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VALSTS ADVOKĀTU APMĀCĪBAS SISTĒMAS RAKSTUROJUMS — Horvātija
1. Piekļuve profesijai
Augstākā/universitātes izglītība

JĀ

Akadēmiskais grāds tiesību
zinātnē ir obligāts

JĀ

Veicamās darbības, lai kļūtu par
pilntiesīgu advokātu



Reģistrācija Advokātu asociācijā,



ievadapmācības pabeigšana.

Vai pastāv alternatīvi profesijas
iegūšanas veidi?

Pārnākšana no citām profesijām (akadēmiskais
personāls, tiesu amatpersonas utt.).
Tiesneši un prokurori var kļūt par pilntiesīgiem
advokātiem, ja viņi atbilst noteiktajām prasībām
(Juridiskajā fakultātē iegūts akadēmiskais grāds,
advokāta eksāmena nokārtošana un vismaz 3 gadu
pieredze tiesneša vai valsts prokurora amatā).

2. Ievadapmācība
Vai ir paredzēts
ievadapmācības periods?

JĀ

Juridiskais pamats
Angļu valodā: Juridisko profesiju likums (Law on the
legal Profession);
Horvātu valodā: Zakon o odvjetništvu.
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Advokāti-mācekļi var kļūt par pilntiesīgiem
advokātiem, ja viņiem ir vismaz 4 gadu pieredze
saistībā ar juridiska rakstura pienākumu pildīšanu
un ja viņi ir nokārtojuši advokāta eksāmenu.
Saskaņā ar Juridisko profesiju likuma noteikumiem
minimālais "ievadapmācības perioda" ilgums
mācekļiem ir trīs gadi advokātu birojā, trīs gadi
juridiskā darbā tiesu sistēmā vai vismaz četri gadi
juridiskā darbā uzņēmumos (Juridisko profesiju
likuma 48. pants).
Juridisko profesiju likumā ir paredzētas advokātumācekļu tiesības un pienākumi, ņemot vērā
mācības un sagatavošanos advokāta eksāmenam.
Horvātijas Advokātu asociācija ne mazāk kā četras
reizes
gadā
organizē
advokātiemmācekļiemparedzētus
bezmaksas
seminārus
(vismaz 150 stundas), kas ir ļoti noderīgi, lai
sagatavotos advokāta eksāmenam.
Vai ievadapmācības
periods ir obligāts?

JĀ

Struktūras, kas ir
atbildīgas par
ievadapmācību
organizēšanu

Advokātu asociācija

Ievadapmācību veidi



Stažēšanās, ko uzrauga praktizējošs advokāts,



stažēšanās, ko uzrauga Advokātu asociācija.

Ievadapmācības perioda ilgums:
3 gadi.

Iestājeksāmens/pārbaudījums pirms
ievadapmācības perioda

Pārbaudījumu nav

Noteikta mācību
programma
ievadapmācības periodā

Nav noteiktas mācību programmas.

Iezīmes attiecībā uz ES
tiesībām un valodu
apmācība

Nav prasību saistībā ar apmācību ES tiesību jautājumos un
valodu apmācību.

Novērtējums/eksāmens
pēc ievadapmācības

Pēc ievadapmācības perioda beigām īpašs novērtējums
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perioda beigām

vai eksāmens nav paredzēts.

3. Tālākizglītības sistēma
Tālākizglītības un apmācības
specializācijā nošķiršana
Prasības saistībā ar
tālākizglītību

NĒ
JĀ

Obligātās apmācības prasības, kas paredzētas
Advokātu asociācijas iekšējos noteikumos un
Advokāta ētikas kodeksā (Attorneys’ Code of
Ethics).
Saistībā ar advokātu mūžizglītību nav juridisku
prasību, ka advokātiem būtu jāturpina
izglītoties, tomēr ir skaidrs, ka, nepiedaloties
mācībās, advokāti nevar pilnveidot savu darba
pieredzi, un tādējādi viņi faktiski ir spiesti iegūt
jaunas zināšanas un pieredzi. Ētikas kodeksā
paredzēts, ka advokātiem būtu jāatjauno un
jāpaplašina sava juridiskā un vispārējā izglītība.
Par Ētikas kodeksa noteikumu neievērošanu
var piemērot disciplināras darbības, tostarp arī
sodus, piemēram, izslēgšanu no Horvātijas
advokātu saraksta.

Prasības saistībā ar svešvalodu apguvi

NĒ

Prasības par ES tiesībām veltīta satura
iekļaušanu
tālākizglītības/specializācijas
programmā

NĒ

4. Akreditācijas sistēmas un apmācības pakalpojumu sniedzēji
Akreditācijas iespēja

NĒ

To apmācības pakalpojumu sniedzēju
skaits, kas piedāvā tālākizglītības
pasākumus

No 1 līdz 5.

Apmācības pakalpojumu sniedzēji, kas
izstrādā akreditētus tālākizglītības
pasākumus

Advokātu asociācija
Apmācības organizē abas kolēģijas
gan
Horvātijas Advokātu asociācija, gan Horvātijas
Advokātu asambleja.

Pasākumi un metodes
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Iespējamie apmācības
pasākumu veidi saskaņā
ar tālākizglītības vai
specializācijas prasībām



Mācību konferenču
apmeklēšana,



raksti/publikācijas.

Dalība apmācības
pasākumos citās
dalībvalstīs
Jā, tā tiek ņemta vērā,
vērtējot prasību izpildi.

5. Apmācības pasākumu uzraudzība
Organizācijas, kas ir iesaistītas
tālākizglītības pasākumu
uzraudzībā

Advokātu asociācija

Uzraudzības process

Horvātijas Advokātu asociācija uzrauga advokātu
darbu, tostarp viņu izglītošanos. Saskaņā ar Ētikas
kodeksu advokātiem ir jāuzlabo gan sava juridiskā,
gan vispārējā izglītība, un šā kodeksa noteikumu
neievērošana var būt par pamatu disciplinārā
procesa uzsākšanai pret attiecīgo advokātu. Tāpēc
Horvātijas Advokātu asociācija kā regulatīvā
struktūra uzrauga gan advokātu praksi, gan viņu
izaugsmes un tālākizglītošanās procesu.

Avots: pilotprojekts — Eiropas Tiesiskā apmācība "2. daļa. Pētījums par stāvokli advokātu apmācības
jomā saistībā ar ES tiesībām" (Study on the state of play of lawyers training in EU law), ko veica Eiropas
Advokatūru un juristu biedrību padome (CCBE) un Eiropas Publiskās pārvaldes institūts (EIPA).
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