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DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE FORMARE A AVOCAȚILOR din Slovenia
1. Accesul la profesie
Studii superioare / studii
universitare

DA

Este obligatorie o diplomă în
drept

DA

Etape pentru a deveni
avocat cu drepturi depline:






Parcurgerea unei perioade pregătitoare
Examene (există două examene de stat:
primul examen de stat, organizat de către
stat, este alcătuit dintr-o probă scrisă și o
probă orală;
cel de-al doilea examen – organizat de
către
barou,
evaluează
cunoașterea
legislației care reglementează profesia
juridică, onorariile avocaților și Codul
deontologic al avocaților).
Evaluarea candidaților este realizată de
Consiliul Baroului din Slovenia.
Înscrierea în barou (nu este obligatorie
pentru toate categoriile. Stagiarii angajați de
un avocat sau de o firmă de avocatură
înainte de susținerea examenului de stat și
angajații din cadrul unui birou juridic care au
susținut examenul de admitere în barou
trebuie să se înscrie în barou).
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Țara: Slovenia

Căi alternative de acces la
profesie:

Candidații care au dobândit cel puțin trei ani de
experiență practică ca licențiați în drept în cadrul
unor societăți sau în cadrul serviciilor instanțelor
pot susține examenul de stat pentru a deveni
avocați.
Căile de transfer de la alte profesii se aplică
deținătorilor titlului de doctor, profesorilor de
drept, asistenților de avocați (a se vedea mai jos
secțiunea privind perioada pregătitoare pentru
detalii).

2. Formarea în timpul perioadei pregătitoare
Există o perioadă
pregătitoare?

DA

Obligatorie

DA

Temei juridic:
Legea privind Baroul, astfel cum a fost adoptată
în 1993 și modificată ultima oară în 2009 –
articolul 25

Durata stabilită:
4 ani
Un candidat trebuie să aibă patru ani de
experiență practică în calitate de licențiat în
drept, dintre care cel puțin un an după
susținerea
exercitarea

examenului
profesiei

de
juridice,

stat

pentru

experiență

dobândită pe lângă un avocat, în cadrul unei
firme de avocatură, în cadrul instanței, al
parchetului, al biroului avocatului public sau în
cadrul unui birou notarial, ca angajat obișnuit în
temeiul unui contract de muncă cu normă
întreagă.
Tipuri de structuri
responsabile de
organizarea formării
în perioada
pregătitoare

Nu se aplică
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Țara: Slovenia

Tipul formării
pregătitoare

Stagiu în conformitate cu articolele 45-47 din Legea

Examen de admitere /
verificare înainte de
perioada pregătitoare

NU

Programă de
învățământ prevăzută
pentru perioada
pregătitoare

DA

privind baroul (a se vedea mai sus temeiul juridic)
Examenul de stat face parte din perioada
pregătitoare.
Subiecte verificate în cadrul examenului de
stat:
Formarea

în

perioada

pregătitoare

este

orientată către pregătirea candidaților pentru
acest tip de examen.
Examenul scris: redactarea a două hotărâri
judecătorești (una într-o cauză civilă și cealaltă
într-o cauză penală)
Examenul oral: verificarea cunoștințelor privind
dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial,
dreptul

muncii,

procedurile

administrativ,

administrative

administrative,
Republicii

dreptul

sistemul

Slovenia,

și

litigiile

constituțional

organizarea

al

sistemului

judiciar și a administrației publice din Slovenia,
sistemul juridic al UE.
Examenul de stat are loc în timpul perioadei
pregătitoare.
Candidații trebuie să susțină examenul de stat
pentru exercitarea profesiei juridice în timpul
perioadei pregătitoare, precum și un test de
verificare a cunoștințelor privind legislația care
reglementează profesia juridică, onorariile
avocaților și Codul deontologic după încheierea
perioadei pregătitoare.
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Țara: Slovenia

Particularități privind
dreptul UE și formarea
lingvistică:

DA

Proba orală a examenului de stat include
întrebări privind sistemul juridic al UE.

