Is-sistemi ta' taħriġ tal-avukati fl-UE
Is-Slovakkja
Informazzjoni pprovduta minn: Il-Kamra tal-Avukati Slovakka (Slovenská advokátska
komora)
April, 2014
DESKRIZZJONI TAS-SISTEMA TA' TAĦRIĠ NAZZJONALI GĦALL-AVUKATI fis-Slovakkja
1. Aċċess għall-Professjoni
Edukazzjoni għolja /
edukazzjoni universitarja

IVA

Lawrja fil-liġi hija
obbligatorja

IVA

Stadji sabiex issir avukat
b'mod sħiħ:



Tlestija ta' perjodu ta' induzzjoni



L-eżami organizzat mill-Kamra tal-Avukati



Ir-reġistrazzjoni mal-Kamra tal-Avukati



Ġurament quddiem il-President tal-Kamra
tal-Avukati

Rotot alternattivi għallprofessjoni:

IVA
Rotot ta’ trasferiment minn professjonijiet
oħrajn
Bażi ġuridika:
L-Artikolu 3 u l-Artikolu 6 tal-Att Nru 586/2003 Coll.
dwar il-Professjoni Legali (l-Att dwar ilProfessjoni Legali)


Il-professuri universitarji u l-professuri
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assoċjati tal-Liġi jistgħu jiġu ammessi filKamra tal-Avukati fi żmien xahrejn missottomissjoni ta’ applikazzjoni u wara li
jieħdu l-ġurament, sakemm jiġu ssodisfati
l-kundizzjonijiet

rigward

il-lawrja

mill-

università u oħrajn (stipulati fil-punti a), b),
e), u i) tal-paragrafu 1 tal-Artikolu 3).


L-eżami

ġudizzjarju,

notarili

jew

tal-

prosekutur fis-Slovakkja huwa ekwivalenti
għall-eżami tal-Kamra tal-Avukati. Il-Kamra
tal-Avukati tista’ tivvaluta wkoll kull eżami
legali ieħor bħala ekwivalenti għall-eżami
tal-Kamra tal-Avukati.
Għall-avukati Ewropej irreġistrati, ilkundizzjonijiet huma stipulati fl-Artikolu 4 tal-Att
imsemmi qabel. Għall-avukati Ewropej li
għadhom kif ġew kwalifikati, il-kundizzjonijiet
jinsabu fl-Artikolu 5 tal-Att dwar il-professjoni
legali.
2. Taħriġ matul il-perjodu ta' induzzjoni
Hemm perjodu ta'
induzzjoni?

IVA

Avukati apprentisti rreġistrat fil-lista tal-avukati
għandhom jgħaddu minn taħriġ matul il-perjodu
ta’ induzzjoni.
Bażi ġuridika:
Att dwar il-Professjoni Legali, l-Artikolu 3(1)(c)

Obbligatorju

IVA

Tul stabbilit:
ħames snin
Nota: Apprentist li kien inkiteb fil-lista ta’ avukati
apprentisti mal-Kamra tal-Avukati Slovakka
qabel l-1 ta’ Jannar 2013 huwa soġġett għarRegolament ta’ qabel li jistabbilixxi perjodu ta'
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taħriġ (ta' induzzjoni) obbligatorju ta’ tul ta’ tliet
snin
Tipi ta' strutturi
responsabbli għallorganizzazzjoni ta'
taħriġ ta' induzzjoni




Kamra tal-Avukati
Uffiċċji legali privati u ditti legali (l-apprendistat
huwa sorveljat minn uffiċċju legali privat – taħriġ
prattiku dwar il-ħiliet professjonali legali

