Lakimieskoulutus EU:ssa
Slovenia
Tietolähde: Odvetniška zbornica Slovenije
huhtikuu 2014
KUVAUS Slovenian KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen koulutus /
yliopistotason koulutus

KYLLÄ

Oikeustieteen tutkinto
pakollinen

KYLLÄ

Pätevöityminen






Työharjoittelun suorittaminen
Kokeet (Valtiollisia kokeita on kaksi:
Ensimmäiseen valtiolliseen kokeeseen,
jonka järjestää valtio, sisältyy suullinen ja
kirjallinen osa.
Toisessa
kokeessa,
jonka
järjestää
asianajajaliitto,
testataan
oikeusalan
ammatteja
sääntelevän
lain,
asianajopalkkioiden
ja
asianajajien
eettisten säännösten tuntemusta.)
Slovenian asianajajaliiton johtokunta arvioi
hakijat.
Rekisteröityminen asianajajaliiton jäseneksi
(Tämä ei ole pakollista kaikille ryhmille.
Harjoittelijoiden, jotka ovat työskennelleet
asianajajan
tai
lakiasiaintoimiston
palveluksessa ennen valtiollisen kokeen
suorittamista, sekä asianajotoimistojen
työntekijöinä
asianajajatutkinnon
suorittamisen
jälkeen
toimivien
on
1

Maa: Slovenia

rekisteröidyttävä asianajajaliiton jäseniksi.)
Vaihtoehtoiset polut
ammattiin

Hakijat, joilla on yliopistollisen oikeustieteen
kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen
vähintään 3 vuoden käytännön kokemus
yritysten tai tuomioistuinten palveluksessa,
voivat suorittaa valtiollisen asianajajakokeen.
Siirtymäpolut

muista

ammateista

koskevat

tohtorintutkinnon suorittaneita, oikeustieteen
professoreita

ja

juristien

avustajia

(ks.

tarkemmin jäljempänä oleva työharjoittelua
koskeva kohta).
2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLL
Ä

Oikeusperusta:

Pakollinen

KYLL
Ä

Kesto:

Vuonna 1993 hyväksytty ja viimeksi vuonna
2009 muutettu asianajolaki – 25 §

4 vuotta
Hakijalla on oltava neljän vuoden käytännön
kokemus

yliopistollisen

oikeustieteen

kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen, ja
tästä ajasta on oltava vähintään yksi vuosi
työkokemusta

valtiollisen

ammattitutkinnon

oikeusalan

suorittamisen

jälkeen

asianajajan

tai

lakiasiaintoimiston

palveluksessa,

tuomioistuimessa,

yleisen

syyttäjän virastossa, valtionsyyttäjän virastossa
tai

notaarin

palveluksessa

vakituisena

työntekijänä kokoaikaisella työsopimuksella.
Työharjoittelua
järjestävät
organisaatiot

–
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Harjoittelun
toteutustapa

Asianajolain 45–47 §:n mukainen työharjoittelu (ks.

Pääsykoe/tarkistus
ennen harjoittelua

EI

Valtiollinen koe on osa harjoittelua.

Opetussuunnitelma
harjoittelun aikana

KYLL
Ä

Valtiollisessa kokeessa testattavat aiheet:

edellä oikeusperusta)

Harjoittelujakso on suunniteltu valmistamaan
hakijoita tällaiseen kokeeseen.
Kirjallinen

koe:

kahden

tuomion

(yhden

siviilioikeudellisen ja yhden rikosoikeudellisen
tuomion) laatiminen
Suullinen

koe:

kokeessa

rikosoikeuden,
kauppaoikeuden,

testataan

siviilioikeuden,
työoikeuden,

hallinto-

oikeuden, hallintomenettelyjen ja hallintoriitaasioiden,

Slovenian

perustuslakijärjestelmän,

tasavallan
Slovenian

oikeuslaitoksen ja julkishallinnon organisaation
ja EU:n oikeudellisen järjestelmän tuntemusta.
Valtiollinen koe suoritetaan harjoittelun
aikana.
Hakijoiden
on
suoritettava
valtiollinen
oikeusalan
ammattien
harjoittamiseen
oikeuttava tutkinto harjoittelun aikana ja
asianajolain, asianajopalkkioiden ja eettisten
sääntöjen
tuntemusta
mittaava
koe
harjoittelun jälkeen.
Eurooppaoikeuden ja
vieraiden kielten
opetusta koskevat
erityisvaatimukset

KYLL
Ä

Valtiollisen kokeen suullinen osa sisältää
kysymyksiä EU:n oikeusjärjestelmästä.
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Jakautuuko harjoittelu KYLL
Ä
useampaan jaksoon?

