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

DA

Deținerea unei diplome
universitare în drept este
obligatorie

DA

Etape care trebuie parcurse
pentru a deveni avocat cu
drepturi depline:



Parcurgerea unei perioade pregătitoare



Examen organizat de Barou



Înscrierea în Barou



Depunerea

jurământului

în

fața

Președintelui Baroului

Căi alternative de acces la
profesie

DA
Căi de transfer de la alte profesii
Temei juridic:
Secțiunea 3 și secțiunea 6 din Legea nr.
586/2003 Coll. privind profesia juridică (Legea
privind profesia juridică)


Profesorii universitari și profesorii asociați
care predau dreptul pot fi admiși în Barou
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Țara: Slovacia

în termen de 2 luni de la depunerea unei
cereri în acest sens și după depunerea
jurământului,
îndeplinite

atât
cerințele

timp

cât

privind

sunt
gradul

universitar și alte condiții [enumerate la
articolul 3 alineatul (1) literele (a), (b), (e) și
(i)].


Examenul susținut în Slovacia pentru
exercitarea profesiei de judecător, notar
sau procuror este echivalent cu examenul
de admitere în Barou. De asemenea,
Baroul poate să evalueze orice alt examen
juridic ca fiind echivalent cu examenul de
admitere în Barou.

Pentru avocații europeni înregistrați, condițiile
sunt prezentate în secțiunea 4 din legea susmenționată. Pentru avocații europeni aflați la
început de carieră, condițiile sunt prezentate în
secțiunea 5 din Legea privind profesia juridică.
2. Formarea în timpul perioadei pregătitoare
Există o perioadă
pregătitoare?

DA

Avocații stagiari înscriși pe lista Baroului trebuie
să participe la activități de formare în timpul
perioadei pregătitoare.
Temei juridic:
Legea privind profesia juridică, secțiunea 3
subsecțiunea (1) litera (c)

Obligatorie

DA

Durata stabilită:
5 ani
Notă: O persoană înscrisă înainte de data de
1 ianuarie 2013 pe lista avocaților stagiari
administrată de Baroul din Slovacia intră sub
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incidența regulamentului anterior care prevede
un stagiu obligatoriu sau o perioadă de pregătire
obligatorie cu durata de 3 ani.
Tipuri de structuri
responsabile de
organizarea formării
în perioada
pregătitoare




Baroul
Cabinete private și firme de avocatură (stagiul se
desfășoară sub supravegherea unui cabinet privat
– formare practică cu privire la competențele
profesionale juridice)

Tipul formării în
perioada pregătitoare



Stagiu sub supravegherea unui cabinet privat și



Formare în domeniul dreptului în conformitate cu
o programă de învățământ specifică, comună
pentru toți avocații stagiari și



Formare cu privire la competențele profesionale
juridice

(în

cadrul

seminarelor

obligatorii

organizate de Barou sau în cadrul stagiului
coordonat de un avocat practician)
Baroul

consideră

stagiul

sub

îndrumarea

unui

judecător, a unui candidat la funcția de judecător, a
unui procuror, a unui procuror stagiar sau a unui notar
ca stagiu pentru debutanții în profesia de avocat.
Baroul poate să includă alte aspecte ale practicii
juridice (activități) în cadrul stagiului debutantului în
profesia de avocat.
În Slovacia, toți debutanții în profesia de avocat trebuie
să efectueze un stagiu cu durata de 5 ani sau de 3 ani
(a se vedea secțiunea de mai sus privind „Durata
stabilită”). În timpul celor 5 sau 3 ani, stagiarii sunt
angajați ai unui avocat înregistrat. Lucrând într-un
cabinet de avocatură sub supravegherea angajatorului,
avocații stagiari acumulează cunoștințe în diverse
domenii ale dreptului; aceștia dobândesc experiență cu
privire la redactarea actelor juridice, prezentarea în
fața instanței și a autorităților publice și dobândesc
toate

competențele

juridice

necesare.

În

timpul

aceleiași perioade de 5 sau 3 ani, avocații stagiari iau
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parte la un anumit număr de seminare obligatorii
organizate de Baroul din Slovacia. Seminarele au forma
unor prelegeri susținute de avocați experți, cadre
universitare din exterior, judecători și alți practicieni în
domeniul

dreptului.