Forom ta' taħriġ ta'
induzzjoni



Apprentistat taħt is-superviżjoni ta' uffiċċju legali
privat u



Taħriġ Legali b'kurrikulu speċifiku komuni għallavukati apprentisti kollha u



Taħriġ

dwar

il-ħiliet

professjonali

legali

(fis-

seminars obbligatorji tal-Kamra tal-Avukati jew
matul l-apprentistat minn avukat prattikanti)
Il-Kamra tal-Avukati tqis l-apprentistat fil-prattika ta’
mħallef, kandidat ġudizzjarju, prosekutur, prosekutur
apprentist u nutar bħala apprentistat għal avukat
apprentist. Il-Kamra tal-Avukati tista' tinkludi prattika
(ħidma) legali oħra fl-apprentistat tal-apprentist.
Fis-Slovakkja kull avukat apprentist irid jgħaddi minn
perjodu ta’ apprentistat ta’ ħames snin jew ta' tliet snin
(ara hawn fuq, it-Taqsima “Tul stabbilit”). Matul dawn ilħames jew tliet snin l-apprentisti jiġu impjegati minn
avukat irreġistrat. Billi jaħdem f’uffiċċju legali taħt issuperviżjoni tal-impjegatur, l-avukat apprentist jikseb
għarfien f’oqsma differenti tal-liġi; l-apprentisti jiksbu
esperjenza fl-abbozzar ta’ atti ġuridiċi u jidhru quddiem
il-qrati u l-awtoritajiet pubbliċi u jiksbu l-ħiliet legali
kollha meħtieġa. Matul l-istess perjodu ta' ħames jew
tliet snin, l-avukat apprentist jieħu sehem f’għadd
obbligatorju ta’ seminars obbligatorji organizzati millKamra

tal-Avukati

Slovakka.

Is-seminars

huma

mogħtija f’forma ta’ lekċers minn avukati esperti,
akkademiċi esterni, imħallfin u professjonisti legali
oħrajn. Kurrikulu tas-seminars huwa stabbilit mill-
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Kamra

tal-Avukati

u

huwa

komuni

għall-avukati

apprentisti kollha. Dan ikopri oqsma differenti tal-liġi,
il-liġi sostanzjali u proċedurali, ħiliet legali u l-etika
legali.
Eżami tad-dħul /
iċċekkjar qabel ilperjodu ta' induzzjoni

LE

Kurrikulu stabbilit
matul il-perjodu ta’
induzzjoni

IVA

Speċifiċitajiet rigward
il-liġi tal-UE u taħriġ
lingwistiku:

LE

Il-Kamra tal-Avukati Slovakka ma torganizza lebda attività ta’ taħriġ speċjali li tittratta b’mod
esklużiv il-liġi tal-UE. Madankollu, hija parti
integrali mis-seminars kollha li jittrattaw il-liġi
Slovakka minħabba li l-liġi nazzjonali hija
marbuta mill-qrib mal-liġi tal-UE f’kull Stat
Membru u naturalment l-istrumenti tal-UE
jissemmew matul il-konferenzi.

Perjodu ta' induzzjoni
maqsum fi stadji
differenti

LE

Iżda s-seminars mogħtija mill-Kamra tal-Avukati
jittrattaw oqsma differenti tal-liġi
suċċessivament

Valutazzjoni / eżami
tal-perjodu ta' wara linduzzjoni

IVA

Suġġetti koperti:
Il-liġi kriminali, il-liġi ċivili, il-liġi tal-familja, il-liġi taxxogħol, il-liġi tal-kumpaniji, il-liġi amministrattiva, il-liġi
fiskali, il-liġi kostituzzjonali u atti dwar il-professjoni
legali, l-etika legali









Permezz ta’ rapporti minn tuturi
(prerekwiżit li jittieħed l-eżami tal-Kamra
tal-Avukati)
Permezz ta’ eżamijiet bil-miktub (Nota:
Bħala parti mill-eżami li jippermetti lprattika tal-professjoni ġuridika biss)
Permezz ta’ eżamijiet orali (Nota: Bħala
parti mill-eżami li jippermetti l-prattika talprofessjoni ġuridika biss)
Permezz ta’ evalwazzjoni ta’ każ żviluppat
mill-avukat apprentist (Nota: Bħala parti
mill-eżami bil-miktub li jippermetti l4
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prattika tal-professjoni ġuridika biss)
3. Sistema ta' taħriġ kontinwu
Divrenzjar bejn taħriġ
kontinwu / taħriġ ta'
speċjalizzazzjoni
Obbligi rigward ittaħriġ kontinwu / ta'
speċjalizzazzjoni

