Advokātu apmācības sistēmas ES
Slovēnija
Informāciju iesniedza: Slovēnijas Advokātu kolēģija (Odvetniška zbornica Slovenije)
2014. gada aprīlis
VALSTS ADVOKĀTU APMĀCĪBAS SISTĒMAS RAKSTUROJUMS — Slovēnija
1. Piekļuve profesijai
Augstākā/universitātes
izglītība

JĀ

Akadēmiskais grāds tiesību
zinātnē ir obligāts

JĀ

Veicamās darbības, lai kļūtu
par pilntiesīgu advokātu






Ievadapmācības iziešana,
eksāmenu sekmīga nokārtošana (ir divi
valsts eksāmeni:
pirmo eksāmenu rīko valsts, tas ietver
mutvārdu un rakstisko daļu,
otro eksāmenu rīko Advokātu kolēģija,
pārbaudot zināšanas par advokatūras
tiesisko regulējumu, advokātu atlīdzības
oficiālajām likmēm un Advokātu darbības
kodeksu);
kandidātu novērtēšana, ko veic Slovēnijas
Advokātu kolēģija,
reģistrācija Advokātu kolēģijā (nav obligāta
visām kategorijām. Advokātiem-mācekļiem,
kas pirms valsts eksāmena kārtošanas ir
nodarbināti pie advokāta vai advokātu firmā,
un advokātu biroja darbiniekiem pēc
Advokātu
kolēģijas
rīkotā
eksāmena
nokārtošanas ir jābūt reģistrētiem Advokātu
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Valsts: Slovēnija

kolēģijā.).
Vai pastāv alternatīvi
profesijas iegūšanas veidi?

Kandidāti ar tiesību zinātnes bakalaura grādu,
kuriem ir vismaz trīs gadu praktiskā darba
pieredze uzņēmumos vai tiesā, var kārtot valsts
eksāmenu, lai kļūtu par advokātu.
Pāreja no citām profesijām tiek attiecināta uz
zinātņu

doktoriem

profesoriem,
informācijas

(PhD),

juristu
skatiet

tiesību

palīgiem
tālāk —

zinātņu
(vairāk

sadaļā

par

ievadapmācības periodu).
2. Ievadapmācība
Vai ir paredzēts
ievadapmācības
periods?

JĀ

Vai ievadapmācības
periods ir obligāts?

JĀ

Juridiskais pamats
Likums par advokatūru, izdots 1993. gadā un
pēdējo reizi grozīts 2009. gadā — 25. pants.
Ievadapmācības perioda ilgums:
4 gadi.
Kandidātam pēc tiesību zinātnes bakalaura
grāda iegūšanas universitātē ir jāiegūst četru
gadu praktiskā darba pieredze, turklāt vismaz
viens gads pēc advokāta valsts eksāmena
nokārtošanas

ir

jānostrādā

kā

pastāvīgam

darbiniekam ar pilna laika līgumu pie advokāta
vai advokātu birojā, tiesā, prokurora birojā,
valsts apmaksāta advokāta birojā vai notāra
birojā.
Struktūras, kas ir
atbildīgas par
ievadapmācību
organizēšanu

Nav attiecināms.

Ievadapmācību veids

Stažēšanās saskaņā ar Advokatūras likuma 45., 46. un
47. pantu (sk. juridisko pamatu iepriekš).
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Valsts: Slovēnija

Iestājeksāmens/pārba
udījums pirms
ievadapmācības
perioda

NĒ

Valsts eksāmens ir ievadapmācības daļa.

Noteikta mācību
programma
ievadapmācības
periodā

JĀ

Valsts eksāmenā pārbaudāmie temati
Ievadapmācības

mērķis

ir

kandidātu

sagatavošana šāda veida eksāmenam.
Rakstisks

eksāmens —

sastādīšana

(viens

divu

civiltiesībās

spriedumu
un

viens

krimināltiesībās).
Mutvārdu eksāmens — zināšanu pārbaude par
krimināltiesībām, civiltiesībām, komerctiesībām,
darba

tiesībām,

administratīvo

administratīvajām

procesu

un

tiesībām,

administratīviem

strīdiem, Slovēnijas Republikas konstitucionālo
sistēmu,

Slovēnijas

tiesu

varas

un

valsts

administrācijas organizāciju, ES tiesību sistēmu.
Valsts

eksāmens

notiek

ievadapmācības

laikā.
Kandidātiem ievadapmācības laikā ir jānokārto
advokāta
valsts
eksāmens
un
pēc
ievadapmācības
stažēšanās —
zināšanu
pārbaude par advokatūras tiesisko regulējumu,
advokātu atlīdzības oficiālajām likmēm un
Advokātu Rīcības kodeksu.
Iezīmes attiecībā uz ES
tiesībām un valodu
apmācība

JĀ

Valsts eksāmena mutvārdu daļā ir iekļauti
jautājumi par ES tiesību sistēmu.