Programa

seminarelor

este

stabilită de Barou și este comună pentru toți avocații
stagiari. Aceasta are ca obiect diverse domenii ale
dreptului,

dreptul

material

și dreptul

procesual,

competențele juridice și etica juridică.
Examen de admitere/
verificare înainte de
perioada pregătitoare

NU

Programă de
învățământ prevăzută
pentru perioada
pregătitoare

DA

Particularități privind
formarea în domeniul
dreptului UE și
formarea lingvistică:

NU

Baroul din Slovacia nu organizează activități de
formare speciale care să vizeze exclusiv dreptul
UE. Acesta face însă parte integrantă din toate
seminarele referitoare la dreptul slovac, întrucât
dreptul național este strâns legat de dreptul UE
în toate statele membre și, bineînțeles,
instrumentele UE sunt menționate în cadrul
prelegerilor.

Perioadă pregătitoare
împărțită în mai multe
etape

NU

Cu toate acestea, seminarele organizate de
Barou abordează succesiv diverse domenii ale
dreptului.

Evaluare/examen
după perioada
pregătitoare

DA

Materii studiate:
Dreptul penal, dreptul civil, dreptul familiei, dreptul
muncii, dreptul societăților comerciale, dreptul
administrativ, dreptul fiscal, dreptul constituțional și
legislația privind profesia juridică, etica juridică





Prin rapoarte întocmite de îndrumători
(condiție prealabilă obligatorie pentru a
putea susține examenul de admitere în
Barou)
Prin examene scrise (notă: exclusiv în
cadrul examenului de admitere în Barou)
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Prin examene orale (notă: exclusiv în
cadrul examenului de admitere în Barou)
Prin evaluarea unei cauze pregătite de
către avocatul stagiar (notă: exclusiv în
cadrul examenului de admitere în Barou)

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

NU
În Slovacia nu există un sistem de specializare
a avocaților.

Obligații privind
formarea continuă /
formarea de
specialitate

Formarea continuă: există un cadru de
formare opțional, astfel cum se prevede în
regulamentele interne ale Baroului.

NU

Formarea de specialitate nu este prevăzută
nici în dreptul național, nici în regulamentele
interne.
Temei juridic:
Decretul Adunării Generale a Baroului din
Slovacia privind formarea avocaților stagiari și
formarea continuă a avocaților – secțiunea 6
(Uznesenie konferencie advokátov o výchove
advokátskych koncipientov a ďalšom vzdelávaní
advokátov)
(1) În conformitate cu nevoile și cererile
avocaților, ale angajaților acestora și ale
altor practicieni din domeniul dreptului,
Baroul organizează seminare și prelegeri
privind chestiuni curente apărute în
practica juridică sau privind aspecte
importante pentru practica juridică.
(2) Participarea la seminare și prelegeri are
caracter opțional.
Obligații privind
formarea de
specialitate

NU

Obligații privind
învățarea limbilor

Nu există astfel de obligații.

Formarea de specialitate nu este prevăzută nici
în dreptul național, nici în regulamentele interne.
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străine
Obligații privind
includerea dreptului
UE în formarea
continuă/de
specialitate

Nu se aplică

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

NU
În Slovacia nu există un sistem de acreditare a
furnizorilor de formare (punctul 1). Seminarele,
atelierele,

conferințele

și

alte

activități

de

formare pot fi organizate de diverși furnizori de
formare (organizații din sectorul privat sau
public, societăți comerciale sau organizații nonprofit). Avocații și avocații stagiari au libertatea
de a participa la acestea.
În conformitate cu Decretul Adunării Generale a
Baroului din Slovacia privind formarea avocaților
stagiari și formarea continuă a avocaților, numai
seminarele organizate de Baroul din Slovacia
sunt recunoscute ca făcând parte din formarea
obligatorie a avocaților stagiari.
Numărul furnizorilor de
formare care oferă activități
de formare continuă

Nu există date disponibile privind numărul sau

Tipul furnizorilor de formare
care organizează activități
de formare continuă
acreditate

Nu se aplică

tipul furnizorilor de formare.

În Slovacia nu există un sistem de acreditare
pentru furnizorii de formare.

Activități și metode
Tipul activităților de formare
acceptate în cadrul
obligațiilor privind formarea

În Slovacia nu există Participarea la
obligații
privind activități de formare
formarea continuă.
desfășurate în alte
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continuă sau de specialitate

state membre ale UE:
Formarea
continuă
este organizată în mod Nu se aplică
voluntar și constă, în
general, în
 seminare;
 prelegeri

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

Nu se aplică
Furnizorii de formare din sectorul privat nu se
află sub supravegherea Baroului sau a unei alte
structuri.

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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