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BESKRIVELSE AF DET SLOVENSKE 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 to statseksamener
Den
første
statseksamen,
der
tilrettelægges af staten, indeholder en
mundtlig del og en skriftlig del
I
den
anden
statseksamen,
der
tilrettelægges
af
advokatsamfundet,
testes juristens viden om reguleringen af
advokaterhvervet, advokatsalærer og
adfærdskodeksen for advokater
Være blevet bedømt af advokatsamfundets
bestyrelse
Være optaget i advokatsamfundet (Dette er
ikke obligatorisk for alle kategorier. Jurister,
der er ansat hos en advokat eller et
advokatfirma, før de består statseksamenen,
samt jurister, der er ansat hos et
advokatfirma, efter de har opnået bestalling,
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Land: Slovenien

skal være optaget i advokatsamfundet.)
Alternative veje til erhvervet Personer med en bachelorgrad i jura og mindst
tre års erhvervserfaring fra en virksomhed eller
en domstolstjeneste kan blive advokater, hvis de
består statseksamenen
Muligheden for at blive advokat via andre
erhverv er åben for ph.d.er, juraprofessorer og
juridiske elitesekretærer (se også afsnittet om
fuldmægtigperioden nedenfor)
2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en
fuldmægtigperiode?

JA

Obligatorisk

JA

Retsgrundlag:
Artikel 25 i loven om advokatsamfundet
vedtaget i 1993 og senest ændret i 2009

Varighed:
Fire år
Efter at have erhvervet en bachelorgrad i jura
skal

man

have

opnået

mindst

fire

års

erhvervserfaring, hvoraf mindst et år skal ligge
efter statseksamenen og være gennemført i en
almindelig fuldtidsstilling hos en advokat eller et
advokatfirma,

ved

en

domstol,

hos

statsanklageren eller statsadvokaten eller på et
notarkontor.
Organer med ansvar
for uddannelse af
advokatfuldmægtige

Ikke relevant

Type uddannelse i
fuldmægtigperioden

Praktik i overensstemmelse med artikel 45-47 i loven
om

advokatsamfundet

(se

ovenfor

"Retsgrundlag")
Optagelsesprøve/kont

NEJ

Statseksamenen indgår som en del af
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under

Land: Slovenien

rol før
fuldmægtigperiode

fuldmægtigperioden.

Undervisningsprogram JA
i fuldmægtigperioden

Emner omfattet af statseksamenen:
Fuldmægtigperioden er rettet mod at forberede
juristen til denne eksamen.
Skriftlig eksamen: udarbejdelse af to domme
(en inden for civilret og en inden for strafferet)
Mundtlig eksamen: test af juristens viden inden
for strafferet, civilret, erhvervsret, arbejdsret,
forvaltningsret, administrative procedurer og
forvaltningsretlige

tvister,

Sloveniens

forfatningsretlige system, retsvæsenets og den
offentlige forvaltnings opbygning samt EU's
retssystem
Statseksamenen ligger i fuldmægtigperioden.
Juristen skal først bestå statseksamenen i
fuldmægtigperioden og dernæst en eksamen
efter
fuldmægtigperioden,
hvor
den
pågældendes viden om reguleringen af
advokaterhvervet,
advokatsalærer
og
adfærdskodeksen for advokater testes.
Særlige forhold
vedrørende EU-ret og
sprogundervisning

JA

Den mundtlige del af statseksamenen omfatter
spørgsmål om EU's retssystem.

Fuldmægtigperiode
inddelt i faser

JA

Fasen før statseksamenen
Efter endt uddannelse skal juristen tilegne sig
erhvervserfaring
Fasen efter statseksamenen
Juristen
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skal

gennemføre

mindst

et

års

Land: Slovenien

ansættelse hos en advokat eller et advokatfirma,
ved en domstol, hos statsanklageren eller
statsadvokaten eller på et notarkontor.
Evaluering/eksamen
efter
fuldmægtigperiode

Efter modtagelse af en ansøgning om optagelse i
advokatregistret vurderer advokatsamfundet, om
ansøgeren opfylder alle krav herfor (artikel 25 i loven
om advokatsamfundet)

3. Videreuddannelse
Sondring mellem
videreuddannelse og
specialisering
Krav om
videreuddannelse

JA

NEJ

Hverken

national

lovgivning

eller

advokatsamfundets interne regler indeholder
krav om videreuddannelse.
Ikke desto mindre arrangerer advokatsamfundet
hvert år en "advokatskole", som henvender sig
til alle advokater. Endvidere indførte man i
september 2012 valgfri videreuddannelse for
advokater, der arrangeres af de regionale
advokatforbund (območni zbor), eventuelt i
samarbejde med andre organer.
Mindst fem kurser om året – dette bliver
obligatorisk i fremtiden.

Krav om specialisering

JA

Krav om specialisering som fastsat i artikel 33 i
loven om advokatsamfundet.
Status som specialiseret advokat: Advokater,
der har fået tildelt en specialetitel inden for et
bestemt

område

eller

har

opnået

en

kandidatgrad i jura, har ret til at kalde sig
specialiseret advokat, såfremt den pågældende
har praktiseret som advokat og/eller har haft en
juridisk stilling inden for det relevante område i
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Land: Slovenien

mindst fem år.
Advokater, der udnævnes til adjunkt, lektor eller
professor ved et juridisk fakultet, opnår status
som advokat med speciale i det retsområde,
som den pågældende har udført pædagogisk og
videnskabeligt arbejde inden for, selv om
vedkommende ikke opfylder ovennævnte krav
om fem års erhvervserfaring.
Hvorvidt kravet i første afsnit af artikel 33 i loven
om advokatsamfundet er opfyldt, afgøres af
advokatsamfundets bestyrelse. Der er ingen
klageprocedure for disse afgørelser.
Krav om tilegnelse af
fremmedsprog

Ingen krav

Krav om
videreuddannelse/specialise
ring i EU-ret

Ingen krav

4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for akkreditering

Ikke relevant

Antal uddannelsesudbydere,
der tilbyder
videreuddannelse

Ikke relevant

Uddannelsesudbydere af
akkrediteret
videreuddannelse

Ikke relevant

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

Eftersom
videreuddannelse
ikke er obligatorisk i
Slovenien, er der
ingen særlige
forhold vedrørende
uddannelsesaktivitete
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Deltagelse i
uddannelsesaktivitete
r i en anden
medlemsstat:
JA – advokater kan frit
vælge at deltage i
uddannelsesaktiviteter i

Land: Slovenien

r

andre medlemsstater.

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

Ikke relevant

Tilsynsproces

Ikke relevant

Organisationer, der fører
tilsyn med
uddannelsesaktiviteter
rettet mod specialisering

Ikke relevant

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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