Ügyvédek képzési
Európai Unióban

rendszerei

az

Szlovákia
Az információ szolgáltatója: A Szlovák Ügyvédi Kamara (Slovenská advokátska komora)
2014. április

AZ ÜGYVÉDEK NEMZETI KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK LEÍRÁSA – Szlovákia
1. A szakma gyakorlása
Szükséges-e felsőfokú
végzettség /egyetemi
végzettség?

IGEN

Kötelező-e jogi diploma?

IGEN

A teljes jogú ügyvéddé válás
lépései:



Gyakorlati idő letöltése



Vizsga (a Kamara szervezésében)



Kamarai regisztráció



Az ügyvédi kamara elnöke előtt tett eskü

Léteznek-e alternatív utak a
szakmához?

IGEN
Váltási lehetőségek más szakmákból
Jogalap:
A jogi szakmáról szóló 586/2003 Coll. sz. törvény
3. és 6. szakasza.


Jogászprofesszorok és docensek kérelmük
benyújtását követően 2 hónapon belül, az
eskü

1

letételét

követően

felvehetők

a
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Kamarába,

amennyiben

az

egyetemi

diplomára vonatkozó és más (a 3. cikk (1)
bekezdésének a), b), e) és i) pontjában
szereplő) feltételeknek megfelelnek.


A Szlovákiában letett bírói, közjegyzői vagy
ügyészi vizsga egyenértékű a kamarai
vizsgával. A Kamara más jogi vizsgát is a
kamarai

vizsgával

egyenértékűnek

minősíthet.
A nyilvántartásba vett európai ügyvédekre nézve
a feltételeket az említett törvény 4. szakasza
tartalmazza. Az újonnan végzett európai
ügyvédekre nézve a feltételeket a jogi szakmáról
szóló törvény 5. szakasza tartalmazza.
2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati
idő?

IGE
N

A Kamaránál nyilvántartásba vett
ügyvédjelölteknek a gyakorlati idő alatt képzésen
kell részt venniük.
Jogalap:
A jogi szakmáról szóló törvény 3. szakasza (1)
bekezdésének c) pontja

Kötelező-e?

IGE
N

Időtartama:
5 év
Megjegyzés: A Szlovák Ügyvédi Kamara által
vezetett ügyvédjelölti nyilvántartásba 2013.
január 1-je előtt bekerült ügyvédjelöltek
esetében a korábbi szabályozás értelmében a
kötelező gyakornoki (gyakorlati) idő 3 év.

A gyakorlati idős
képzések




Kamara
Magánpraxisok és ügyvédi irodák (a gyakorlatot
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szervezéséért felelős
szervezetek típusai
A gyakorlati idős
képzés formája

magánpraxis felügyeli – a jogi szakmai készségekre
vonatkozó gyakorlati képzés)


Magánpraxis által felügyelt gyakornokság, továbbá



Minden

ügyvédjelölt

számára

közös,

meghatározott tantervű jogi képzés, továbbá


Jogi szakmai készségekre vonatkozó képzés (a
kötelező kamarai szemináriumok keretében vagy a
gyakorló

ügyvéd

által

felügyelt

gyakornokság

során)
A

Kamara

a

bíró,

bírósági

fogalmazó,

ügyész,

ügyészségi fogalmazó és közjegyző mellett eltöltött
gyakorlatot
Kamara

ügyvédjelölti

más

gyakorlatnak

joggyakorlatot

(jogi

tekinti.

A

munkát)

is

beszámíthat az ügyvédjelölti gyakorlatba.
Szlovákiában minden ügyvédjelöltnek 5 vagy 3 éves
ügyvédjelölti gyakorlatot kell folytatnia (lásd fent az
„Időtartama”

részt).

nyilvántartásba

Ezen

vett

5

ügyvéd

vagy

3

év

alkalmazza

során

őket.

A

munkáltató felügyelete alatt az ügyvédjelölt az ügyvédi
irodai munkája során különböző jogterületeken mélyíti
el

tudását;

a

megszövegezése,
hatóságok

gyakornokok
valamint

előtti

jogi

bíróságok

megjelenések

terén

aktusok
és

állami

szereznek

gyakorlatot, továbbá elsajátítanak minden szükséges
jogi készséget. Ugyanezen 5 vagy 3 éves időszak alatt
egy ügyvédjelölt a szlovák ügyvédi kamara által
szervezett,

meghatározott

szemináriumon

vesz

részt.

számú
A

kötelező

szemináriumokat

szakértő ügyvédek, külső akadémikusok, bírák és más
gyakorló jogi szakemberek által tartott előadások
formájában tartják. A szemináriumok tantervét a
Kamara

határozza

meg,

az

minden

ügyvédjelölt

számára azonos. A tanterv különböző jogterületeket,
anyagi és eljárásjogot, jogi készségeket és a jogi etikát
fedi le.
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A gyakorlati időt
megelőzően van-e
felvételi vizsga /
ellenőrzés?

NE
M

A gyakorlati idő alatt
előre meghatározott-e
a tanterv?

IGEN

Vannak-e az uniós
jogra és a nyelvi
képzésre vonatkozó
sajátosságok?

