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BESKRIVELSE AF DET SLOVAKISKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER
1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående
uddannelse/universitetsudd
annelse

JA

Krav om juridisk
kandidateksamen

JA

For at blive fuldgyldig
advokat skal man



Have gennemført en fuldmægtigperiode



Have bestået en eksamen, der afholdes af
advokatsamfundet



Være optaget i advokatsamfundet



Have

aflagt

ed

for

formanden

for

advokatsamfundet

Alternative veje til erhvervet JA
Mulighed for at blive advokat via andre
erhverv
Retsgrundlag:
Artikel 3 og 6 i lov nr. 586/2003 sml. om de
juridiske erhverv (loven om de juridiske erhverv)
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Land: Slovakiet



Universitetsprofessorer og lektorer i jura
kan optages i advokatsamfundet, senest
to måneder efter at de har ansøgt herom
og aflagt ed, såfremt kravene til f.eks.
universitetsuddannelse (fastsat i Artikel 3,
stk. 1, litra a), b), e) og i)) er opfyldt.



En bestået slovakisk dommer-, notar- eller
anklagereksamen

svarer

advokateksamenen.
kan

også

juridiske

vælge

til

Advokatsamfundet
at

sidestille

eksamener

andre
med

advokateksamenen.
De betingelser, som registrerede europæiske
advokater skal opfylde, er fastlagt i artikel 4 i
førnævnte lov, og de betingelser, som
nyuddannede europæiske advokater skal
opfylde, er fastlagt i artikel 5.
2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en
fuldmægtigperiode?

JA

Advokatfuldmægtige, som er optaget på
advokatsamfundets liste, skal modtage
undervisning i fuldmægtigperioden.
Retsgrundlag:
Loven om de juridiske erhverv, artikel 3, stk. 1,
litra c)

Obligatorisk

JA

Varighed:
Fem år
Bemærk: En advokatfuldmægtig, som blev
optaget på advokatsamfundets liste over
advokatfuldmægtige før den 1. januar 2013, er
omfattet af de tidligere regler om en obligatorisk
praktikperiode (fuldmægtigperiode) på tre år
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Land: Slovakiet

Organer med ansvar
for uddannelse af
advokatfuldmægtige




Advokatsamfundet
Private praksisser og advokatfirmaer (praktikforløb
under tilsyn af en privat praksis – praktisk
uddannelse med henblik på erhvervelse af
juridiske kompetencer)

Type uddannelse i
fuldmægtigperioden



Praktikforløb under tilsyn af en privat praksis



Kurser

i

lovgivning

med

fælles

undervisningsprogram for alle advokatfuldmægtige


Erhvervelse af juridiske kompetencer (i forbindelse
med obligatoriske seminarer, som afholdes af
advokatsamfundet, eller under praktikophold hos
en praktiserende advokat)

Advokatsamfundet
dommer,

sidestiller

praktikforløb

dommerfuldmægtig,

som

anklager,

anklagerfuldmægtig og notar med fuldmægtigperioden
for advokater. Advokatsamfundet kan også lade andet
juridisk arbejde indgå i fuldmægtigperioden.
I Slovakiet skal alle advokatfuldmægtige gennemføre
en tre- eller femårig fuldmægtigperiode (se afsnittet
"Varighed"

ovenfor).

advokatfuldmægtigen

I

de
ansat

tre

eller

hos

fem

en

år

er

registreret

advokat. Her skal den pågældende under tilsyn af
arbejdsgiveren tilegne sig viden inden for forskellige
retsområder. Advokatfuldmægtigen skal opnå erfaring
med at udarbejde juridiske dokumenter og give møde
for domstole og offentlige myndigheder samt tilegne
sig alle de nødvendige juridiske kompetencer. I samme
tre- eller femårige periode skal advokatfuldmægtigen
deltage i en række obligatoriske seminarer, som
afholdes

af

det

slovakiske

advokatsamfund.

Seminarerne har form af forelæsninger holdt af
specialiserede

advokater,

eksterne

professorer,

dommere og andre aktører inden for retsvæsenet.
Undervisningsprogrammet for seminarerne fastlægges
af

advokatsamfundet
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og

er

fælles

for

alle

Land: Slovakiet

advokatfuldmægtige.

Det

omfatter

forskellige

retsområder, materiel ret og procesret, juridiske
kompetencer og etik.
Optagelsesprøve/kont
rol før
fuldmægtigperiode

NEJ

Undervisningsprogram JA
i fuldmægtigperioden
Emner:
Strafferet, civilret, familieret, arbejdsret, selskabsret,
forvaltningsret, skatteret, forfatningsret, regulering af
advokaterhvervet og fagetiske regler.
Særlige forhold
vedrørende EU-ret og
sprogundervisning

NEJ

Det slovakiske advokatsamfund udbyder ikke
uddannelsesaktiviteter,
som
udelukkende
omhandler EU-ret. EU-retten er dog en
integreret del af alle seminarer, der vedrører
slovakisk lovgivning, da den nationale lovgivning
er tæt forbundet med EU-retten i alle
medlemsstater, og EU-retten nævnes naturligvis
også under forelæsningerne.

