Advokatų mokymo sistema ES
Kroatija
Informaciją pateikė Kroatijos advokatų asociacija (Hrvatska odvjetnička komora)
2014 m. balandžio mėn.
Kroatijos NACIONALINĖS ADVOKATŲ MOKYMO SISTEMOS APRAŠAS
1. Profesijos įgijimas
Aukštasis / universitetinis
išsilavinimas

TAIP.

Privalomas teisinis išsilavinimas

TAIP.

Reikalavimai asmeniui,
siekiančiam tapti visateisiu
advokatu:



registracija į advokatūrą;



pasirengimo advokato veiklai laikotarpio
užbaigimas.

Alternatyvūs būdai tapti
advokatu

Advokatais gali tapti kitų profesijų atstovai
(akademikai, teisėjai ir t. t.).
Teisėjai ir prokurorai gali tapti visateisiais
advokatais, jeigu jie atitinka būtinąsias sąlygas
(turi teisininko kvalifikacinį laipsnį, yra išlaikę
advokato kvalifikacinį egzaminą ir turi ne
mažesnę nei 3 metų teisėjo arba valstybės
prokuroro darbo patirtį).

2. Mokymas pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
Ar yra nustatytas
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis?

TAIP

Teisinis pagrindas:
Anglų kalba: Teisininko profesijos įstatymas.
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Šalis: Kroatija

Kroatų kalba: Zakon o odvjetništvu.
Įmonėse dirbantys teisės praktikantai visateisiais
advokatais gali tapti, jei turi ne mažesnę nei
4 metų teisinio darbo patirtį ir išlaikė advokato
egzaminą.
Teisininko profesijos įstatyme nustatyta, kad
advokatų

kontorose

dirbantiems

advokato

padėjėjams taikomas minimalus „pasirengimo
advokato veiklai laikotarpis“ trunka trejus metus,
teismų

sistemose

dirbantiems

asmenims

taikomas trejų metų praktinio teisinio darbo
laikotarpis, o įmonėse dirbantiems asmenims –
ne mažiau kaip ketverių metų teisinio darbo
laikotarpis

(Teisininko

profesijos

įstatymo

48 straipsnis).
Teisininko
nurodytos

profesijos
visos

įstatymo
teisės

nuostatose

praktikantams

suteikiamos teisės ir nustatomos pareigos,
susijusios su praktika ir pasirengimu advokato
egzaminui.

Kroatijos

advokatų

asociacija

rengia nemokamus seminarus, kuriuose ne
mažiau kaip keturis kartus gali dalyvauti visi
teisės praktikantai; minimali šių seminarų
trukmė − 150 valandų, jie yra labai naudingi
rengiantis advokato egzaminui.
Ar šis laikotarpis
privalomas?

TAIP

Už pasirengimo
advokato veiklai
mokymą atsakingų
institucijų rūšys

Advokatų asociacija.

Pasirengimo advokato
veiklai mokymo forma:



praktika, kuriai vadovauja privatus praktikuojantis
advokatas;



praktika, kuriai vadovauja advokatūra.

Nustatyta trukmė:
3 metai.
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Šalis: Kroatija

Stojamasis egzaminas /
patikrinimas prieš
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpį

Nenustatyta jokių patikrinimų.

Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpiu
taikoma parengta
mokymo programa

Mokymo programa nenustatyta.

Specialūs reikalavimai,
susiję su ES teisės ir
kalbų mokymu

Nenustatyta jokių pareigų, susijusių su ES teisės ir
kalbų mokymu.

Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis
skirstomas į keletą
etapų

Pasibaigus pasirengimo advokato veiklai laikotarpiui
vertinimas neatliekamas ir egzaminai nelaikomi.

3. Tęstinio mokymo sistema
Tęstinio mokymo ir specializuoto NE.
mokymo diferenciacija
Su tęstiniu mokymu
susijusios pareigos

TAIP

Su privalomu mokymu susijusios pareigos,
kaip nustatyta advokatūros vidaus taisyklėse
ir Advokatų elgesio kodekse.
Kalbant apie advokatų mokymąsi visą
gyvenimą, pažymėtina, kad jie nėra teisiškai
įpareigoti dalyvauti papildomo mokymo
kursuose,
tačiau
gana
aišku,
kad
nesimokydami advokatai negali gerinti savo
darbo įgūdžių, todėl jie praktiškai yra
priversti nuolat gauti naujų žinių ir įgyti
naujos patirties. Elgesio kodekse taip pat
nustatyta, kad advokatas turėtų atnaujinti ir
plėsti savo teisines ir bendrąsias žinias. Už
Elgesio kodekso nuostatų nesilaikymą
skiriamos
drausminės
nuobaudos,
o
galiausiai ir sankcijos, pvz., išbraukimas iš
Kroatijos praktikuojančių advokatų sąrašo.

Su užsienio kalbų mokymusi

NE.
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susijusios pareigos
Pareigos, susijusios su ES teisės
turiniu atsižvelgiant į tęstinį /
specializuotą mokymą

NE.

4. Akreditavimo sistemos ir mokymo paslaugų teikėjai
Akreditacijos galimybė

NE.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių tęstinio mokymo veiklą,
skaičius

Nuo 1 iki 5.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą tęstinio
mokymo veiklą, rūšis

Advokatų asociacija.
Mokymo

kursus rengia

abeji rūmai –

Kroatijos advokatų asociacija ir Kroatijos
teisininkų asamblėja.

Veikla ir metodai
Su tęstiniu mokymu
susijusias pareigas
atitinkančios mokymo
veiklos rūšys:



dalyvavimas mokymo
konferencijose;



straipsnių rašymas ir (arba)
publikacijos.

Dalyvavimas kitose
valstybėse
narėse
vykdomoje mokymo
veikloje:
taip, dalyvavimas
tokioje veikloje gali
būti laikomas su
mokymu susijusių
pareigų įvykdymu.

5. Mokymo veiklos priežiūra
Organizacijos, padedančios
vykdyti tęstinio mokymo veiklos
priežiūrą

Advokatų asociacija.

Priežiūros proceso metu
atliekami patikrinimai:

Kroatijos advokatų asociacija prižiūri advokatų
veiklą, įskaitant jų mokymąsi. Pagal Elgesio

4
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kodeksą advokatai turi tobulinti teisines ir
bendrąsias žinias, o Elgesio kodekso nuostatų
nesilaikančiam advokatui gali

būti iškelta

drausminė byla. Todėl Kroatijos advokatų
asociacija kaip reguliavimo įstaiga prižiūri
advokatų praktiką ir tai, kaip jie tobulina žinias
ir mokosi.

Šaltinis: Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) ir Europos viešojo
administravimo instituto (EVAI) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis projektas
„2 dalis. Advokatams skirto ES teisės mokymo būklės tyrimas“.
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