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Απρίλιος 2014
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στη Σλοβακία
1. Πρόσβαση στο επάγγελμα
Τριτοβάθμια/πανεπιστημια
κή εκπαίδευση

ΝΑΙ

Υποχρεωτικό πτυχίο
νομικής

ΝΑΙ

Στάδια για την απόκτηση
της ιδιότητας του
δικηγόρου:



Ολοκλήρωση περιόδου προετοιμασίας για
την είσοδο στο επάγγελμα



Εξετάσεις

που

οργανώνονται

από

τον

δικηγορικό σύλλογο


Εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο



Ορκωμοσία ενώπιον του προέδρου του
δικηγορικού συλλόγου

Εναλλακτικές οδοί
πρόσβασης στο επάγγελμα:

ΝΑΙ
Δυνατότητες πρόσβασης από άλλα
επαγγέλματα
Νομική βάση:
Άρθρο 3 και άρθρο 6 του νόμου αριθ. 586/2003
για το νομικό επάγγελμα (νόμος για το νομικό
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επάγγελμα)


Καθηγητές

πανεπιστημίου

αναπληρωτές
μπορούν

καθηγητές

να

γίνουν

και
νομικής

δεκτοί

στον

δικηγορικό σύλλογο εντός 2 μηνών από
την υποβολή αίτησης και μετά την
ορκωμοσία τους, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις

σχετικά

με

το

πτυχίο

πανεπιστημίου και άλλες (που ορίζονται
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία a),
b), e) και i).


Οι

εξετάσεις

που

διεξάγονται

δικαστές,

συμβολαιογράφους

εισαγγελείς

στη

ισοδύναμες

με

Σλοβακία
τις

για
ή
είναι

εξετάσεις

του

δικηγορικού συλλόγου. Ο δικηγορικός
σύλλογος μπορεί επίσης να θεωρήσει
οποιαδήποτε άλλη νομική εξέταση ως
ισοδύναμη

με

τις

εξετάσεις

του

δικηγορικού συλλόγου.
Για τους εγγεγραμμένους ευρωπαίους
δικηγόρους, οι προϋποθέσεις ορίζονται στο
άρθρο 4 του προαναφερθέντος νόμου. Για τους
ευρωπαίους δικηγόρους που έλαβαν πρόσφατα
την άδεια άσκησης, οι προϋποθέσεις ορίζονται
στο άρθρο 5 του νόμου για το νομικό
επάγγελμα.
2. Κατάρτιση κατά την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα
Προβλέπεται
περίοδος
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα;

ΝΑΙ

Οι ασκούμενοι δικηγόροι που είναι
εγγεγραμμένοι στον κατάλογο του δικηγορικού
συλλόγου πρέπει να παρακολουθούν κατάρτιση
κατά τη διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας
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για την είσοδο στο επάγγελμα.
Νομική βάση:
Νόμος για το νομικό επάγγελμα, άρθρο 3,
υποάρθρο 1 παρ. c)
Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

Καθορισμένη διάρκεια:
5 έτη
Σημείωση: Ο ασκούμενος που είχε εγγραφεί
στον κατάλογο των ασκούμενων δικηγόρων που
τηρείται από τον Σλοβακικό Δικηγορικό
Σύλλογο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013
υπόκειται στις διατάξεις του προηγούμενου
κανονισμού για τη θέσπιση τριετούς περιόδου
υποχρεωτικής
πρακτικής
άσκησης
(προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα).

Τύποι αρμόδιων
δομών για την
οργάνωση της
εισαγωγικής
κατάρτισης




Δικηγορικός σύλλογος
Δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές εταιρείες (η
πρακτική άσκηση επιβλέπεται από δικηγορικό
γραφείο – πρακτική κατάρτιση σε νομικές
επαγγελματικές δεξιότητες

Μορφή εισαγωγικής
κατάρτισης



Πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη ιδιώτη
δικηγόρου και



Νομική

κατάρτιση

με

συγκεκριμένο

κοινό

πρόγραμμα σπουδών για όλους τους ασκούμενους
δικηγόρους και


Πρακτική κατάρτιση σε νομικές επαγγελματικές
δεξιότητες

(στο

πλαίσιο

των

υποχρεωτικών

σεμιναρίων του δικηγορικού συλλόγου ή κατά τη
διάρκεια

της

πρακτικής

άσκησης

υπό

την

επίβλεψη μάχιμου δικηγόρου)
Ο δικηγορικός σύλλογος εξομοιώνει την πρακτική
άσκηση του δικαστή, του υποψήφιου δικαστή, του
εισαγγελέα, του ασκούμενου εισαγγελέα και του
συμβολαιογράφου με πρακτική άσκηση δικηγόρου. Ο
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δικηγορικός σύλλογος μπορεί να περιλαμβάνει και
άλλου

είδους

νομική

πρακτική

(εργασία)

στην

πρακτική άσκηση των ασκούμενων δικηγόρων.
Στη Σλοβακία, κάθε ασκούμενος δικηγόρος πρέπει να
πραγματοποιεί πρακτική άσκηση για περίοδο 5 ή 3
ετών (βλ. ανωτέρω, ενότητα «καθορισμένη διάρκεια»).
Κατά τη διάρκεια αυτών των 5 ή 3 ετών οι ασκούμενοι
απασχολούνται

σε

εγγεγραμμένο

δικηγόρο.

