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OPIS KRAJOWEGO SYSTEMU SZKOLENIA ADWOKATÓW w Słowenii
1. Dostęp do zawodu
Wykształcenie wyższe /
studia uniwersyteckie

TAK

Wymagany dyplom
ukończenia studiów
prawniczych

TAK

Warunki, które musi spełnić
adwokat, aby uzyskać pełne
prawo do wykonywania
zawodu:






Odbycie aplikacji;
złożenie
egzaminów
(2
egzaminy
państwowe):
pierwszy egzamin, organizowany przez
państwo, składa się z części ustnej i
pisemnej;
drugi egzamin, organizowany przez Izbę
Adwokacką,
obejmuje
sprawdzenie
znajomości
przepisów
regulujących
wykonywanie zawodu adwokata, kwestie
związane z honorariami adwokackimi, jak
również
znajomość
Kodeksu
etyki
adwokackiej);
ocenę kandydatów przez władze Słoweńskiej
Izby Adwokackiej;
wpis na listę adwokatów (nie jest wymagany
w odniesieniu do wszystkich kandydatów.
Aplikanci zatrudnieni przez adwokata
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Państwo: Słowenia

wykonującego zawód samodzielnie lub
kancelarię prawną muszą zostać wpisani na
listę adwokatów przed złożeniem egzaminu
państwowego,
natomiast
pracownicy
kancelarii prawnej – po złożeniu egzaminu
organizowanego przez Izbę).
Alternatywne drogi do
zawodu:

Kandydaci, którzy uzyskali tytuł licencjata z
prawa
i
mają
co
najmniej
trzyletnie
doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy w
przedsiębiorstwie lub w sądzie, mogą złożyć
egzamin państwowy, aby uzyskać prawo do
wykonywania zawodu adwokata.
Możliwości przejścia z innych zawodów są
dostępne

dla

osób

posiadających

stopień

naukowy doktora, profesora prawa, asystentów
prawnych

(pravni

pomočniki)

(zob.

więcej

informacji w sekcji dotyczącej aplikacji).
2. Szkolenie w trakcie aplikacji
Czy istnieje aplikacja?

TAK

Podstawa prawna:
art. 25 ustawy o adwokaturze przyjętej w 1993 r.
i ostatnio zmienionej w 2009 r.

Obowiązkowa

TAK

Ustalony czas trwania:
4 lata
Kandydat

musi

wykazać

doświadczeniem

się

zawodowym

czteroletnim
zdobytym

po

uzyskaniu uniwersyteckiego tytułu licencjata z
prawa,

przy

czym

co

najmniej

rocznym

doświadczeniem zawodowym – po złożeniu
egzaminu

państwowego

wykonującego
kancelarii

prawnej,

prokuraturze
notarialnej
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zawód

–

samodzielnie
sądzie,

generalnej
jako

u

pracownik

adwokata
lub

w

prokuraturze,
lub

kancelarii

zatrudniony

w

Państwo: Słowenia

pełnym wymiarze czasu pracy.
Rodzaje struktur
odpowiedzialnych za
organizowanie szkoleń
w trakcie aplikacji

NIE DOTYCZY

Forma szkoleń w
trakcie aplikacji

Praktyki zgodnie z art. 45–47 ustawy o adwokaturze

Egzamin wstępny /
sprawdzenie wiedzy
przed rozpoczęciem
aplikacji

NIE

Ustalony program
nauczania w trakcie
aplikacji

TAK

(zob. podstawa prawna powyżej)
Egzamin państwowy stanowi jeden z elementów
aplikacji.

Zagadnienia będące przedmiotem egzaminu
państwowego:
Celem

szkoleń

organizowanych

w

okresie

aplikacji jest przygotowanie kandydatów do tego
rodzaju egzaminu.
Egzamin

pisemny:

sporządzenie

dwóch

wyroków (jednego w sprawie cywilnej i jednego
w sprawie karnej).
Egzamin ustny: test sprawdzający wiedzę z
zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, prawa
handlowego,

prawa

administracyjnego,

pracy,

prawa

postępowania

administracyjnego i sądowo-administracyjnego,
systemu konstytucyjnego Republiki Słowenii,
organizacji

wymiaru

sprawiedliwości

i

administracji publicznej w Słowenii, systemu
prawnego UE.
Egzamin państwowy odbywa się w trakcie
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aplikacji.
Kandydaci muszą złożyć państwowy egzamin
adwokacki w trakcie aplikacji oraz zdać test ze
znajomości
przepisów
regulujących
wykonywanie zawodu adwokata, przepisów w
zakresie honorariów adwokackich i treści
Kodeksu etyki po odbyciu aplikacji.
Szczególne zasady
dotyczące szkoleń w
zakresie prawa UE i
szkoleń językowych:

TAK

Ustna część egzaminu państwowego obejmuje
pytania dotyczące systemu prawnego UE.

