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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στη Σλοβενία
1. Πρόσβαση στο επάγγελμα
Τριτοβάθμια/πανεπιστημια
κή εκπαίδευση

ΝΑΙ

Υποχρεωτικό πτυχίο
νομικής

ΝΑΙ

Στάδια για την απόκτηση
της ιδιότητας του
δικηγόρου:






Ολοκλήρωση περιόδου προετοιμασίας για
την είσοδο στο επάγγελμα
Εξετάσεις (διεξάγονται 2 κρατικές εξετάσεις)
Οι πρώτες κρατικές εξετάσεις, οι οποίες
διοργανώνονται
από
το
κράτος,
περιλαμβάνουν ένα προφορικό και ένα
γραπτό μέρος
Οι δεύτερες εξετάσεις, οι οποίες
διοργανώνονται
από
τον
δικηγορικό
σύλλογο, ελέγχουν τις γνώσεις επί της
νομοθεσίας
που
διέπει
το
νομικό
επάγγελμα, τις αμοιβές των δικηγόρων και
τον κώδικα δεοντολογίας των δικηγόρων
Αξιολόγηση των υποψηφίων από το
διοικητικό συμβούλιο του Σλοβενικού
Δικηγορικού Συλλόγου
Εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο (δεν
είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες.
Οι ασκούμενοι που απασχολούνται σε
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δικηγόρο ή δικηγορική εταιρεία πριν από
την επιτυχή ολοκλήρωση των κρατικών
εξετάσεων και οι εργαζόμενοι σε δικηγορικό
γραφείο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των
εξετάσεων του δικηγορικού συλλόγου
πρέπει να εγγράφονται στον δικηγορικό
σύλλογο.)
Εναλλακτικές οδοί
πρόσβασης στο επάγγελμα:

Οι υποψήφιοι που έχουν τουλάχιστον 3 έτη
πρακτικής
εμπειρίας
ως
κάτοχοι
πανεπιστημιακού πτυχίου νομικής σε εταιρείες
ή
έχουν
εργαστεί
σε
υπηρεσίες των
δικαστηρίων μπορούν να υποβληθούν στις
κρατικές εξετάσεις για να αποκτήσουν την
ιδιότητα του δικηγόρου.
Δυνατότητες πρόσβασης από άλλα επαγγέλματα
υπάρχουν για τους κατόχους διδακτορικού
τίτλου, τους καθηγητές νομικής, τους νομικούς
βοηθούς (για λεπτομέρειες, βλ. κατωτέρω στην
ενότητα για την περίοδο προετοιμασίας για την
είσοδο στο επάγγελμα)

2. Κατάρτιση κατά την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα
Προβλέπεται
περίοδος
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα;

ΝΑΙ

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

Νομική βάση:
Νόμος για τον δικηγορικό σύλλογο, όπως
εγκρίθηκε το 1993 και τροποποιήθηκε τελευταία
το 2009 – άρθρο 25

Καθορισμένη διάρκεια:
4 έτη
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει πρακτική εμπειρία
τεσσάρων ετών ως κάτοχος πανεπιστημιακού
πτυχίου Νομικής, εκ των οποίων τουλάχιστον
ένα έτος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των
κρατικών

εξετάσεων

δικηγορικού
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περιλαμβάνει
δικηγορική

απασχόληση

εταιρεία,

σε

σε

δικηγόρο

δικαστήριο,

ή

στην

εισαγγελία, στο νομικό συμβούλιο του κράτους
ή σε συμβολαιογραφείο, ως τακτικός υπάλληλος
με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Τύποι αρμόδιων
δομών για την
οργάνωση της
εισαγωγικής
κατάρτισης

Α/Α

Μορφή εισαγωγικής
κατάρτισης

Πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 47 του
νόμου για τον δικηγορικό σύλλογο (βλ. ανωτέρω
«νομική βάση»)

Εισαγωγικές
εξετάσεις / έλεγχος
πριν από την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΟΧΙ

Καθορισμένο
πρόγραμμα σπουδών
κατά την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΝΑΙ

Οι κρατικές εξετάσεις αποτελούν μέρος της
περιόδου προετοιμασίας για την είσοδο στο
επάγγελμα.

