvanredni profesori
prava mogu postati članovi odvjetničke
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komore u roku od dva mjeseca od
ponošenja zahtjeva i nakon polaganja
prisege ako su ispunjeni uvjeti u pogledu
sveučilišne

diplome

i

ostali

uvjeti

(propisani u članku 3. stavku 1. točkama
(a), (b), (e) i (i)).


Pravosudni ispit, javnobilježnički ispit ili
ispit za državne odvjetnike položen u
Slovačkoj

istovjetan

je

pravosudnom

ispitu. Odvjetnička komora može također
ocijeniti bilo koji drugi ispit iz područja
prava

istovjetnim

ispitu

odvjetničke

komore.
Uvjeti za registrirane europske odvjetnike
propisani su u odjeljku 4. navedenog Zakona.
Uvjeti za novokvalificirane europske odvjetnike
propisani su u odjeljku 5. Zakona o pravnoj
struci.
2. Izobrazba za vrijeme početnog razdoblja
Postoji li razdoblje
početne izobrazbe?

DA

Odvjetnički vježbenici upisani u imenik
odvjetničke komore moraju pohađati početnu
izobrazbu.
Pravna osnova:
Zakon o pravnoj struci, odjeljak 3. pododjeljak 1.,
članak (c)

Obavezno

DA

Propisano trajanje:
5 godina
Napomena: odvjetnički vježbenik koji je bio
upisan u imenik odvjetničkih vježbenika koji vodi
Slovačka odvjetnička komora prije 1. siječnja
2013. mora se ravnati prema prethodnoj uredbi
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kojom je propisano obvezno razdoblje početne
izobrazbe u trajanju od 3 godine.
Vrste struktura
odgovornih za
organizaciju početne
izobrazbe




Odvjetnička komora
Privatna praksa i odvjetnička društva (vježbenički
staž pod nadzorom privatne prakse – praktična
izobrazba o pravnim stručnim vještinama

Vrsta početne
izobrazbe



Vježbenički staž pod nadzorom privatne prakse i



Pravna izobrazba s posebnim kurikulumom koji je
zajednički svim odvjetničkim vježbenicima i



Izobrazba o pravnim stručnim vještinama (u okviru
obveznih seminara odvjetničke komore ili za
vrijeme

vježbeničkog

staža

pod

nadzorom

odvjetnika)
Odvjetnička komora smatra stažiranje u praksi suca,
sudačkog

kandidata,

državnog

odvjetnika,

državnoodvjetničkog vježbenika i javnog bilježnika
vježbeničkim stažom odvjetnika. Odvjetnička komora
može u vježbenički staž uključiti i druge vrste prakse
(rad).
U Slovačkoj svaki odvjetnički vježbenik mora proći
vježbenički staž u trajanju od pet godina ili tri godine.
(Vidjeti
Tijekom

prethodni
tog

odjeljak

razdoblja

„Propisano

odvjetničkog

trajanje“).
vježbenika

zapošljava registrirani odvjetnik. Radeći u odvjetničkom
uredu pod nadzorom poslodavca odvjetnički vježbenik
stječe znanje iz različitih područja prava. Vježbenici
stječu iskustvo u sastavljanju pravnih akata i u
zastupanju pred sudovima i javnim tijelima te stječu
sve

nužne

pravne

vještine.

U

istom

razdoblju

odvjetnički vježbenik sudjeluje u propisanom broju
obveznih seminara u organizaciji Slovačke odvjetničke
komore. Seminari se organiziraju u obliku predavanja
koje vode stručni odvjetnici, akademici, suci i ostali
pravnici. Kurikulum seminara propisuje odvjetnička
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komora,

a

on

je

zajednički

svim

odvjetničkim

vježbenicima. Njime su obuhvaćena različita područja
prava, materijalno i postupovno pravo, pravne vještine
i pravna etika.
Kvalifikacijski
ispit/provjera prije
početne izobrazbe

NE

Utvrđeni kurikulum za
vrijeme početne
izobrazbe

DA

Posebnosti u vezi s
pravom EU-a i
jezičnom izobrazbom:

NE

Slovačka odvjetnička komora ne organizira
posebne aktivnosti izobrazbe samo na temu
prava EU-a. Međutim, ono je sastavni dio svih
seminara na temu slovačkog prava jer je
nacionalno pravo usko povezano s pravom EU-a
u svakoj državi članici, a instrumenti EU-a
spominju se za vrijeme predavanja.

Početna izobrazba
podijeljena u različite
faze

NE

Ali seminari koje organizira odvjetnička komora
sukcesivno obuhvaćaju različita područja prava.

