Advokātu apmācības sistēmas ES
Slovākija
Informāciju iesniedza: Slovākijas Advokātu kolēģija (Slovenská advokátska komora)
2014. gada aprīlis
VALSTS ADVOKĀTU APMĀCĪBAS SISTĒMAS RAKSTUROJUMS — Slovākija
1. Piekļuve profesijai
Augstākā/universitātes
izglītība

JĀ

Akadēmiskais grāds tiesību
zinātnē ir obligāts

JĀ

Veicamās darbības, lai kļūtu
par pilntiesīgu advokātu



Ievadapmācības iziešana,



Advokātu

kolēģijas

rīkota

eksāmena

nokārtošana,


reģistrācija Advokātu kolēģijā,



zvēresta

nodošana

Advokātu

kolēģijas

prezidentam.

Vai pastāv alternatīvi
profesijas iegūšanas veidi?

JĀ
Pāreja no citām profesijām
Juridiskais pamats:
Likuma Nr. 586/2003 Coll. par advokatūru 3. un
6. pants (Advokatūras likums).


Universitātes tiesību zinātnes profesorus
un

1

asociētos

profesorus

var

uzņemt

Valsts: Slovākija

Advokātu kolēģijā divu mēnešu laikā no
pieteikuma iesniegšanas dienas un pēc
zvēresta pieņemšanas, ja tiek izpildīti
nosacījumi attiecībā uz akadēmisko grādu
un pārējie nosacījumi (noteikti 3. panta
1. punkta a), b), e) un i) apakšpunktā).


Slovākijā nokārtots tiesneša, notāra vai
prokurora

eksāmens

ir

pielīdzināms

advokāta eksāmenam. Advokātu kolēģija
var arī citu likumīgi nokārtotu eksāmenu
pielīdzināt

Advokātu

kolēģijas

eksāmenam.
Attiecībā uz reģistrētiem Eiropas Savienības
advokātiem piemērojamie nosacījumi ir ietverti
iepriekš minētā likuma 4. pantā. Attiecībā uz
Eiropas Savienības advokātiem, kas tikko
kvalificējušies profesijai, nosacījumi ir paredzēti
Advokatūras likuma 5. pantā.
2. Ievadapmācība
Vai ir paredzēts
ievadapmācības
periods?

JĀ

Advokātu kolēģijas sarakstā reģistrētiem
advokātiem-mācekļiem ir jāiziet ievadapmācība.
Juridiskais pamats:
Advokatūras

likuma

3. panta

1. punkta

c) apakšpunkts.
Vai ievadapmācības
periods ir obligāts?

JĀ

Ievadapmācības perioda ilgums:
5 gadi
Piezīme. Māceklim, kas reģistrējies Slovākijas
Advokātu kolēģijas advokātu-mācekļu sarakstā
pirms 2013. gada 1. janvāra, ir saistošs
iepriekšējais regulējums, kas nosaka, ka
obligātās apmācības (prakses) ilgums ir trīs gadi.
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Valsts: Slovākija

Struktūras, kas ir
atbildīgas par
ievadapmācību
organizēšanu




Advokātu kolēģija,
advokātu privātprakses un juridiskie biroji
(stažēšanos uzrauga privātprakse — praktiskā
apmācība
juridisko
profesionālo
prasmju
iegūšanai).

Ievadapmācību veidi



Stažēšanās privātprakses uzraudzībā un



juridiskā

apmācība

pēc

īpašas

mācību

programmas, kas ir vienota visiem advokātiemmācekļiem, un


apmācība juridisko profesionālo prasmju iegūšanai
(obligāto

Advokātu

kolēģijas

rīkoto

semināru

ietvaros vai praktizējoša jurista vadītas prakses
laikā).
Stažēšanos tiesneša, tiesneša kandidāta, prokurora,
prokurora mācekļa un notāra praksē Advokātu kolēģija
pielīdzina advokāta-mācekļa praksei. Advokātu kolēģija
var ietvert mācekļa stažēšanās arī citu juridisko praksi
(darbu).
Slovākijā

katram

advokātam-māceklim

ir

jāiziet

stažēšanās piecu vai trīs gadu garumā (sk. iepriekš
sadaļu “Ievadapmācības perioda ilgums”). Šajos piecos
vai trijos gados mācekļi strādā pie licencēta advokāta.
Strādājot juridiskajā birojā darba devēja uzraudzībā,
advokātam-māceklim ir jāapgūst zināšanas dažādās
tiesību jomās; māceklim ir jāiegūst pieredze tiesību
aktu izstrādāšanā, pārstāvības nodrošināšanā tiesā un
valsts iestādēs, kā arī jāapgūst visas nepieciešamās
juridiskās prasmes. Šajos pašos piecos vai trijos gados
advokātam-māceklim ir jāpiedalās iepriekš noteikta
skaita semināros, ko rīko Slovākijas Advokātu kolēģija.
Semināri notiek lekciju veidā, ko vada advokātieksperti,

neatkarīgi

akadēmiskās

vides

pārstāvji,

tiesneši un citi praktizējoši juristi. Semināru mācību
plānu nosaka Advokātu kolēģija, un tas ir kopējs visiem
advokātiem-mācekļiem. Tas aptver dažādas tiesību
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Valsts: Slovākija

jomas, materiālās un procesuālās tiesības, juridiskās
prasmes un juristu ētiku.
Iestājeksāmens/pārba
udījums pirms
ievadapmācības
perioda

NĒ

Noteikta mācību
programma
ievadapmācības
periodā

JĀ

Iezīmes attiecībā uz ES
tiesībām un valodu
apmācība

NĒ

Slovākijas Advokātu kolēģija nerīko speciālas
apmācības tikai par ES tiesībām. Tomēr tās ir
neatņemama visu tādu semināru daļa, kas
saistīti ar Slovākijas tiesībām, jo katrā dalībvalstī
valsts tiesību akti ir cieši saistīti ar ES tiesībām,
kā arī, protams, ES instrumenti tiek pieminēti
lekcijās.

