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KUVAUS Kroatian KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen koulutus /
yliopistotason koulutus

KYLLÄ

Oikeustieteen tutkinto pakollinen

KYLLÄ

Pätevöityminen



Rekisteröityminen asianajajayhdistykseen



Työharjoittelu

Vaihtoehtoiset polut ammattiin

Siirtyminen muista ammateista (yliopistomaailma,
oikeuslaitos jne.)
Tuomarit

ja

asianajajiksi,
edellytykset:

syyttäjät
jos

he

voivat

pätevöityä

täyttävät

tarvittavat

oikeustieteen

tutkinto,

asianajajatutkinnon suorittaminen ja vähintään
kolmen

vuoden

kokemus

toimimisesta

tuomarina tai valtionsyyttäjänä.
2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLLÄ

Oikeusperusta
englanniksi: Law on the legal Profession
kroaatiksi: Zakon o odvjetništvu

1

Maa: Kroatia

Lakiasiaintoimiston asianajajaharjoittelijat voivat
pätevöityä asianajajiksi, jos heillä on vähintään
neljän vuoden kokemus lakiasiainhoidosta ja he
ovat suorittaneet asianajajatutkinnon.
Oikeudellisista

ammateista

annetun

lain

mukaisesti vähimmäisharjoitteluaika on kolme
vuotta

asianajajaharjoittelijana

lakiasiaintoimistossa
työkokemus

tai

kolmen

oikeuslaitoksessa

tai

vuoden
vähintään

neljän vuoden työkokemus lakiasiainhoidosta
yrityksissä

(oikeudellisista

ammateista

annetun lain 48 §).
Oikeudellisista ammateista annetussa laissa
luetellaan
kaikki
työharjoittelua
ja
asianajajatutkintoon valmistautumista koskevat
asianajajaharjoittelijoiden
oikeudet
ja
velvollisuudet. Kroatian asianajajaliitto järjestää
kaikille asianajajaharjoittelijoille vähintään neljä
kertaa vuodessa maksuttomia seminaareja, joiden
vähimmäiskesto on 150 tuntia ja jotka ovat
erittäin
hyödyllisiä
asianajajatutkintoon
valmistautumisen kannalta.
Pakollinen

KYLLÄ

Työharjoittelua
järjestävät
organisaatiot

Asianajajaliitto

Harjoittelun
toteutustapa



Yksityisen asianajotoimiston valvoma työharjoittelu



Asianajajayhdistyksen valvoma työharjoittelu

Pääsykoe/tarkastus
ennen harjoittelua

EI OLE

Opetussuunnitelma
harjoittelun aikana

EI OLE

Kesto:
kolme vuotta
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Maa: Kroatia

Eurooppaoikeuden ja
vieraiden kielten
opetusta koskevat
erityisvaatimukset

EI OLE

Harjoittelun jälkeinen
arviointi/koe

EI OLE

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
Erottelu täydennyskoulutuksen
erikoistumiskoulutuksen välillä
Täydennyskoulutusta
koskevat velvoitteet

ja EI OLE

KYLLÄ

Pakollisesta
koulutuksesta
määrätään
asianajajayhdistyksen sisäisissä säännöissä ja
hyvää asianajotapaa koskevissa säännöissä
(Attorneys’ Code of Ethics).
Asianajajan täydennyskoulutuksesta ei ole
säännöksiä, mutta on selvää, etteivät asianajat
voi kehittää ammattitaitoaan ilman koulutusta,
joten heidän on jatkuvasti hankittava uutta
tietoa
ja
työkokemusta.
Hyvässä
asianajotavassa määrätään myös, että
asianajajan olisi pidettävä oikeudellinen ja
yleissivistävä koulutuksensa ajan tasalla ja
laajennettava niitä. Hyvän asianajotavan
laiminlyöminen johtaa kurinpitotoimiin, jotka
voivat aiheuttaa myös seuraamuksia, muun
muassa
sulkemisen
Kroatian
asianajajarekisterin ulkopuolelle.

Vieraiden kielten opiskelua koskevat
velvoitteet

EI OLE

Eurooppaoikeuden opetuksen sisältöä
koskevat vaatimukset täydennys- ja
erikoistumiskoulutuksessa

EI OLE

4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus akkreditointiin

EI OLE

Akkreditoitua täydennyskoulutusta
tarjoavien koulutuksen järjestäjien
lukumäärä

1–5
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Maa: Kroatia

Akkreditoitua täydennyskoulutusta
tarjoavat koulutuksen järjestäjät

Asianajajaliitto
Kumpikin jaosto, sekä Kroatian asianajajaliitto
että Kroatian lakimiesten yhdistys, järjestävät
koulutusta.

Koulutustoiminta ja -menetelmät
Täydennyskoulutusta
koskevien velvoitteiden
täyttämiseksi
hyväksytty koulutus



Koulutuskonferenssit



Kirjoittaminen/
julkaisutoiminta

Osallistuminen
koulutustoimintaan
toisessa jäsenvaltiossa:
KYLLÄ, se voidaan
laskea osaksi
koulutusvelvoitteita.

5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta valvovat
organisaatiot

Asianajajaliitto

Valvontamenettely

Kroatian asianajajaliitto valvoo asianajajien työtä
ja myös heidän koulutustaan. Hyvä asianajotapa
edellyttää, että asianajajien on kehitettävä
oikeudellista ja yleissivistävää koulutustaan, ja
asianajotavan määräysten laiminlyönnin takia
asianajaja voi joutua kurinpitomenettelyyn. Tästä
syystä
Kroatian
asianajajaliitto
valvoo
sääntelyelimenä sekä asianajajien ammatin
harjoittamista että heidän ammattipätevyytensä
kehittämistä ja koulutustaan.

Lähde: Pilottihanke – Eurooppalainen oikeusalan koulutus ”Erä 2 – Tutkimus lakimiehille suunnatusta
eurooppaoikeuden koulutuksesta”. Toteutus: Euroopan unionin asianajajaliittojen neuvosto (CCBE) ja
Julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti (EIPA).
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