Fuldmægtigperiode
inddelt i faser

NEJ

På de seminarer, som advokatsamfundet
udbyder, behandles de forskellige retsområder
dog et ad gangen

Evaluering/eksamen
efter
fuldmægtigperiode

JA









I form af rapporter fra praktikvejlederen
(forudsætning
for
at
bestå
advokateksamenen)
I form af skriftlige eksamener (bemærk:
udelukkende
som
en
del
af
advokateksamenen)
I form af mundtlige eksamener (bemærk:
udelukkende
som
en
del
af
advokateksamenen)
I form af bedømmelse af en prøve i
retssagsbehandling
(bemærk:
indgår
udelukkende i den skriftlige del af
advokateksamenen)

3. Videreuddannelse
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Land: Slovakiet

Sondring mellem
videreuddannelse og
specialisering
Krav om specialisering

NEJ
Der
findes
ikke
et
særligt
specialiseringssystem for advokater i Slovakiet
NEJ

Videreuddannelse: Der findes en ordning for
valgfri videreuddannelse, som anført i
advokatsamfundets interne regler.
Hverken
national
lovgivning
eller
advokatsamfundets interne regler indeholder
krav om specialisering
Retsgrundlag:
Artikel 6 i dekret vedtaget af det slovakiske
advokatsamfunds
generalforsamling
om
uddannelse
af
advokatfuldmægtige
og
videreuddannelse af advokater (Uznesenie
konferencie advokátov o výchove advokátskych
koncipientov en ďalšom vzdelávaní advokátov)
(1) På basis af behov og ønsker hos
advokater, deres ansatte og andre af
retsvæsenets
aktører
afholder
advokatsamfundet
seminarer
og
forelæsninger om aktuelle problemer og
vigtige spørgsmål relateret til udøvelsen af
advokaterhvervet.
(2) Det er frivilligt at deltage i seminarer og
forelæsninger.

Krav om specialisering

NEJ

Krav om tilegnelse af
fremmedsprog

Ingen krav

Krav om
videreuddannelse/spe
cialisering i EU-ret

Ikke relevant

Hverken
national
lovgivning
eller
advokatsamfundets interne regler indeholder
krav om specialisering

4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
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Land: Slovakiet

Mulighed for akkreditering

NEJ
Der findes ikke nogen akkrediteringsordning for
uddannelsesudbydere i Slovakiet. Seminarer,
workshops,

konferencer

og

andre

uddannelsesaktiviteter tilbydes af forskellige
uddannelsesudbydere (private og offentlige,
kommercielle

og

organisationer),

ikke-udbyttegivende

og

advokater

og

advokatfuldmægtige kan frit vælge at deltage i
dem.
Ifølge

dekretet

vedtaget

advokatsamfunds
uddannelse

af

af

det

slovakiske

generalforsamling

om

advokatfuldmægtige

og

videreuddannelse af advokater, er det kun
seminarer

afholdt

af

det

slovakiske

advokatsamfund, der anerkendes som en del af
advokatfuldmægtiges obligatoriske uddannelse.
Antal uddannelsesudbydere,
der tilbyder
videreuddannelse

Der findes ingen data om antallet og typen af

Uddannelsesudbydere af
akkrediteret
videreuddannelse

Ikke relevant

uddannelsesudbydere.

Der findes ikke nogen akkrediteringsordning for
uddannelsesudbydere i Slovakiet.

Aktiviteter og metoder
Uddannelsesaktiviteter, der
anerkendes i
overensstemmelse med
kravene om
videreuddannelse/specialise
ring

Der er ingen krav om Deltagelse i
videreuddannelse
i uddannelsesaktivitet
Slovakiet.
er i andre EUmedlemsstater:
Videreuddannelse
udbydes på frivillig Ikke relevant
basis
og
består
normalt af
 Seminarer
 Forelæsninger
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Land: Slovakiet

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører
tilsyn med
videreuddannelsesaktivitete
r

Ikke relevant
Hverken advokatsamfundet eller andre fører
tilsyn med private uddannelsesudbydere.

Tilsynsproces

Ikke relevant

Kilde: Pilotprojekt – Uddannelse af dommere og anklagere i Europa: "Del 2 – Undersøgelse af
status for uddannelse af advokater i EU-ret", udført af Rådet for Advokatsamfund i Den
Europæiske Union (CCBE) og Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (EIPA)
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