Vai ievadapmācības
periods ir iedalīts
vairākos posmos?

NĒ

Tomēr Advokātu kolēģijas vadītajos semināros
dažādas tiesību jomas tiek apskatītas secīgi.

Ietvertie temati:
Krimināltiesības, civiltiesības, ģimenes tiesības, darba
tiesības, komerctiesības, administratīvās tiesības,
nodokļu tiesības, konstitucionālās tiesības un advokāta
profesiju reglamentējošie tiesību akti, juridiskā ētika.

Novērtējums/eksāmen JĀ
s pēc ievadapmācības
perioda beigām









Pēc
prakses
vadītāju
ziņojumiem
(priekšnoteikums
Advokātu
kolēģijas
eksāmena kārtošanai),
pēc rakstiskiem eksāmeniem (piezīme:
tikai tiem, kas ir Advokātu kolēģijas
eksāmena daļa),
pēc mutvārdu eksāmeniem (piezīme: tikai
tiem, kas ir Advokātu kolēģijas eksāmena
daļa),
pēc mācekļa sagatavotās lietas vērtējuma
(piezīme: tikai Advokātu kolēģijas rakstiskā
eksāmena ietvaros).

3. Tālākizglītības sistēma
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Valsts: Slovākija

Tālākizglītības un apmācības
specializācijā nošķiršana

NĒ
Slovākijā nav sistēmas,
advokātu specializāciju.

Prasības saistībā ar
tālākizglītību

Tālākizglītība. Saskaņā ar Advokātu kolēģijas
iekšējiem
noteikumiem
pastāv
izvēles
apmācību kārtība.

NĒ

kas

paredzētu

Apmācība specializācijā nav minēta ne valsts
normatīvajos aktos, ne iekšējos noteikumos.
Juridiskais pamats:
Slovākijas
Advokātu
kolēģijas
Ģenerālās
asamblejas Dekrēts par mācekļu apmācības un
advokātu tālākizglītības jautājumiem – 6. pants
(Uznesenie konferencie advokátov o výchove
advokátskych koncipientov a ďalšom vzdelávaní
advokátov).
1. Saskaņā ar advokātu, advokātu darbinieku
un citu praktizējošu juristu vajadzībām un
prasībām
Advokātu
kolēģija
rīko
seminārus un lekcijas par aktuālām
problēmām saistībā ar juridisko praksi vai
par
juridiskajai
praksei
svarīgiem
jautājumiem.
2. Dalība semināros un lekcijās ir brīvprātīga.
Prasības saistībā ar
apmācību
specializācijā

NĒ

Prasības saistībā ar
svešvalodu apguvi

Nav prasību

Prasības par ES
tiesībām veltīta satura
iekļaušanu
tālākizglītības/speciali
zācijas programmā?

Nav prasību

Apmācība specializācijā nav minēta ne valsts
normatīvajos aktos, ne iekšējos noteikumos.

4. Akreditācijas sistēmas un apmācības pakalpojumu sniedzēji
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Valsts: Slovākija

Akreditācijas iespēja

NĒ.
Slovākijā

nepastāv

sniedzēju

apmācības

akreditācijas

pakalpojumu

sistēma

(1. punkts).

Seminārus, darbseminārus, konferences un citus
mācību pasākumus var rīkot dažādi apmācības
pakalpojumu

sniedzēji

komerciālas

vai

(privātas

bezpeļņas

vai

valsts,

organizācijas).

Advokāti un mācekļi var brīvi tos apmeklēt.
Saskaņā

ar

Slovākijas

Advokātu

kolēģijas

Ģenerālās asamblejas Dekrētu par mācekļu
apmācību

un

Slovākijas

Advokātu

semināri

tiek

advokātu
atzīti

tālākizglītību

kolēģijas
par

tikai

organizētie

mācekļu

obligātās

apmācības daļu.
To apmācības pakalpojumu
sniedzēju skaits, kas piedāvā
tālākizglītības pasākumus

Nav pieejama informācija par apmācības

Apmācības pakalpojumu
sniedzēji, kas izstrādā
akreditētus tālākizglītības
pasākumus

Nav attiecināms.

pakalpojumu sniedzēju skaitu un veidu.

Slovākijā nav apmācības pakalpojumu sniedzēju
akreditācijas sistēmas.

Pasākumi un metodes
Iespējamie apmācības
pasākumu veidi saskaņā ar
tālākizglītības vai
specializācijas prasībām

Slovākijā nav prasību Dalība apmācības
par
obligātu pasākumos citā
tālākizglītību.
dalībvalstī:
Tālākizglītība
tiek nav attiecināms.
organizēta
uz
brīvprātības pamata,
un parasti to veido:
 semināri,
 lekcijas.

5. Apmācības pasākumu uzraudzība
Organizācijas, kas ir

Nav attiecināms.
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iesaistītas tālākizglītības
pasākumu uzraudzībā

Privātos apmācības pakalpojumu sniedzējus
neuzrauga ne Advokātu kolēģija, ne kāda cita
organizācija.

Uzraudzības process

Nav attiecināms

Avots: pilotprojekts — Eiropas Tiesiskā apmācība: "2. daļa. Pētījums par stāvokli advokātu
apmācības jomā saistībā ar ES tiesībām” (Study on the state of play of lawyers training in EU
law), ko veica Eiropas Advokatūru un juristu biedrību padome (CCBE) un Eiropas Publiskās
pārvaldes institūts (EIPA).
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