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BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Slovenien
1. Tillträde till yrket
Högre utbildning/
universitetsutbildning

Ja

Juristexamen är obligatorisk

Ja

Steg för att bli en fullvärdig
advokat:






Fullföljande av en introduktionsperiod
Examineringar (det finns två statliga
examina):
Den första statliga examen, som anordnas
av staten, omfattar en muntlig och en
skriftlig del.
I den andra examen, som anordnas av
advokatsamfundet, prövas kunskapen om
lagstiftning om juristyrket, advokatarvoden
och uppförandekoden för advokater.
Bedömning av sökande görs av det
slovenska advokatsamfundets styrelse.
Registrering hos advokatsamfundet (ej
obligatoriskt för alla kategorier). Blivande
jurister som är anställda av en advokat eller
advokatbyrå innan de genomgår den statliga
examen samt personer som arbetar på
juristkontor
efter
att
ha
avlagt
advokatsamfundets examen måste vara
registrerade hos advokatsamfundet.
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Alternativa vägar till yrket

Sökande som har kandidatexamen i juridik och
har minst tre års erfarenhet av arbete vid
företag eller som anställda vid domstolar får
avlägga den statliga examen för att bli
advokater.
Vägar från andra yrken gäller personer med
doktorsexamen, juridiklärare samt advokat- och
juristassistenter

(se

introduktionsperioden

avsnittet
nedan

för

om
närmare

information).
2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en
introduktionsperiod?

Ja

Obligatorisk

Ja

Rättslig grund:
Lagen om advokatsamfundet från 1993, senast
ändrad 2009 – artikel 25

Fastställd varaktighet:
Fyra år
Sökande måste ha kandidatexamen i juridik och
fyra års praktisk erfarenhet, varav minst ett år
efter det att de avlagt den statliga examen om
juristyrket med godkänt resultat, av arbete hos
en advokat eller advokatbyrå, i domstol, vid den
statliga eller allmänna åklagarmyndigheten eller
på notariekontor, med fast heltidsanställning.

Typ av organ med
Ej tillämpligt
ansvar för anordnande
av
introduktionsutbildnin
g
Former av
Praktiktjänstgöring enligt artiklarna 45–47 i lagen om
introduktionsutbildnin advokatsamfundet (se avsnittet om rättslig grund
g
ovan).
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Inträdesexamen/kontr
oll före
introduktionsperioden

Nej

Fast kursplan under
introduktionsperioden

Ja

Den statliga examen ingår i
introduktionsperioden.
Den

statliga

examen

omfattar

följande

ämnen:
Introduktionsperioden inriktas på att förbereda
de sökande för denna typ av examen.
Skriftlig examen: utarbetande av två domar (en
i ett civilrättsligt mål och en i ett straffrättsligt
mål).
Muntlig examen: kunskapstest i straffrätt,
civilrätt, handelsrätt, arbetsrätt, förvaltningsrätt,
förvaltningsförfaranden och förvaltningstvister,
Sloveniens

konstitutionella

system,

rättsväsendets och den offentliga förvaltningens
organisation i Slovenien samt EU:s rättssystem.
Den

statliga

examen

äger

rum

under

introduktionsperioden.
Sökande måste godkännas i den statliga examen
om juristyrket under introduktionsperioden.
Efter introduktionsperioden måste de även
godkännas i ett kunskapstest om lagstiftning om
juristyrket,
advokatarvoden
och
uppförandekoden för advokater.
Särskilda aspekter när
det gäller utbildning i
EU-rätt och
språkutbildning

Ja

Den muntliga delen av den statliga examen
innehåller frågor om EU:s rättssystem.

Introduktionsperiod
uppdelad i olika
etapper

Ja

Etappen innan sökanden godkänns i den
statliga examen
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Sökanden måste förvärva praktisk erfarenhet
efter att ha tagit sin kandidatexamen i juridik.
Etappen efter det att sökanden godkänts i
den statliga examen
Efter kandidatexamen i juridik måste sökanden
förvärva ett års praktisk erfarenhet av arbete
hos en advokat eller advokatbyrå, i domstol, vid
den statliga eller allmänna åklagarmyndigheten
eller på notariekontor.
Bedömning/examinerin
g efter genomgången
introduktionsperiod

När advokatsamfundet får in en ansökan om inträde i
advokatregistret bedömer samfundet om sökanden
uppfyller alla krav för upptagande i advokatregistret
(artikel 25 i lagen om advokatsamfundet).

3. Fortbildningssystem
Skillnad mellan fortbildning
och
specialiseringsutbildning

Ja

Krav på fortbildning

Fortbildningen anges inte i den nationella

Nej

lagstiftningen eller i advokatsamfundets stadgar.
Det

slovenska

advokatsamfundet

anordnar

däremot en ”advokatskola” en gång om året
(ett

endagsevenemang

som

riktas

till

alla

advokater). I september 2012 inleddes även
valfri fortbildning för advokater. Den anordnas
av den regionala advokatförsamlingen (območni
zbor) eller i samarbete med andra organ.
Minst fem kurser per år – utbildningen kommer
att bli obligatorisk i framtiden.
Krav på
specialiseringsutbildning

Ja

Specialiseringsutbildning är ett krav enligt den
nationella lagstiftningen (artikel 33 i lagen om
advokatsamfundet).
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Status som specialistadvokat: Jurister som har
tilldelats titeln som specialist inom ett visst
område eller har magisterexamen i juridik ska
erkännas på begäran, under förutsättning att
personen har praktiserat som advokat och/eller
har haft en juridisk befattning inom det begärda
området under minst fem år.
Jurister som har valts till biträdande överordnad
föreläsare, lektor eller ordinarie lärare vid den
juridiska fakulteten har rätt att erhålla titeln som
jurist med specialisering inom ett visst rättsligt
område om de har förvärvat erfarenhet på
området genom pedagogiskt eller vetenskapligt
arbete, även om de inte uppfyller kravet på fem
års praktik i föregående stycke.
Det krav som avses i artikel 33.1 i lagen om
advokatsamfundet ska vara föremål för beslut
från advokatsamfundets styrelse. Sådana beslut
kan inte överklagas.
Krav beträffande att lära sig
utländska språk

Inga krav

Krav på kunskap om
EU-rätten när det gäller
fortbildning/
specialiseringsutbildning?

Inga krav

4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering

Ej tillämpligt

Antal
utbildningsleverantörer som
tillhandahåller
fortbildningsverksamhet

Ej tillämpligt

Typ av utbildningsleverantör
som tillhandahåller
ackrediterad

Ej tillämpligt
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fortbildningsverksamhet
Verksamheter och metoder
Typ av
utbildningsverksamhet som
är godkänd enligt kraven på
fortbildning eller
specialiseringsutbildning

Eftersom fortbildning
inte är obligatorisk i
Slovenien är
utbildningsverksamheterna inte
heller specificerade.

Deltagande i
utbildningsverksamheter i en
annan medlemsstat:
Ja – advokater kan delta
i
utbildningsverksamhete
r i en annan
medlemsstat efter eget
val.

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar
tillsyn av
fortbildningsverksamheter

Ej tillämpligt

Tillsynsprocess

Ej tillämpligt

Organisationer som utövar
tillsyn av specialiseringsutbildningsverksamheter

Ej tillämpligt

Tillsynsprocess

Ej tillämpligt

Källa: Pilotprojekt – Europeisk rättslig utbildning: "Del 2 – Undersökning av situationen för
juristutbildningar i EU-rätt", utförd av Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) och
Europeiska institutet för offentlig förvaltning (Eipa).
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