Podział aplikacji na
różne etapy

TAK

Etap

poprzedzający

przystąpienie

do

egzaminu państwowego
–

kandydat

musi

zdobyć

doświadczenie

zawodowe po uzyskaniu tytułu licencjata prawa.
Etap

następujący

po

złożeniu

egzaminu

państwowego
– kandydat, który uzyskał tytuł licencjata prawa,
musi zdobyć roczne doświadczenie zawodowe u
adwokata wykonującego zawód samodzielnie
lub w kancelarii prawnej, sądzie, prokuraturze,
prokuraturze

generalnej

lub

kancelarii

notarialnej.
Ocena/egzamin po
odbyciu aplikacji

Po otrzymaniu wniosku o wpis na listę adwokatów Izba
Adwokacka ocenia, czy wnioskodawca spełnia
stosowne wymagania (art. 25 ustawy o adwokaturze).

3. System doskonalenia zawodowego
Rozróżnienie między
doskonaleniem zawodowym
a szkoleniem z zakresu
specjalizacji

TAK

Obowiązek
doskonalenia

Doskonalenie zawodowe nie jest uregulowane

NIE

ani w prawie krajowym, ani w regulaminie
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zawodowego

wewnętrznym Izby.
Słoweńska Izba Adwokacka organizuje jednak
raz do roku „szkołę adwokacką” (jednodniowe
wydarzenie

skierowane

do

wszystkich

adwokatów). Ponadto we wrześniu 2012 r.
zainaugurowano
fakultatywnych

również
szkoleń

program
w

zakresie

doskonalenia zawodowego dla adwokatów.
Szkolenia

w

ramach

tego

programu

są

organizowane przez regionalne oddziały Izby
(Območni zbori odvetnikov) lub we współpracy z
innymi organami.
Co najmniej 5 kursów rocznie – w przyszłości
wspomniane szkolenia będą obowiązkowe.
Obowiązek szkolenia z
zakresu specjalizacji

TAK

Obowiązek szkolenia z zakresu specjalizacji jest
określony w prawie krajowym (art. 33 ustawy o
adwokaturze).
Status adwokata specjalisty: mogą go uzyskać
adwokaci, którzy uzyskali tytuł specjalisty w
określonej dziedzinie lub tytuł magistra prawa,
po

złożeniu

stosownego

wniosku,

o

ile

wykonywali zawód adwokata lub sprawowali
urząd w organach wymiaru sprawiedliwości
związany z dziedziną specjalizacji przez co
najmniej 5 lat.
Adwokat, który został mianowany adiunktem,
profesorem nadzwyczajnym albo profesorem
zwyczajnym Wydziału Prawa, uzyskuje status
adwokata specjalizującego się w

dziedzinie

prawa, którą zajmował się w trakcie swojej pracy
pedagogicznej i naukowej, nawet jeżeli nie
spełnia wymogu pięcioletniego doświadczenia
zawodowego, o którym mowa w poprzednim
akapicie.
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Decyzję w sprawie spełnienia wymogu, o którym
mowa w art. 33 akapit 1 ustawy o adwokaturze,
podejmują

władze

Izby

Adwokackiej.

Od

wspomnianej decyzji nie przysługuje odwołanie.
Obowiązek nauki języków
obcych

Brak

Obowiązek włączenia treści
związanych z prawem UE w
zakres doskonalenia
zawodowego / szkolenia z
zakresu specjalizacji

Brak

4. Systemy akredytacji i organizatorzy szkoleń
Możliwość akredytacji

NIE DOTYCZY

Liczba organizatorów
szkoleń oferujących
działania szkoleniowe w
ramach doskonalenia
zawodowego

NIE DOTYCZY

Rodzaj organizatorów
szkoleń opracowujących
akredytowane działania
szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego

NIE DOTYCZY

Działania i metody
Rodzaj działań
szkoleniowych
akceptowanych w ramach
obowiązku doskonalenia
zawodowego lub szkolenia z
zakresu specjalizacji

Ponieważ w Słowenii
nie ustanowiono
obowiązku
doskonalenia
zawodowego, nie
istnieją żadne
szczególne zasady
dotyczące działań
szkoleniowych.
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Uczestnictwo w
działaniach
szkoleniowych w
innym państwie
członkowskim:
TAK – adwokaci mogą
uczestniczyć w
działaniach
szkoleniowych w innym
wybranym przez siebie

Państwo: Słowenia

państwie członkowskim.
5. Nadzór nad działaniami szkoleniowymi
Organizacje zaangażowane
w nadzorowanie działań z
zakresu doskonalenia
zawodowego

NIE DOTYCZY

Proces nadzoru

NIE DOTYCZY

Organizacje zaangażowane
w nadzorowanie działań
szkoleniowych z zakresu
specjalizacji

NIE DOTYCZY

Proces nadzoru

NIE DOTYCZY

Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 2
– Badanie dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie szkolenia adwokatów w dziedzinie
prawa UE”, realizowany przez Radę Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii
Europejskiej (CCBE) i Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA)
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