Lakimieskoulutus EU:ssa
Slovakia
Tietolähde: Slovenská advokátska komora
huhtikuu 2014
KUVAUS Slovakian KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen
koulutus/yliopistotason
koulutus

KYLLÄ

Oikeustieteen tutkinto
pakollinen

KYLLÄ

Pätevöityminen



Työharjoittelun suorittaminen



Asianajajaliiton järjestämä tutkinto



Rekisteröityminen

asianajajaliiton

jäseneksi


Valan

vannominen

asianajajaliiton

puheenjohtajalle

Vaihtoehtoiset polut
ammattiin

KYLLÄ
Siirtymäpolut muista ammateista:
Oikeusperusta:
Oikeusalan ammatteja säätelevän lain N:o

586/2003 3 ja 6 §.
Yliopistojen oikeustieteen professorit ja
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apulaisprofessorit

voidaan

hyväksyä

asianajajaliiton jäseniksi 2 kuukauden
kuluessa hakemuksen toimittamisesta
ja

valan

vannomisesta,

yliopistotutkintoa
ehdot

(jotka

momentin a,

koskevat

mikäli
ja

asetetaan
b,

e

ja

muut

3 §:n
i

1

kohdissa)

täyttyvät.
Slovakiassa



suoritettu

tuomarin,

notaarin tai syyttäjän tutkinto vastaa
asianajajaliiton koetta. Asianajajaliitto
voi arvioida myös muun oikeudellisen
tutkinnon

asianajajaliiton

koetta

vastaavaksi.
Rekisteröityjä eurooppalaisia asianajajia
koskevat ehdot esitetään edellä mainitun lain
4 §:ssä. Äskettäin tutkinnon suorittaneita
eurooppalaisia asianajajia koskevat ehdot
esitetään oikeusalan ammateista annetun lain
5 §:ssä.
2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLLÄ

Asianajajaliiton luetteloon rekisteröityjen
asianajajaharjoittelijoiden on saatava
koulutusta työharjoittelun aikana.
Oikeusperusta:
Oikeusalan ammateista annetun lain 3 §:n
1 momentin c kohta

Pakollinen

KYLLÄ

Kesto:
5 vuotta
Huomautus: Harjoittelijoihin, jotka on kirjattu
Slovakian
asianajajaliiton
ylläpitämään
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asianajajaharjoittelijoiden luetteloon ennen
tammikuun 1. päivää 2013, sovelletaan
aiempaa
asetusta,
jossa
säädetään
pakollisesta
kolmivuotisesta
työharjoittelujaksosta.
Työharjoittelua
järjestävät
organisaatiot




Asianajajaliitto
Yksityiset
asianajoja
lakiasiaintoimistot
(harjoittelua valvoo yksityinen asianajotoimisto –
oikeustieteellistä ammatillista osaamista kehittävä
käytännön harjoittelu)

Harjoittelun
toteutustapa



Yksityisen

asianajotoimiston

valvoma

työharjoittelu, ja


Oikeusalan

harjoittelu,

jossa

on

opetussuunnitelma

tietty
kaikille

asianajajaharjoittelijoille, ja


Oikeustieteellistä ammatillista osaamista kehittävä
harjoittelu

(asianajajaliiton

seminaareissa

tai

pakollisissa

ammattia

harjoittavan

asianajajan valvomassa työharjoittelussa)
Asianajajaliitto

katsoo

harjoittelun

tuomarin,

tuomariharjoittelijan, syyttäjän, syyttäjäharjoittelijan ja
notaarin

toimistossa

työharjoitteluksi.
työharjoitteluun

asianajajaharjoittelijan

Asianajajaliitto
myös

muuta

voi

sisällyttää

oikeuskäytäntöön

liittyvää työtä.
Slovakiassa

jokaisen

asianajajaharjoittelijan

on

suoritettava viisi- tai kolmivuotinen harjoittelujakso (ks.
edellä

kohta

”Kesto”).

Tänä

aikana

harjoittelijat

työskentelevät rekisteröidyn asianajajan palveluksessa.
Työskentelemällä

lakiasiaintoimistossa

työnantajan

valvonnassa asianajajaharjoittelija hankkii tietämystä
lainsäädännön
hankittava

eri

aloilta;

kokemusta

harjoittelijoiden

oikeudellisten

on

asiakirjojen

laatimisesta ja tuomioistuimissa ja viranomaisten
kanssa toimimisesta sekä tarvittavat oikeustieteelliset
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taidot. Harjoittelujakson aikana asianajajaharjoittelijan
on

osallistuttava

asianajajaliiton

tiettyyn

järjestämiä

määrään
pakollisia

Slovakian

seminaareja.

Seminaarit pidetään luentoina, joissa luennoijina on
asiantuntijoina

toimivia

asianajajia,

ulkoisia

akateemisia tutkijoita, tuomareita ja muita oikeusalan
ammattilaisia.