Perioada pregătitoare
este împărțită în mai
multe etape

DA

Etapa anterioară susținerii examenului de
stat
- candidatul trebuie să dobândească experiență
practică după obținerea diplomei de licențiat în
drept.
Etapa ulterioară susținerii examenului de
stat
- candidatul trebuie să acumuleze un an de
experiență practică în calitate de licențiat în
drept, experiență dobândită pe lângă un avocat,
în cadrul unei firme de avocatură, în cadrul
instanței, al parchetului, al biroului avocatului
public sau în cadrul unui birou notarial.

Evaluare/examen
după perioada
pregătitoare

La primirea unei cereri de înscriere în registrul
avocaților, baroul analizează dacă solicitantul
îndeplinește toate condițiile pentru a fi înscris în
registrul avocaților (articolul 25 din Legea privind
baroul).

3. Sistemul de formare continuă
Diferențiere între formarea
continuă/formarea de
specialitate

DA

Obligații privind
formarea continuă

Formarea

NU

continuă

nu

este

prevăzută

în

legislația națională sau în regulamentele interne
ale baroului.
Cu

toate

acestea,

Baroul

din

Slovenia

organizează o dată pe an „Școala avocaților”
(un eveniment cu durata de o zi adresat tuturor
avocaților). De asemenea, în septembrie 2012 sau lansat activități opționale de formare
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Țara: Slovenia

continuă

pentru

avocați.

Acestea

sunt

organizate de Adunarea Regională a Avocaților
(območni zbor) sau în cooperare cu alte
organisme.
Participarea la cel puțin 5 cursuri de formare pe
an va deveni o cerință obligatorie în viitor.
Obligații privind
formarea de
specialitate

DA

Obligații privind formarea de specialitate în
conformitate cu legislația națională (articolul 33
din Legea privind baroul).
Statutul de avocat specialist: poate fi dobândit
de avocații cărora li s-a acordat titlul de
specialist într-un anumit domeniul sau titlul
universitar de master în drept va fi recunoscut la
cerere, cu condiția ca persoana în cauză să-și fi
desfășurat activitatea ca avocat și/sau să fi
ocupat o funcție judiciară în domeniul respectiv
timp de cel puțin 5 ani.
În cazul în care unui avocat i se conferă funcția
de lector cu calificări superioare, conferențiar
sau profesor cu drepturi depline în cadrul
Facultății de Drept, acesta dobândește statutul
de avocat specializat în domeniul juridic în care
și-a

desfășurat

activitatea

pedagogică

și

științifică, chiar dacă nu îndeplinește condiția
menționată în alineatul anterior, referitoare la
experiența de 5 ani în domeniu.
Cerința menționată în primul paragraf de la
articolul 33 din Legea privind baroul face
obiectul deciziei Consiliului Asociației Baroului.
Nu există nicio cale de atac împotriva unor astfel
de decizii.
Obligații privind învățarea
limbilor străine

Nu există astfel de obligații.
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Obligații privind includerea
dreptului UE în formarea
continuă/de specialitate

Nu există astfel de obligații.

4. Sisteme de acreditare și furnizori de formare
Posibilitate de acreditare

Nu se aplică

Numărul furnizorilor de
formare care oferă activități
de formare continuă

Nu se aplică

Tipul furnizorilor de formare
care organizează activități
de formare continuă
acreditate

Nu se aplică

Activități și metode
Tipuri de activități de
formare acceptate pentru
îndeplinirea obligației de
formare continuă sau de
specialitate

Având în vedere
faptul că formarea
continuă nu are
caracter obligatoriu în
Slovenia, nu există
particularități
privind activitățile de
formare

5. Supravegherea activităților de formare
Organizații implicate în
supravegherea activităților
de formare continuă

Nu se aplică

Procesul de supraveghere

Nu se aplică

Organizații implicate în
supravegherea activităților
de formare de specialitate

Nu se aplică
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Participarea la
activități de formare
într-un alt stat
membru:
DA – Avocații pot
participa la activități de
formare desfășurate
într-un alt stat membru
la libera alegere a
acestora.

Țara: Slovenia

Procesul de supraveghere

Nu se aplică

Sursa: Proiectul-pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 2 – Studiu cu privire la situația
formării avocaților în domeniul dreptului UE”, realizat de Consiliul Barourilor și al Societăților
de Drept din Europa (CCBE) și Institutul European de Administrație Publică (EIPA)
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