Ocjenjivanje/ispit
nakon početne
izobrazbe

DA

Obuhvaćene teme:
kazneno pravo, građansko pravo, obiteljsko pravo,
radno pravo, pravo trgovačkih društava, upravno
pravo, porezno pravo, ustavno pravo i zakoni o
odvjetništvu, pravna etika.






na temelju izvješća mentora (preduvjet za
polaganje pravosudnog ispita)
pisani ispiti (napomena: samo kao dio
pravosudnog ispita)
usmeni ispiti (napomena: samo kao dio
pravosudnog ispita)
na temelju ocjenjivanja predmeta kojeg je
pripremio
odvjetnički
vježbenik
(napomena: samo kao dio pisanog
pravosudnog ispita)

3. Sustav trajne izobrazbe
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Razlika između trajne
izobrazbe/specijalizacije
Obveze u vezi s
trajnom izobrazbom

NE
U Slovačkoj ne postoji sustav specijalizacije
odvjetnika
NE

Trajna izobrazba: postoji okvir za izbornu
izobrazbu, kako je navedeno u internim
propisima odvjetničke komore
Specijalizacija nije propisana nacionalnim ni
internim propisima.
Pravna osnova:
Odluka Opće skupštine Slovačke odvjetničke
komore o izobrazbi odvjetničkih vježbenika i
trajnoj izobrazbi odvjetnika – odjeljak 6.
(Uznesenie konferencie advokátov o výchove
advokátskych koncipientov a ďalšom vzdelávaní
advokátov)
(1) U skladu s potrebama i zahtjevima
odvjetnika, njiihovih zaposlenika i ostalih
pravnika, odvjetnička komora organizira
seminare i predavanja o tekućim
problemima povezanima sa sudskom
praksom i o pitanjima koja su važna za
odvjetničku praksu.
(2) Sudjelovanje
na
seminarima
i
predavanjima dobrovoljno je.

Obveze u vezi sa
specijalizacijom

NE

Obveze u vezi s
učenjem stranih jezika

Nema obveze

Obveze u vezi sa
sadržajem prava EU-a
u odnosu na trajnu
izobrazbu/specijalizaci
ju?

N/P

Specijalizacija nije propisana nacionalnim ni
internim propisima.

4. Akreditacijski sustavi i pružatelji izobrazbe
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Mogućnost za akreditaciju

NE
Ne postoji akreditacijski sustav za pružatelje
izobrazbe u Slovačkoj (točka 1.). Seminare,
radionice,

konferencije

i

ostale

aktivnosti

izobrazbe mogu pružati razni pružatelji usluga
izobrazbe

(privatne,

javne,

neprofitne

organizacije).

komercijalne

Pohađati

ih

i

mogu

odvjetnici i odvjetnički vježbenici.
U skladu s Odlukom Opće skupštine Slovačke
odvjetničke komore o izobrazbi odvjetničkih
vježbenika i trajnoj izobrazbi odvjetnika, jedino
se seminari koje organizira Slovačka odvjetnička
komora priznaju kao dio obvezne izobrazbe
odvjetničkih vježbenika.
Broj pružatelja izobrazbe
koji nude aktivnosti trajne
izobrazbe

Nema dostupnih podataka o broju i vrsti

Vrsta pružatelja izobrazbe
koji nude aktivnosti trajne
izobrazbe

N/P

pružatelja izobrazbe.

Ne postoji akreditacijski sustav za pružatelje
izobrazbe u Slovačkoj.

Aktivnosti i metode
Vrsta aktivnosti izobrazbe
koje su prihvaćene u skladu
s obvezama trajne izobrazbe
ili specijalizacije

U
Slovačkoj
obveze
izobrazbe.

nema Sudjelovanje u
trajne aktivnostima
izobrazbe u drugim
državama članicama:
Trajna
izobrazba
organizira
se N/P
dobrovoljno i obično
se sastoji od
 seminara
 predavanja

5. Nadzor nad aktivnostima izobrazbe
Organizacije uključene u

N/P
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nadzor nad aktivnostima
trajne izobrazbe

Privatne pružatelje izobrazbe ne nadzire
odvjetnička komora ni neka druga struktura.

Postupak nadzora

N/P

Izvor: Pilot projekt – Europska pravosudna izobrazba „Lot 2 – Studija o statusu odvjetnika koji
prolaze izobrazbu iz prava EU-a”, koji su proveli Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE) i
Europski institut za javnu upravu (EIPA)
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