Valtiollisen kokeen suorittamista edeltävä
vaihe
– Hakijan on hankittava käytännön kokemusta
suoritettuaan

oikeustieteen

kandidaatin

tutkinnon.
Valtiollisen kokeen suorittamisen jälkeinen
vaihe
–

Hakijan

on

käytännön

hankittava

yhden

kokemus

kandidaattina

vuoden

oikeustieteen

asianajajan

oikeusasiaintoimiston

tai

palveluksessa,

tuomioistuimessa, yleisen syyttäjän virastossa,
valtionsyyttäjän

virastossa

tai

notaarin

palveluksessa.
Harjoittelun jälkeinen
arviointi/koe

Saatuaan
asianajajaluetteloon
kirjoittautumista
koskevan hakemuksen asianajajaliitto arvioi, täyttääkö
hakija tätä koskevat vaatimukset (asianajolain 25 §).

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
Erottelu
täydennyskoulutuksen ja
erikoistumiskoulutuksen
välillä

KYLLÄ

Täydennyskoulutusta
koskevat velvoitteet

Täydennyskoulutusta ei mainita valtiollisessa

EI
OLE

laissa

eikä

asianajajaliiton

sisäisissä

säännöissä.
Slovenian asianajajaliitto järjestää kuitenkin
kerran vuodessa ”lakimieskoulun” (kaikille
lakimiehille

suunnattu

yksipäiväinen

tapahtuma). Myös lakimiesten vapaaehtoinen
täydennyskoulutus käynnistettiin syyskuussa
2012.

Sitä

asianajajayhdistys

järjestää
(območni

alueellinen
zbor)

tai

sitä

tarjotaan yhteistyössä muiden elinten kanssa.
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Vähintään 5 kurssia vuodessa – koulutus
muuttuu tulevaisuudessa pakolliseksi.
Erikoistumiskoulutust
a koskevat velvoitteet

KYLL
Ä

Erikoistumiskoulutusta koskevista velvoitteista
säädetään valtiollisessa laissa (asianajolain 33
§).
Erikoistuneen

asianajajan

asema:

Erikoistuneen asianajajan aseman voivat saada
pyynnöstä asianajajat, joille on myönnetty
asiantuntijan
oikeustieteen

arvonimi

tietyllä

maisterin

edellyttäen,

että

he

asianajajan

ammattia

alalla

tai

tutkintonimike,

ovat
ja/tai

harjoittaneet
hoitaneet

oikeusalan toimea kyseisellä alalla vähintään 5
vuoden ajan.
Asianajaja, joka on valittu oikeustieteellisen
tiedekunnan lehtoriksi, apulaisprofessoriksi tai
professoriksi, saa erikoistuneen asianajajan
aseman sillä oikeudellisella alalla, jolla hän on
tehnyt tieteellistä ja opetustyötä, vaikka hän ei
täyttäisi edellisessä kohdassa asetettua ehtoa
ammatin harjoittamisesta 5 vuoden ajan.
Asianajolain 33 §:n ensimmäisessä momentissa
tarkoitetun vaatimuksen täyttymisestä päättää
asianajajaliiton johtokunta. Näihin päätöksiin ei
voi hakea muutosta.
Vieraiden kielten opiskelua
koskevat velvoitteet

EI OLE

Eurooppaoikeuden opetuksen EI OLE
sisältöä koskevat
vaatimukset täydennys- ja
erikoistumiskoulutuksessa
4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
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Mahdollisuus akkreditointiin

–

Täydennyskoulutusta
tarjoavien koulutuksen
järjestäjien lukumäärä

–

Akkreditoitua
täydennyskoulutusta
tarjoavat koulutuksen
järjestäjät

–

Koulutustoiminta ja -menetelmät
Täydennys- tai
erikoistumiskoulutusta
koskevien velvoitteiden
täyttämiseksi hyväksytty
koulutus

Koska
täydennyskoulutus
ei ole pakollista
Sloveniassa,
koulutusta koskevia
erityisvaatimuksia
ei ole.

Osallistuminen
koulutustoimintaan
toisessa
jäsenvaltiossa:
Kyllä – Asianajajat
voivat osallistua
koulutukseen itse
valitsemassaan toisessa
jäsenvaltiossa.

5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta
valvovat organisaatiot

–

Valvontamenettely

–

Erikoistumiskoulutusta
valvovat organisaatiot

–

Valvontamenettely

–

Lähde: Pilottihanke - Eurooppalainen oikeusalan koulutus ”Erä 2 – Tutkimus lakimiehille
suunnatusta
eurooppaoikeuden
koulutuksesta”.
Toteutus:
Euroopan
unionin
asianajajaliittojen neuvosto (CCBE) ja julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti (EIPA).
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