LE
Ma hemm l-ebda sistema ta’ speċjalizzazzjoni
tal-avukati fis-Slovakkja
LE

It-taħriġ kontinwu Hemm qafas ta’ taħriġ
fakultattiv, kif iddikjarat fir-Regolamenti interni
tal-Kamra tal-Avukati.
It-taħriġ
ta’
speċjalizzazzjoni
mhuwiex
imsemmi la mil-liġi tal-Istat u lanqas mirregolamenti interni
Bażi ġuridika:
Id-digriet tal-Assemblea ġenerali tal-Kamra talAvukati Slovakka dwar it-taħriġ għall-avukati
apprentisti u t-taħriġ kontinwu għall-avukati – lArtikolu 6 (Uznesenie konferencie advokátov o
výchove advokátskych koncipientov a ďalšom
vzdelávaní advokátov)
(1) Skont il-bżonnijiet u t-talbiet ta’ avukati, limpjegati tagħhom u ġuristi oħrajn, ilKamra tal-Avukati torganizza seminars u
lekċers dwar il-problemi attwali marbuta
mal-prattika tal-liġi jew dwar kwistjonijiet
importanti għall-prattika legali.
(2) Il-parteċipazzjoni
fis-seminars
u
llekċerers hija fuq bażi volontarja.

Obbligi rigward ittaħriġ ta'
speċjalizzazzjoni

LE

Obbligi rigward ittagħlim ta' lingwi
barranin

L-ebda obbligu

Obbligi rigward ilkontenut tal-liġi tal-UE

Mhux applikabbli

It-taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni mhuwiex imsemmi
la mil-liġi tal-Istat u lanqas mir-regolamenti
interni
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fir-rigward tat-taħriġ
kontinwu / ta'
speċjalizzazzjoni?
4. Sistemi ta' akkreditazzjoni u fornituri tat-taħriġ
Possibbiltà għallakkreditazzjoni

LE
Ma hemm l-ebda sistema ta’ akkreditazzjoni
għall-fornituri ta' taħriġ fis-Slovakkja (Partita 1).
Seminars, sessjonijiet ta' ħidma, konferenzi u
attivitajiet

oħrajn

ta'

taħriġ

jistgħu

jiġu

organizzati minn diversi fornituri ta’ taħriġ
(privati

jew

pubbliċi,

kummerċjali

jew

organizzazzjonijiet mhux għall-profitti). L-avukati
u l-avukati apprentisti għandhom il-possibbiltà li
jattendu.
Skont id-digriet tal-Assemblea ġenerali tal-Kamra
tal-Avukati Slovakka dwar it-taħriġ għal avukati
apprentisti u t-taħriġ kontinwu għall-avukati, isseminars

organizzati

mill-Kamra

tal-Avukati

Slovakka biss huma rikonoxxuti bħala parti mittaħriġ obbligatorju tal-avukati apprentisti.
Għadd ta' fornituri ta' taħriġ
li joffru attivitajiet ta' taħriġ
kontinwu

Ma hemm l-ebda dejta disponibbli dwar l-għadd

Tip ta' fornituri ta' taħriġ li
jiżviluppaw attivitajiet ta'
taħriġ kontinwu akkreditat

Mhux applikabbli

u t-tip ta’ fornituri ta' taħriġ.

Ma hemm l-ebda sistema ta’ akkreditazzjoni
għall-provdituri ta' taħriġ fis-Slovakkja

Attivitajiet u metodi
Tip ta' attivitajiet ta' taħriġ
aċċettati skont l-obbligi ta'
taħriġ kontinwu jew ta'
speċjalizzazzjoni

Ma
hemm
l-ebda Il-parteċipazzjoni
obbligu
ta’
taħriġ f’attivitajiet ta’
kontinwu fis-Slovakkja. taħriġ fi Stati
Membri oħrajn talIt-taħriġ
kontinwu UE:
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huwa organizzat fuq
bażi
volontarja
u Mhux applikabbli
normalment jikkonsisti
 F'seminars
 F'lekċers
5. Superviżjoni tal-attivitajiet ta' taħriġ
Organizzazzjonijiet involuti
fis-superviżjoni ta'
attivitajiet ta' taħriġ
kontinwu

Mhux applikabbli
Il-fornituri ta’ taħriġ privat mhumiex issorveljati
mill-Kamra tal-Avukati jew minn struttura oħra.

Proċess ta' superviżjoni

Mhux applikabbli

Sors: Proġett Pilota - Taħriġ Ġudizzjarju Ewropew: "Lott 2 – Studju dwar is-sitwazzjoni attwali
tat-taħriġ tal-avukati fil-liġi tal-UE", imwettaq mill-Kunsill tal-Għaqdiet Ewropej tal-Avukati
(CCBE) u l-Istitut Ewropew tal-Amministrazzjoni Pubblika (EIPA)
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