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

Ja

Juristexamen är obligatorisk

Ja

Steg för att bli en fullvärdig
advokat:



Fullföljande av en introduktionsperiod.



Examinering

som

anordnas

av

advokatsamfundet.


Registrering hos advokatsamfundet.



Avläggande

av

advokateden

inför

samfundets ordförande.

Alternativa vägar till yrket

Ja
Vägar från andra yrken
Rättslig grund:
Avsnitten 3 och 6 i lag nr 586/2003 Coll. om
juristyrket (nedan kallad lagen om juristyrket)


Universitetslärare och lektorer i juridik
kan godkännas som medlemmar i
advokatsamfundet inom två månader
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Land Slovakien

från inlämnande av ansökan och efter
att ha avlagt advokateden, under
förutsättning att de uppfyller villkoren
för

universitetsexamen

och

andra

villkor (anges i artikel 3.1 a, b, e och i).


Examen för jurister, notarier och
åklagare

i

Slovakien

motsvarar

advokatsamfundets

examen.

Advokatsamfundet kan också anse att
andra juristexamina motsvarar dess
examen.
Villkoren angående registrerade EUadvokater anges i avsnitt 4 i lagen om
juristyrket. Villkoren angående
nykvalificerade EU-advokater anges i avsnitt
5 i samma lag.
2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en
introduktionsperiod?

Ja

Blivande jurister som är upptagna i
advokatsamfundets register måste genomgå
utbildning under introduktionsperioden.
Rättslig grund:
Lagen om juristyrket, avsnitt 3. 1 c.

Obligatorisk

Ja

Fastställd varaktighet:
Fem år
Anmärkning: En praktikant som var
upptagen
i
det
slovakiska
advokatsamfundets register över blivande
jurister före den 1 januari 2013 omfattas av
de tidigare föreskrifterna om obligatorisk
praktiktid (introduktionsperiod) som varar i
tre år.
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Typ av organ med ansvar
för anordnande av
introduktionsutbildning




Advokatsamfundet.
Privatpraktiserande advokater och privata
advokatbyråer (praktik under överinseende av
en privat advokatbyrå – praktisk utbildning i
juridiska yrkesfärdigheter).

Former av
introduktionsutbildning



Praktik, under överinseende av en privat
advokatbyrå.



Juristutbildning

med

särskild

kursplan,

gemensam för alla blivande jurister.


Utbildning i juridiska yrkesfärdigheter (inom
ramen för advokatsamfundets obligatoriska
seminarier eller under praktikperioden, under
överinseende av en praktiserande advokat).

Advokatsamfundet betraktar praktik som domare,
blivande domare, åklagare, blivande åklagare och
notarie

som

inbegripa

lärotid.
annat

Advokatsamfundet
juridiskt

arbete

kan
i

praktikperioderna.
I Slovakien måste alla blivande jurister genomgå en
praktikperiod på fem eller tre år (se ovan, under
”Fastställd varaktighet”). Under dessa 5 eller 3 år är
de blivande juristerna anställda av en registrerad
advokat. Genom att arbeta på ett advokatkontor
under överinseende av arbetsgivaren förvärvar
den blivande juristen kunskap inom olika rättsliga
områden. De ska få erfarenhet av att utarbeta
rättsliga handlingar och framträda inför domstolar
och offentliga myndigheter och ska förvärva alla
nödvändiga juridiska färdigheter. Under denna
period på 5 eller 3 år ska de blivande juristerna
dessutom delta i ett föreskrivet antal obligatoriska
seminarier

som

anordnas

av

det

slovakiska

advokatsamfundet. Seminarierna anordnas i form
av

föreläsningar

av

expertjurister,

externa

akademiker, domare och andra yrkesverksamma
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inom rättsväsendet. Kursplanen för seminarierna
fastställs av advokatsamfundet och är gemensam
för alla blivande jurister. Den täcker olika rättsliga
områden, materiell rätt och processrätt, juridisk
kompetens och etik inom juridiken.
Inträdesexamen/kontroll
före
introduktionsperioden

Nej

Fast kursplan under
introduktionsperioden

Ja
Ämnen som ingår:
Straffrätt,
civilrätt,
familjerätt,
arbetsrätt,
bolagsrätt,
förvaltningsrätt,
skatterätt,
författningsrätt, författningslagar och andra
författningsrättsakter om juristyrket samt etik
inom juridiken.