Ο

ασκούμενος δικηγόρος που εργάζεται σε δικηγορικό
γραφείο υπό την εποπτεία του εργοδότη αποκτά
γνώσεις

σε

διάφορους

τομείς

του

δικαίου·

οι

ασκούμενοι αποκτούν εμπειρία στη σύνταξη νομικών
εγγράφων και στην παράσταση ενώπιον δικαστηρίων
και

δημόσιων

απαραίτητες

αρχών

νομικές

και

αποκτούν

δεξιότητες.

Κατά

όλες

τις

την

ίδια

περίοδο, 5 ή 3 ετών, ο ασκούμενος δικηγόρος
λαμβάνει

μέρος

σε

προκαθορισμένο

αριθμό

υποχρεωτικών σεμιναρίων που διοργανώνονται από
τον Σλοβακικό Δικηγορικό Σύλλογο. Τα σεμινάρια
παραδίδονται

με

τη

μορφή

διαλέξεων

που

πραγματοποιούνται από νομικούς εμπειρογνώμονες,
εξωτερικούς ακαδημαϊκούς συνεργάτες, δικαστές και
λοιπούς ασκούντες νομικό επάγγελμα. Το πρόγραμμα
των σεμιναρίων καθορίζεται από τον δικηγορικό
σύλλογο και είναι κοινό για όλους τους ασκούμενους
δικηγόρους. Καλύπτει διάφορους τομείς δικαίου, το
ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο, νομικές δεξιότητες
και τη νομική δεοντολογία.
Εισαγωγικές
εξετάσεις / έλεγχος
πριν από την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΟΧΙ

Καθορισμένο
πρόγραμμα σπουδών

ΝΑΙ
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κατά την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

Καλυπτόμενα θέματα:
Ποινικό δίκαιο, αστικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο,
εργατικό δίκαιο, εταιρικό δίκαιο, διοικητικό δίκαιο,
φορολογικό δίκαιο, συνταγματικό δίκαιο και
νομοθετήματα για το νομικό επάγγελμα, νομική
δεοντολογία

Ιδιαίτερες απαιτήσεις
όσον αφορά το δίκαιο
της ΕΕ και τη
γλωσσική κατάρτιση

ΟΧΙ Ο Σλοβακικός Δικηγορικός Σύλλογος δεν
οργανώνει δραστηριότητες ειδικής κατάρτισης
που αφορούν αποκλειστικά το δίκαιο της ΕΕ.
Εντούτοις, το δίκαιο της ΕΕ αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος όλων των σεμιναρίων που
αφορούν το σλοβακικό δίκαιο, επειδή το εθνικό
δίκαιο είναι στενά συνδεδεμένο με το δίκαιο της
ΕΕ σε κάθε κράτος μέλος και ασφαλώς γίνεται
μνεία στις πράξεις της ΕΕ κατά τη διάρκεια των
διαλέξεων.

Υποδιαίρεση της
περιόδου
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα σε
διαφορετικά στάδια

ΟΧΙ

Αξιολόγηση/εξετάσεις
μετά την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΝΑΙ

Ωστόσο, τα σεμινάρια που παραδίδονται από
τον δικηγορικό σύλλογο αφορούν διάφορους
τομείς του δικαίου με διαδοχική σειρά









Μέσω
εκθέσεων
εκπαιδευτών
(προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις
εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου)
Μέσω γραπτών εξετάσεων (Σημείωση:
μόνο στο πλαίσιο των εξετάσεων του
δικηγορικού συλλόγου)
Μέσω προφορικών εξετάσεων (Σημείωση:
μόνο στο πλαίσιο των εξετάσεων του
δικηγορικού συλλόγου)
Μέσω αξιολόγησης υπόθεσης την οποία
χειρίστηκε ο ασκούμενος δικηγόρος
(Σημείωση: μόνο στο πλαίσιο των
γραπτών εξετάσεων του δικηγορικού
συλλόγου)

3. Σύστημα συνεχούς κατάρτισης
Διαφοροποίηση μεταξύ

ΟΧΙ
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συνεχούς
κατάρτισης/κατάρτισης
εξειδίκευσης
Υποχρεώσεις όσον
αφορά τη συνεχή
κατάρτιση/κατάρτιση
εξειδίκευσης

