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

IGEN

Kötelező-e jogi diploma?

IGEN

A teljes jogú ügyvéddé válás
lépései:






Léteznek-e alternatív utak a
szakmához?

Gyakorlati idő letöltése
Vizsgák (két államvizsga van:
Az első államvizsga, amelyet az állam
szervez, szóbeli és írásbeli részből áll
A második államvizsga, amelyet a Kamara
szervez a jogi szakmát és az ügyvédi díjakat
szabályozó törvényről, valamint az ügyvédi
etikai kódexről meglévő tudás ellenőrzésére)
Az ügyvédjelölteknek a szlovén ügyvédi
kamara elnöksége általi értékelése
Kamarai regisztráció (nem kötelező minden
kategória számára) Az ügyvéd vagy ügyvédi
iroda által alkalmazott ügyvédjelöltnek az
államvizsga
előtt,
az
ügyvédi
iroda
alkalmazottainak pedig a kamarai vizsga
előtt kötelező a kamarai regisztráció.)

A legalább 3 évnyi gyakorlattal rendelkező,
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egyetemi
alapfokozatú
jogi
diplomával
rendelkező jelöltek, vagy a bírósági szolgálatok
által alkalmazott jelöltek államvizsga letétele
után válhatnak ügyvéddé.
A más szakmákból való váltási lehetőségek PhD
fokozat

birtokosai,

jogászprofesszorok,

jogi

asszisztensek számára állnak fenn (a részletekért
lásd a gyakorlati időszakra vonatkozó részt).
2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati
idő?

IGE
N

Jogalap:

Kötelező-e?

IGE
N

Időtartama:

Az ügyvédi kamaráról szóló, 1993-ban elfogadott
és legutóbb 2009-ben módosított törvény – 25.
cikk

4 év
Az

egyetemi

alapfokozatú

jogi

diplomával

rendelkező ügyvédjelöltnek négy év gyakorlati
tapasztalattal

kell

rendelkeznie,

amelyből

legalább egy évet a jogi szakvizsga letételét
követően ügyvéd mellett vagy ügyvédi irodában,
bíróságon, ügyészségen, közjegyzői irodában
töltött, teljes munkaidős munkavállalóként.
A gyakorlati idős
képzések
szervezéséért felelős
szervezetek típusai

Nem releváns

A gyakorlati idős
képzés formája

Az ügyvédi kamaráról szóló törvény 45–47. cikke

A gyakorlati időt
megelőzően van-e
felvételi vizsga /

NE

szerinti gyakornokság (lásd fentebb a jogalapot)
Az államvizsga a gyakorlati idő részét képezi.

M
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ellenőrzés?
A gyakorlati idő alatt
előre meghatározott-e
a tanterv?

IGE
N

Az államvizsga témakörei:
A gyakorlati képzési időt a jelöltek államvizsgára
való felkészítésére fordítják.
Írásbeli vizsga: két ítélet (egy polgári jogi és egy
büntetőjogi) megszövegezése
Szóbeli vizsga: a tudás tesztelése a következő
tárgyakból: büntetőjog, polgári jog, kereskedelmi
jog, munkajog, közigazgatási jog, közigazgatás
eljárások és közigazgatási jogviták, a Szlovén
Köztársaság alkotmányos rendszere, a szlovén
igazságügyi

és

közigazgatási

rendszer

szervezete, uniós jogrendszer.
Az államvizsgára a gyakorlati idő alatt kerül
sor.
A jelölteknek a gyakorlati idő alatt jogi
szakvizsgát kell tenniük, valamint a gyakorlati
időt követően a jogi szakmát és az ügyvédi
díjakat szabályozó törvényről, valamint az
ügyvédi etikai kódexről meglévő tudásukból kell
vizsgázniuk.
Vannak-e az uniós
jogra és a nyelvi
képzésre vonatkozó
sajátosságok?