Särskilda aspekter när det
gäller utbildning i EU-rätt
och språkutbildning

Nej

Det slovakiska advokatsamfundet anordnar
inga särskilda utbildningskurser som endast
rör EU-rätt. EU-rätt är dock en integrerad del
av alla seminarier om slovakisk rätt,
eftersom den nationella lagstiftningen är
nära förbunden med EU-rätten i alla
medlemsstater. EU:s rättsliga instrument
nämns naturligtvis under föreläsningarna.

Introduktionsperiod
uppdelad i olika etapper

Nej

Advokatsamfundets seminarier är dock
upplagda så att olika rättsliga områden
behandlas stegvis.

Bedömning/examinering
efter genomgången
introduktionsperiod

Ja
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Genom rapporter från handledarna
(ett förhandskrav för att få avlägga
advokatsamfundets examen).
Genom skriftlig examinering (anm.:
endast
som
en
del
i
advokatsamfundets examen).
Genom muntlig examinering (anm.:
endast
som
en
del
i
advokatsamfundets examen).
Genom bedömning av ett mål som

Land Slovakien

den blivande juristen/praktikanten
arbetat med (anm.: endast som en del
i advokatsamfundets examen).
3. Fortbildningssystem
Skillnad mellan fortbildning och
specialiseringsutbildning

Nej
Det
finns
inget
specialiseringsutbildning
Slovakien.

Krav på fortbildning/
specialiserings-utbildning

Fortbildning:
Det
finns
en
valfri
utbildningsram enligt advokatsamfundets
stadgar.

Nej

system
för
för jurister i

Specialiseringsutbildning nämns varken i
den nationella lagstiftningen eller i
advokatsamfundets stadgar.
Rättslig grund:
Dekret
från
det
slovakiska
advokatsamfundets generalförsamling om
utbildning
av
blivande
jurister
och
fortbildning för advokater – avsnitt 6
(Uznesenie konferencie advokátov o výchove
advokátskych
koncipientov
a
ďalšom
vzdelávaní advokátov).
(1) Enligt de behov som advokater, deras
anställda och andra yrkesverksamma
inom rättsväsendet har och ska
advokatsamfundet på deras begäran
anordna seminarier och föreläsningar
om aktuella problem i samband med
juristyrket eller andra viktiga frågor i
anknytning till juristyrket.
(2) Deltagande
i
seminarier
och
föreläsningar är frivilligt.
Krav på
specialiseringsutbildning

Nej

Specialiseringsutbildning nämns varken i
den nationella lagstiftningen eller i
advokatsamfundets stadgar.

5

Land Slovakien

Krav beträffande att lära
sig utländska språk

Inga krav

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

Ej tillämpligt

4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering

Nej
Det finns inget ackrediteringssystem för
utbildningsleverantörer i Slovakien (punkt 1).
Seminarier, arbetsseminarier, konferenser
och

andra

utbildningsverksamheter

kan

anordnas av olika utbildningsleverantörer
(privata eller offentliga, kommersiella eller
ideella organisationer). De är öppna för
deltagande

av

advokater

och

blivande

jurister.
Enligt

dekretet

från

det

slovakiska

advokatsamfundets generalförsamling om
utbildning

av

blivande

jurister

och

fortbildning för advokater erkänns endast
seminarier som anordnas av det slovakiska
advokatsamfundet som en del av den
obligatoriska

utbildningen

för

blivande

jurister.
Antal utbildningsleverantörer
som tillhandahåller
fortbildningsverksamhet

Det finns inga uppgifter tillgängliga om antal

Typ av utbildningsleverantör
som tillhandahåller
ackrediterad
fortbildningsverksamhet

Ej tillämpligt

eller typ av utbildningsleverantörer.

Det finns inget ackrediteringssystem för
utbildningsleverantörer i Slovakien.

Verksamheter och metoder

6

Land Slovakien

Typ av utbildningsverksamhet
som är godkänd enligt kraven
på fortbildning eller
specialiseringsutbildning

Det finns inget krav Deltagande i
på fortbildning i utbildningsSlovakien.
verksamheter i
andra
Fortbildning
medlemsstater:
anordnas
på
frivillig basis och Ej tillämpligt
består vanligen av
 seminarier
och
 föreläsninga
r.

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar
tillsyn av
fortbildningsverksamheter

Ej tillämpligt
Privata utbildningsleverantörer övervakas
inte av advokatsamfundet eller någon annan
organisation.

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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