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BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in
Kroatië
1. Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs/universitair
onderwijs

JA

Een afgeronde universitaire
rechtenstudie is verplicht

JA

Stappen om een volledig
bevoegde advocaat te worden:



Inschrijven bij de balie



Voltooien van een introductieperiode voor
advocaten

Alternatieve routes naar dit
beroep:

Ja, via andere beroepen (academicus, rechter,
openbare aanklager, enz.).
Rechters en openbare aanklagers kunnen volwaardig
advocaat worden als ze aan de noodzakelijke
voorwaarden voldoen (meester in de rechten, balie-

examen met goed gevolg afgelegd en minimaal
drie jaar ervaring als rechter of openbare
aanklager).
2. Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een
introductieperiode?

JA

Rechtsgrondslag:
In het Engels: Wet op het juridisch beroep
In het Kroatisch: Zakon o odvjetništvu
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Land: Kroatië:

Advocaat-stagiairs kunnen volwaardig advocaat worden
als ze minimaal vier jaar juridische praktijkervaring

hebben en het balie-examen met goed gevolg
hebben afgelegd.
Ingevolge artikel 48 van de Wet op het juridisch beroep
moeten advocaat-stagiairs minimaal drie jaar stage
lopen bij een advocatenkantoor of de rechterlijke macht,
of ten minste vier jaar juridische werkzaamheden
verrichten in een onderneming.

In de Wet op het juridisch beroep staan alle rechten
en plichten van advocaat-stagiairs die het balieexamen willen afleggen. De Kroatische orde van
advocaten organiseert ten minste vier keer per jaar
gratis seminars voor advocaat-stagiairs, met een
minimale duur van 150 uur, die een erg nuttige
voorbereiding op het balie-examen vormen.
Verplicht

JA

Soorten organisaties die
verantwoordelijk zijn voor
het organiseren van
introductieopleidingen

De orde van advocaten

Vorm van
introductieopleiding



Stage bij een advocatenkantoor



Stage bij de orde van advocaten

Toelatingsexamen/toetsing voorafgaand aan
de introductieperiode

Geen toelatingstoets

Vast curriculum tijdens de
introductieperiode

Geen vast opleidingsprogramma

Bijzonderheden ten
aanzien van opleiding in
EU-recht en
taalvaardigheden:

Opleiding in EU-recht en taalonderricht zijn niet verplicht.

Beoordeling/Examen na
de introductieperiode

Aan het einde van de introductieperiode vindt geen
beoordeling of examen plaats.

Vastgestelde duur:
3 jaar
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Land: Kroatië:

3. Stelsel voor permanente educatie
Onderscheid
tussen
permanente NEE
educatie/specialisatieopleidingen
Verplichtingen met
betrekking tot
permanente educatie

JA

De opleidingsverplichtingen van het intern
reglement van de orde van advocaten en de
gedragscode voor advocaten.
Voor advocaten geldt geen wettelijke
verplichting tot permanente educatie. Maar
omdat duidelijk is dat advocaten zich zonder
aanvullende opleidingen niet verder kunnen
ontwikkelen, zijn zij in de praktijk gedwongen
ook zonder een dergelijke wettelijke
verplichting het nodige te doen om hun kennis
en ervaring op peil te houden. Verder bepaalt
de gedragscode dat advocaten hun juridische
en algemene kennis en vaardigheden up-todate moeten houden en moeten uitbreiden.
Niet-naleving van de gedragscode kan leiden
tot disciplinaire maatregelen en zelfs
schrapping van het tableau.

Verplichtingen met betrekking tot het
leren van vreemde talen

NEE

Verplichtingen ten aanzien van EUrecht als inhoud van permanente
educatie / specialisatieopleiding

NEE

4. Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid van accreditatie

NEE

Aantal aanbieders van opleidingen die
geaccrediteerde activiteiten voor
permanente educatie aanbieden

Tussen de 1 en 5

Soorten aanbieders van opleidingen
die geaccrediteerde activiteiten voor
permanente educatie ontwikkelen

De orde van advocaten
Er worden zowel opleidingen georganiseerd
door de orde van advocaten als door de
beroepsorganisatie van advocaten.

Activiteiten en methoden
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Land: Kroatië:

Soorten

opleidingsactiviteiten die
worden geaccepteerd

conform de
verplichtingen voor
permanente educatie

Bijwonen van
opleidingsconferenties
Schrijven/publiceren

Deelname
aan
opleidingsactiviteiten in
andere lidstaten:
Ja, dit wordt meegeteld
bij het voldoen aan de
opleidingsverplichtingen

5. Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die toezicht houden op De orde van advocaten
permanente-educatieactiviteiten
Hoe vindt het toezicht plaats?

De orde van advocaten houdt toezicht op de
activiteiten van advocaten, inclusief de
opleidingen die ze wel of niet volgen. Ingevolge de
gedragscode moeten advocaten zowel hun
juridische als algemene kennis en vaardigheden
verbeteren. Niet-naleving hiervan kan leiden tot
disciplinaire maatregelen. Vandaar dat de orde
van advocaten als toezichthoudend orgaan zowel
toeziet op het werk van advocaten als op hun
bijscholing.

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 2 – Study on the state of play of lawyers training
in EU law", uitgevoerd door de Raad van de balies van de Europese Unie (CCBE) en het Europees
instituut voor bestuurskunde (EIPA)
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