Δεν υπάρχει σύστημα εξειδίκευσης
δικηγόρων στη Σλοβακία.
ΟΧΙ

των

Συνεχής κατάρτιση: Υπάρχει ένα πλαίσιο
προαιρετικής κατάρτισης, όπως προβλέπεται
στον εσωτερικό κανονισμό του δικηγορικού
συλλόγου.
Η κατάρτιση εξειδίκευσης δεν αναφέρεται
ούτε στην κρατική νομοθεσία ούτε σε
εσωτερικούς κανονισμούς.
Νομική βάση:
Απόφαση
της
Γενικής
Συνέλευσης
του
Σλοβακικού Δικηγορικού Συλλόγου για την
κατάρτιση των ασκούμενων δικηγόρων και τη
συνεχή κατάρτιση των δικηγόρων – Ενότητα 6
(Uznesenie konferencie advokátov o výchove
advokátskych koncipientov a ďalšom vzdelávaní
advokátov)
(1) Ανάλογα με τις ανάγκες και τα αιτήματα
των δικηγόρων, των υπαλλήλων τους και
των
λοιπών
ασκούντων
νομικά
επαγγέλματα, ο δικηγορικός σύλλογος
διοργανώνει σεμινάρια και διαλέξεις
σχετικά με τα τρέχοντα προβλήματα που
συνδέονται με τη δικηγορία ή με θέματα
σημαντικά για τη νομική πρακτική.
(2) Η συμμετοχή στα σεμινάρια και στις
διαλέξεις είναι προαιρετική.

Υποχρεώσεις όσον
αφορά την κατάρτιση
εξειδίκευσης

ΟΧΙ

Υποχρεώσεις όσον
αφορά την εκμάθηση
ξένων γλωσσών

Καμία υποχρέωση

Υποχρεώσεις όσον
αφορά περιεχόμενο

Α/Α

Η κατάρτιση εξειδίκευσης δεν αναφέρεται ούτε
στην κρατική νομοθεσία ούτε σε εσωτερικούς
κανονισμούς.
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σχετικό με το δίκαιο
της ΕΕ σε σχέση με τη
συνεχή
κατάρτιση/κατάρτιση
εξειδίκευσης
4. Συστήματα διαπίστευσης και πάροχοι κατάρτισης
Δυνατότητα διαπίστευσης

ΟΧΙ
Δεν υπάρχει σύστημα διαπίστευσης για τους
παρόχους κατάρτισης στη Σλοβακία (στοιχείο
1). Σεμινάρια, εργαστήρια, συνέδρια και άλλες
δραστηριότητες
οργανώνονται
κατάρτισης

κατάρτισης
από

διάφορους

(ιδιωτικούς

εμπορικούς

ή

μπορούν
ή

μη

να

παρόχους
δημόσιους,

κερδοσκοπικούς

οργανισμούς). Οι δικηγόροι και οι ασκούμενοι
δικηγόροι

έχουν

δικαίωμα

ελεύθερης

συμμετοχής.
Σύμφωνα

με

Συνέλευσης

την
του

απόφαση
Σλοβακικού

της

Γενικής

Δικηγορικού

Συλλόγου για την κατάρτιση των ασκούμενων
δικηγόρων

και

δικηγόρων,

τη

μόνο

συνεχή
τα

κατάρτιση
σεμινάρια

των
που

οργανώνονται από τον Σλοβακικό Δικηγορικό
Σύλλογο

αναγνωρίζονται

υποχρεωτικής

κατάρτισης

στο
των

πλαίσιο

της

ασκούμενων

δικηγόρων.
Αριθμός παρόχων
κατάρτισης οι οποίοι
προσφέρουν
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον

Τύπος παρόχων κατάρτισης
οι οποίοι αναπτύσσουν
διαπιστευμένες

Α/Α

αριθμό ή τον τύπο των παρόχων κατάρτισης.

Δεν υπάρχει σύστημα διαπίστευσης για τους
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δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης

παρόχους κατάρτισης στη Σλοβακία.

Δραστηριότητες και μέθοδοι
Τύπος αποδεκτών
δραστηριοτήτων
κατάρτισης στο πλαίσιο
των υποχρεώσεων
συνεχούς κατάρτισης ή
κατάρτισης εξειδίκευσης

Δεν
προβλέπονται
υποχρεώσεις
συνεχούς κατάρτισης
στη Σλοβακία.

Συμμετοχή σε
δραστηριότητες
κατάρτισης σε άλλα
κράτη μέλη της ΕΕ:

Η συνεχής κατάρτιση Α/Α
οργανώνεται
σε
εθελοντική βάση και,
κατά
κανόνα,
περιλαμβάνει
 Σεμινάρια
 Διαλέξεις

5. Εποπτεία δραστηριοτήτων κατάρτισης
Φορείς εποπτείας των
δραστηριοτήτων συνεχούς
κατάρτισης

Α/Α
Οι ιδιωτικοί πάροχοι κατάρτισης δεν τελούν
υπό την εποπτεία του δικηγορικού συλλόγου ή
κάποιου άλλου φορέα.

Διαδικασία εποπτείας

Α/Α

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 2 – Μελέτη σχετικά
με την παρούσα κατάσταση όσον αφορά την κατάρτιση των δικηγόρων στο δίκαιο της ΕΕ», που
εκπονήθηκε από το Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CCBE)
και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)
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