NE
M

A szlovák ügyvédi kamara nem szervez kizárólag
az
uniós
joggal
foglalkozó
képzési
tevékenységeket. Ugyanakkor az uniós jog a
szlovák
joggal
kapcsolatos
valamennyi
szemináriumnak szerves része, mivel a nemzeti
jog minden tagállamban szorosan összefonódik
az uniós joggal, továbbá természetesen az uniós
jogforrásokról is szó esik az előadások során.

A gyakorlati idő
különböző
szakaszokra oszlik-e?

NE
M

Ugyanakkor a Kamara által szervezett
szemináriumok meghatározott sorrendben
foglalkoznak a különböző jogterületekkel.

A gyakorlati időt
követően van-e
értékelés / vizsga?

IGE

Témakörök:
Büntetőjog, polgári jog, családjog, munkajog, társasági
jog, közigazgatási jog, adójog, alkotmányjog, a jogi
szakmára vonatkozó jogszabályok, jogi etika

N






Az oktatók jelentései segítségével (a
kamarai vizsga letételének előfeltétele)
Írásbeli vizsgákkal (Megjegyzés: a kamarai
vizsgának csak egy részét jelentik)
Szóbeli vizsgákkal (Megjegyzés: a kamarai
vizsgának csak egy részét jelentik)
Az
ügyvédjelölt/gyakornok
által
kidolgozott esettanulmány értékelésével
(Megjegyzés: az írásbeli kamarai vizsgának
csak egy részét jelenti)

3. Folyamatos képzési rendszer
Van-e különbségtétel a
folyamatos képzés /
szakosító képzés között?
Fennállnak-e

NEM
Szlovákiában nincs szakosító képzési rendszer
az ügyvédek számára.
NE

Folyamatos
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képzés:

A

Kamara

belső
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folyamatos /szakosító
képzésre vonatkozó
kötelezettségek?

M

szabályzatában lefektetett, választható képzési
keretrendszer alapján
Sem jogszabály, sem belső szabályzat nem tesz
említést szakosító képzésről.
Jogalap:
A Szlovák Ügyvédi Kamara közgyűlésének az
ügyvédjelöltek képzéséről és az ügyvédek
folyamatos
képzéséről
szóló
határozata
(Uznesenie konferencie advokátov o výchove
advokátskych koncipientov a ďalšom vzdelávaní
advokátov), 6. szakasz
(1) Az ügyvédek, munkáltatóik és más
gyakorló jogi szakemberek igényeinek és
kéréseinek megfelelően a kamara a
joggyakorlatra, vagy a jogi praxishoz
kapcsolódó,
jelentős
kérdésekre
vonatkozó
szemináriumokat
és
előadásokat szervez.
(2) A szemináriumokon és előadásokon való
részvétel önkéntes.

Fennállnak-e
szakosító képzésre
vonatkozó
kötelezettségek?

NE
M

Fennáll-e idegen
nyelvek tanulására
vonatkozó
kötelezettség?

Nincs kötelezettség

Van-e az uniós jog
területére vonatkozó
kötelezettség a
folyamatos / szakosító
képzéssel
kapcsolatosan?

Nem releváns

Sem jogszabály, sem belső szabályzat nem tesz
említést szakosító képzésről.

4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
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Az akkreditáció lehetősége

NEM
Nincs

akkreditációs

rendszer

a

képzésszolgáltatók számára Szlovákiában (1.
tétel). Különböző képzésszolgáltatók (magán
vagy

állami,

szervezetek)

kereskedelmi

nonprofit

szervezhetnek szemináriumokat,

műhelytalálkozókat,
képzési

vagy

konferenciákat

tevékenységeket.

Az

és

más

ügyvédek

és

ügyvédjelöltek szabadon részt vehetnek ezeken.
A Szlovák Ügyvédi Kamara közgyűlésének az
ügyvédjelöltek
folyamatos

képzéséről
képzéséről

és
szóló

az

ügyvédek
határozata

értelmében csak a Kamara által szervezett
szemináriumokat ismerik el az ügyvédjelöltek
kötelező képzésének részeként.
A folyamatos képzéseket
nyújtó képzésszolgáltatók
száma

Nem áll rendelkezésre adat a képzésszolgáltatók

Az akkreditált folyamatos
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

Nem releváns

számáról vagy típusáról.

Nincs akkreditációs rendszer a
képzésszolgáltatók számára Szlovákiában.

Tevékenységek és módszerek
A folyamatos vagy
szakosítási képzési
kötelezettségek keretében
elfogadott képzéstípusok

Szlovákiában
nincs A más uniós
folyamatos
képzési tagállamokban
kötelezettség.
tartott képzéseken
való részvétel:
A folyamatos képzést
önkéntes
alapon Nem releváns
szervezik, általában a
következő formákban:
 Szemináriumok
 Előadások

5. A képzések felügyelete
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A folyamatos képzési
tevékenységeket felügyelő
szervezetek

Nem releváns
Sem a Kamara, sem más szervezet nem felügyeli
a magán képzésszolgáltatókat.

A felügyeleti folyamat

Nem releváns

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „2. tétel – Vizsgálat az uniós jog
területén tartott ügyvédképzés helyzetéről", Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) és
Európai Közigazgatási Intézet (EIPA)
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