Θέματα

που

εξετάζονται

στις

κρατικές

εξετάσεις:
Η περίοδος εισαγωγικής κατάρτισης αποσκοπεί
στην προετοιμασία των υποψηφίων για τις
συγκεκριμένες εξετάσεις.
Γραπτές εξετάσεις: σύνταξη δύο αποφάσεων
(η μία αφορά υπόθεση αστικού δικαίου και η
άλλη ποινικού δικαίου)
Προφορικές εξετάσεις: δοκιμασία ελέγχου των
γνώσεων στο ποινικό δίκαιο, στο αστικό δίκαιο,
στο εμπορικό δίκαιο, στο εργατικό δίκαιο, στο
διοικητικό δίκαιο, στη διοικητική δικονομία και
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στις διοικητικές διαφορές, στο συνταγματικό
σύστημα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, στην
οργάνωση του δικαιοδοτικού συστήματος και
της δημόσιας διοίκησης της Σλοβενίας, στο
νομικό σύστημα της ΕΕ
Οι κρατικές εξετάσεις διεξάγονται κατά την
περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο
επάγγελμα.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβληθούν επιτυχώς
στις κρατικές εξετάσεις για την άσκηση του
δικηγορικού επαγγέλματος κατά τη διάρκεια της
περιόδου προετοιμασίας για την είσοδο στο
επάγγελμα, καθώς και σε δοκιμασία ελέγχου
γνώσεων σχετικά με τον νόμο που διέπει το
νομικό επάγγελμα, τις αμοιβές των δικηγόρων
και τον κώδικα δεοντολογίας, μετά την περίοδο
προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα.
Ιδιαίτερες απαιτήσεις
όσον αφορά το δίκαιο
της ΕΕ και τη
γλωσσική κατάρτιση

ΝΑΙ

Το προφορικό μέρος των κρατικών εξετάσεων
περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με το νομικό
σύστημα της ΕΕ.

Υποδιαίρεση της
περιόδου
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα σε
διαφορετικά στάδια

ΝΑΙ

Στάδιο πριν από την επιτυχή ολοκλήρωση
των κρατικών εξετάσεων
- ο υποψήφιος πρέπει να αποκτήσει πρακτική
εμπειρία

μετά

την

ολοκλήρωση

των

προπτυχιακών πανεπιστημιακών σπουδών του
στη Νομική
Στάδιο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των
κρατικών εξετάσεων
- ο υποψήφιος πρέπει να αποκτήσει πρακτική
εμπειρία ενός έτους ως πτυχιούχος Νομικής σε
δικηγόρο ή δικηγορική εταιρεία, σε δικαστήριο,
στην εισαγγελία, στο νομικό συμβούλιο του
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κράτους ή σε συμβολαιογραφείο.
Αξιολόγηση/εξετάσεις
μετά την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

Μετά την παραλαβή της αίτησης για εγγραφή στο
μητρώο των δικηγόρων, ο δικηγορικός σύλλογος
αξιολογεί κατά πόσον ο αιτών πληροί όλες τις
προϋποθέσεις εγγραφής στο μητρώο των δικηγόρων
(άρθρο 25 του νόμου για τον δικηγορικό σύλλογο)

3. Σύστημα συνεχούς κατάρτισης
Διαφοροποίηση μεταξύ
συνεχούς
κατάρτισης/κατάρτισης
εξειδίκευσης
Υποχρεώσεις όσον
αφορά τη συνεχή
κατάρτιση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η συνεχής κατάρτιση δεν αναφέρεται ούτε στην
κρατική νομοθεσία ούτε στους εσωτερικούς
κανονισμούς του δικηγορικού συλλόγου.
Ωστόσο, ο Σλοβενικός Δικηγορικός Σύλλογος
διοργανώνει ένα «διδασκαλείο δικηγόρων»
μία φορά ετησίως (ημερίδα που απευθύνεται σε
όλους

τους

δικηγόρους).

Επίσης,

τον

Σεπτέμβριο του 2012, τέθηκε σε εφαρμογή η
προαιρετική συνεχής κατάρτιση για τους
δικηγόρους.