Seminaarien

opetussuunnitelman

vahvistaa asianajajaliitto, ja se on yhteinen kaikille
asianajajaharjoittelijoille. Se kattaa lainsäädännön eri
alat, aineellisen ja prosessioikeuden, oikeustieteelliset
taidot ja oikeusetiikan.
Pääsykoe/tarkistus
ennen harjoittelua

EI OLE

Opetussuunnitelma
harjoittelun aikana

KYLLÄ
Aiheet:
Rikosoikeus, siviilioikeus, perheoikeus, työoikeus,
yritysoikeus,
hallinto-oikeus,
vero-oikeus,
perustuslakioikeus
sekä
oikeusalan
ammatteja
koskevat lait, oikeusetiikka

Eurooppaoikeuden ja
vieraiden kielten
opetusta koskevat
erityisvaatimukset

EI
OLE

Jakautuuko harjoittelu EI
useampaan jaksoon?
Harjoittelun jälkeinen
arviointi/koe

KYLLÄ

Slovakian asianajajaliitto ei järjestä erityistä
pelkästään eurooppaoikeutta käsittelevää
koulutusta. Eurooppaoikeus on kuitenkin
kiinteä osa kaikkia Slovakian lainsäädäntöä
käsitteleviä seminaareja, koska kaikissa
jäsenvaltioissa kansallinen lainsäädäntö on
läheisesti yhteydessä EU:n lainsäädäntöön, ja
EU:n säädökset mainitaan luonnollisesti
luennoilla.
Asianajajaliiton järjestämissä seminaareissa
käsitellään kuitenkin lainsäädännön eri aloja
vuoron perään.
Ohjaajien raportit (asianajajatutkintoon
osallistumisen edellytys)
Kirjalliset kokeet (Huom. vain osana
asianajajatutkintoa)
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Suulliset kokeet (Huom. vain osana
asianajajatutkintoa)
Asianajajaharjoittelijan/työharjoittelijan
ajaman asian arviointi (Huom. vain
osana asianajajatutkintoa)




3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
Erottelu
täydennyskoulutuksen ja
erikoistumiskoulutuksen
välillä

EI OLE
Slovakiassa
ei
ole
erikoistumisjärjestelmää.

Erikoistumiskoulutust
a koskevat velvoitteet

Täydennyskoulutus: Täydennyskoulutukselle
on vapaaehtoinen koulutuskehys, kuten
asianajajaliiton
sisäisissä
säännöissä
todetaan.

EI

asianajajien

Erikoistumiskoulutusta ei mainita valtion
lainsäädännössä eikä sisäisissä säännöissä.
Oikeusperusta:
Slovakian
asianajajaliiton
yleiskokouksen
asetus
asianajajaharjoittelijoiden
koulutuksesta
ja
asianajajien
täydennyskoulutuksesta – 6 § (Uznesenie
konferencie
advokátov
o
výchove
advokátskych
koncipientov
a
ďalšom
vzdelávaní advokátov)
(1) Asianajajien, heidän työntekijöidensä ja
muiden oikeusalan ammattilaisten
tarpeiden
ja
pyyntöjen
mukaan
asianajajaliitto järjestää seminaareja ja
luentoja ajankohtaisista ongelmista,
jotka
liittyvät
lainkäyttöön,
tai
asianajajan ammattitoiminnan kannalta
tärkeistä kysymyksistä.
(2) Osallistuminen
seminaareihin
ja
luennoille on vapaaehtoista.
Erikoistumiskoulutust
a koskevat velvoitteet

EI OLE

Erikoistumiskoulutusta ei mainita valtion
lainsäädännössä eikä sisäisissä säännöissä.
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Vieraiden kielten
opiskelua koskevat
velvoitteet

EI OLE

Eurooppaoikeuden
opetuksen sisältöä
koskevat vaatimukset
täydennys- ja
erikoistumiskoulutuks
essa

–

4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus akkreditointiin

EI OLE
Slovakiassa ei ole koulutuksen järjestäjien
akkreditointijärjestelmää
Seminaareja,

työpajoja,

(1

kohta).

konferensseja

ja

muita koulutustilaisuuksia voivat järjestää
erilaiset koulutuksen järjestäjät (yksityiset tai
julkiset,

kaupalliset

tai

voittoa

tavoittelemattomat organisaatiot). Asianajajat
ja

asianajajaharjoittelijat

voivat

vapaasti

osallistua niihin.
Slovakian

asianajajaliiton

asianajajaharjoittelijoiden

yleiskokouksen
koulutuksesta

ja

asianajajien täydennyskoulutuksesta antaman
asetuksen
asianajajaliiton

mukaan

vain

järjestämät

tunnustetaan
asianajajaharjoittelijoiden

Slovakian
seminaarit
osaksi
pakollista

koulutusta.
Täydennyskoulutusta
tarjoavien koulutuksen
järjestäjien lukumäärä

Koulutuksen järjestäjien lukumäärästä tai

Akkreditoitua
täydennyskoulutusta tarjoavat
koulutuksen järjestäjät

–

tyypistä ei ole saatavilla tietoja.

Slovakiassa ei ole koulutuksen järjestäjien
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akkreditointijärjestelmää.
Koulutustoiminta ja -menetelmät
Täydennys- tai
erikoistumiskoulutusta
koskevien velvoitteiden
täyttämiseksi hyväksytty
koulutus

Slovakiassa ei ole
täydennyskoulutust
a
koskevia
velvoitteita.

Osallistuminen
koulutustoimintaan
toisessa
jäsenvaltiossa:

Täydennyskoulutust –
a
järjestetään
vapaaehtoisuuden
pohjalta,
ja
se
koostuu yleensä
 seminaareista
 luennoista.

5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta valvovat
organisaatiot

–
Asianajajaliitto tai mikään muu elin ei valvo
yksityisiä koulutuksen järjestäjiä.

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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