IGE
N

Az államvizsga szóbeli része tartalmaz az uniós
jogrendszerre vonatkozó kérdéseket is.

A gyakorlati idő
különböző
szakaszokra oszlik-e?

IGE
N

Az államvizsga letételét megelőző szakasz
-

a

jelöltnek

gyakorlati

tapasztalatot

kell

szereznie az egyetemi alapfokozatú jogi diploma
megszerzését követően
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Az államvizsga letételét követő szakasz
- a jelöltnek egyéves gyakorlati tapasztalatot kell
szereznie az egyetemi alapfokozatú jogi diploma
megszerzését követően egy ügyvéd mellett vagy
egy

ügyvédi

irodában,

bíróságon,

az

ügyészségnél vagy közjegyzői irodában.
A gyakorlati időt
követően van-e
értékelés / vizsga?

Az ügyvédi nyilvántartásba való felvételi kérelem
kézhezvételét követően a Kamara felméri, hogy a jelölt
minden, az ügyvédi nyilvántartásba való felvételre
vonatkozó követelménynek megfelel-e (az ügyvédi
kamaráról szóló törvény 25. cikke).

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

IGEN

NE
M

Sem jogszabály, sem belső kamarai szabályzat
nem tesz említést folyamatos képzésről.
Ugyanakkor a szlovén ügyvédi kamara évente
egyszer megszervezi az „ügyvédek iskoláját”
(egy egynapos, minden ügyvéd számára tartott
eseményt).

Ezen

szeptemberében

túlmenően

választható

2012

folyamatos

képzést indítottak az ügyvédek számára. Ezt a
képzést

az

ügyvédek

regionális

szövetsége

(območni zbor) szervezi önállóan vagy más
intézményekkel együttműködésben.
Évente legalább 5 kurzus – a képzés a jövőben
kötelezővé válik.
Fennállnak-e
szakosító képzésre
vonatkozó
kötelezettségek?

IGE
N

A jogszabályban (az ügyvédi kamaráról szóló
törvény 33. cikke) lefektetett szakosító képzési
kötelezettségek.
A szakjogász jogállása: Olyan ügyvédek, akik
adott területen szakértői címet szereztek vagy
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mesterfokozatú jogi diplomával rendelkeznek,
kérelemre szakjogászként elismerhetők, feltéve,
hogy legalább 5 évig ügyvédként és/vagy
bíróként tevékenykedtek az adott területen.
Az az ügyvéd, akit a jogi kar adjunktusnak,
docensnek vagy egyetemi tanárnak választ, az
általa végzett oktatói és kutatói tevékenység
területén szakjogászi jogállást szerez akkor is, ha
nem felel meg az előző bekezdésben szereplő 5
éves gyakorlati követelménynek.
Az ügyvédi kamaráról szóló törvény 33. cikkének
(1) bekezdésében szereplő követelmény az
ügyvédi kamara elnökségének döntésétől függ.
A határozatok ellen fellebbezésnek nincs helye.
Fennáll-e idegen nyelvek
tanulására vonatkozó
kötelezettség?

Nincs kötelezettség

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

Nincs kötelezettség

4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége

Nem releváns

A folyamatos képzéseket
nyújtó képzésszolgáltatók
száma

Nem releváns

Az akkreditált folyamatos
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

Nem releváns

Tevékenységek és módszerek
A folyamatos vagy
szakosítási képzési
kötelezettségek keretében

Mivel a folyamatos
képzés nem kötelező
Szlovéniában
5
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elfogadott képzéstípusok

nincsenek előírások
a képzési
tevékenységekre
nézve

való részvétel:
IGEN – Az ügyvédek
önkéntes alapon részt
vehetnek más
tagállamokban tartott
képzéseken.

5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési
tevékenységeket felügyelő
szervezetek

Nem releváns

A felügyeleti folyamat

Nem releváns

A szakosító képzések
felügyeletében részt vevő
szervezetek

Nem releváns

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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