Vai ievadapmācības
periods ir iedalīts
vairākos posmos?

JĀ

Posms pirms valsts eksāmena kārtošanas
- kandidātam pēc tiesību zinātnes bakalaura
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Valsts: Slovēnija

grāda iegūšanas universitātē ir jāiegūst praktiska
pieredze.
Posms pēc valsts eksāmena nokārtošanas
- kandidātam pēc tiesību zinātnes bakalaura
grāda iegūšanas universitātē ir jāiegūst praktiska
pieredze viena gada garumā, strādājot pie
advokāta

vai

advokātu

birojā,

tiesā

vai

prokurora, valsts apmaksāta advokāta vai notāra
birojā.
Novērtējums/eksāmen Pēc pieteikuma saņemšanas par reģistrēšanu advokātu
s pēc ievadapmācības
direktorijā Advokātu kolēģija izvērtē, vai pieteikuma
perioda beigām
iesniedzējs atbilst visām prasībām, kas saistītas ar
reģistrēšanu advokātu reģistrā (Advokatūras likuma
25. pants).
3. Tālākizglītības sistēma
Tālākizglītības un apmācības
specializācijā nošķiršana

JĀ

Prasības saistībā ar
tālākizglītību

Valsts tiesību akti un Advokātu kolēģijas iekšējie

NĒ

noteikumi nereglamentē tālākizglītību.
Tomēr reizi gadā Slovēnijas Advokātu kolēģija
rīko “Advokātu skolu” (vienas dienas pasākumu
visiem

advokātiem).

Turklāt

no

2012. gada

septembra advokāti var iegūt arī fakultatīvu
tālākizglītību. To organizē Reģionālā advokātu
asambleja

(območni

zbor),

kā

arī

tā

tiek

organizēta sadarbībā ar citām institūcijām.
Vismaz pieci kursi gadā — nākotnē tālākizglītība
būs obligāta.
Prasības saistībā ar
apmācību
specializācijā

JĀ

Prasības par apmācību specializācijā ir noteiktas
valsts normatīvajos aktos (Advokatūras likuma
33. pants).
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Advokāta-speciālista statuss. To var iegūt
advokāti,

kuriem

piešķirts

speciālista

tituls

noteiktā jomā vai tiesību zinātnes maģistra
grāds. Par speciālistu advokāts ir atzīstams pēc
pieprasījuma, ja viņš ir vismaz piecus gadus
praktizējis kā advokāts un/vai ieņēmis amatu
tiesā attiecīgajā jomā.
Advokāts, kas ir ievēlēts par Juridiskās fakultātes
vecākā lektora asistentu, asociēto profesoru vai
profesoru, iegūst advokāta-speciālista statusu
tiesību jomā, kurā viņš ir praktizējis, veicot
pedagoģisko un zinātnisko darbu, pat ja viņš
neatbilst nosacījumam par piecu gadu pieredzi,
kas minēts iepriekšējā rindkopā.
Par Advokatūras likuma 33. panta 1. punktā
minēto prasību ir jālemj Advokātu kolēģijai. Šos
lēmumus nevar pārsūdzēt.
Prasības saistībā ar
svešvalodu apguvi

Prasību nav

Prasības par ES tiesībām
Prasību nav
veltīta satura iekļaušanu
tālākizglītības/specializācijas
programmā
4. Akreditācijas sistēmas un apmācības pakalpojumu sniedzēji
Akreditācijas iespēja

Nav attiecināms

To apmācības pakalpojumu
sniedzēju skaits, kas piedāvā
tālākizglītības pasākumus

Nav attiecināms

Apmācības pakalpojumu
sniedzēji, kas izstrādā
akreditētus tālākizglītības
pasākumus

Nav attiecināms

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

Tā kā Slovēnijā
tālākizglītība nav
obligāta, attiecībā uz
apmācības
pasākumiem nav
paredzēti īpaši
noteikumi.

Dalība apmācības
pasākumos citā
dalībvalstī:
JĀ — advokāti pēc savas
izvēles var piedalīties
apmācības pasākumos
citā dalībvalstī.

5. Apmācības pasākumu uzraudzība
Organizācijas, kas ir
iesaistītas tālākizglītības
pasākumu uzraudzībā

Nav attiecināms

Uzraudzības process

Nav attiecināms

Organizācijas, kas ir
iesaistītas specializēto
apmācības pasākumu
uzraudzībā

Nav attiecināms

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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