Οργανώνεται

από

την

Περιφερειακή Συνέλευση Δικηγόρων (območni
zbor) ή σε συνεργασία με άλλους φορείς.
Παραδίδονται τουλάχιστον 5 μαθήματα ανά
έτος – στο μέλλον, η κατάρτιση θα καταστεί
υποχρεωτική.
Υποχρεώσεις όσον
αφορά την κατάρτιση
εξειδίκευσης

ΝΑΙ

Υποχρεώσεις κατάρτισης εξειδίκευσης, όπως
προβλέπονται στην κρατική νομοθεσία (άρθρο
33 του νόμου για τον δικηγορικό σύλλογο).
Ιδιότητα ειδικευμένου δικηγόρου: Η ιδιότητα
αυτή μπορεί να αποκτηθεί από δικηγόρους που
έχουν λάβει τίτλο ειδίκευσης σε συγκεκριμένο
αντικείμενο ή θα πρέπει να αναγνωριστεί,
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κατόπιν

αιτήματος,

ο

μεταπτυχιακός

ακαδημαϊκός τίτλος σπουδών Νομικής, υπό την
προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ασκήσει
τη δικηγορία και/ή κατείχε δικαστική θέση στον
οικείο τομέα για τουλάχιστον 5 έτη.
Ο δικηγόρος ο οποίος έχει εκλεγεί βοηθός
επίκουρος καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής
ή τακτικός καθηγητής της Νομικής Σχολής,
αποκτά

την

ιδιότητα

του

δικηγόρου

που

ειδικεύεται στον νομικό τομέα όπου άσκησε το
επάγγελμα,

παράγοντας

παιδαγωγικό

και

επιστημονικό έργο, ακόμη και αν δεν πληροί τις
προϋποθέσεις της πενταετούς άσκησης του
επαγγέλματος

που

προβλέπονται

στην

προηγούμενη παράγραφο.
Η απαίτηση που αναφέρεται στην πρώτη
παράγραφο του άρθρου 33 του νόμου για τον
δικηγορικό σύλλογο υπόκειται στην απόφαση
του διοικητικού συμβουλίου του δικηγορικού
συλλόγου.

Δεν

προβλέπεται

διαδικασία

προσφυγής κατά των εν λόγω αποφάσεων.
Υποχρεώσεις όσον αφορά
την εκμάθηση ξένων
γλωσσών

Καμία υποχρέωση

Υποχρεώσεις όσον αφορά
Καμία υποχρέωση
περιεχόμενο σχετικό με το
δίκαιο της ΕΕ σε σχέση με τη
συνεχή
κατάρτιση/κατάρτιση
εξειδίκευσης
4. Συστήματα διαπίστευσης και πάροχοι κατάρτισης
Δυνατότητα διαπίστευσης

Α/Α

Αριθμός παρόχων
κατάρτισης οι οποίοι

Α/Α
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προσφέρουν
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης
Τύπος παρόχων κατάρτισης
οι οποίοι αναπτύσσουν
διαπιστευμένες
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης

Α/Α

Δραστηριότητες και μέθοδοι
Τύπος αποδεκτών
δραστηριοτήτων
κατάρτισης στο πλαίσιο
των υποχρεώσεων
συνεχούς κατάρτισης ή
κατάρτισης εξειδίκευσης

Δεδομένου ότι η
συνεχής κατάρτιση
δεν είναι
υποχρεωτική στη
Σλοβενία, δεν
υπάρχουν
ιδιαίτερες
απαιτήσεις όσον
αφορά τις
δραστηριότητες
κατάρτισης.

Συμμετοχή σε
δραστηριότητες
κατάρτισης σε άλλο
κράτος μέλος:
ΝΑΙ - Οι δικηγόροι
μπορούν να
συμμετέχουν σε
δραστηριότητες
κατάρτισης σε άλλο
κράτος μέλος της
επιλογής τους

5. Εποπτεία δραστηριοτήτων κατάρτισης
Φορείς εποπτείας των
δραστηριοτήτων συνεχούς
κατάρτισης

Α/Α

Διαδικασία εποπτείας

Α/Α

Φορείς εποπτείας των
δραστηριοτήτων
κατάρτισης με στόχο την
εξειδίκευση

Α/Α

Διαδικασία εποπτείας

Α/Α

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 2 – Μελέτη σχετικά
με την παρούσα κατάσταση όσον αφορά την κατάρτιση των δικηγόρων στο δίκαιο της ΕΕ», που
εκπονήθηκε από το Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CCBE)
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και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)
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