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ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в
Хърватия
1. Достъп до професията
Необходимо ли е висше
образование/университетско
образование?

ДА

Задължително ли е
притежаването на диплома по
право?

ДА

Какви са стъпките за
придобиване на пълна
правоспособност като адвокат?



Регистрация в адвокатската колегия



Преминаване на въвеждащ стаж

Има ли алтернативни начини за
достъп до упражняване на
професията?

Начини за прехвърляне от други професии
(академични среди, съдебна власт и др.)
Съдиите и прокурорите могат да придобият
пълна правоспособност като адвокати, ако
отговарят
на
необходимите
условия
(притежаване на диплома от Юридическия
факултет, успешно полагане на изпита пред
адвокатската колегия и най-малко 3-годишен
стаж като съдия или прокурор).

2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ стаж?

ДА

Правно основание:

1

Държава: Хърватия

На английски език: Закон за адвокатурата (The
Law on the Legal Profession)
На хърватки език: Закон за адвокатурата (Zakon
o odvjetništvu)
Вътрешните
стажант-адвокати
могат
да
придобият
пълна
правоспособност
като
адвокати, ако имат най-малко 4 години
юридически стаж и са положили успешно изпита
пред адвокатската колегия.
Съгласно
разпоредбите
на
Закона
за
адвокатурата минималният „въвеждащ стаж“ е
три години за стажант-адвокати, работещи в
адвокатски
кантори,
или
три
години
юридически трудов стаж в съдебната система,
или най-малко четири години юридически стаж
в предприятие (член 48 от Закона за
адвокатурата).
Разпоредбите на Закона за адвокатурата
уреждат всички права и задължения на стажантадвокатите във връзка с обучението и
подготовката за изпита пред адвокатската
колегия. Адвокатската колегия на Хърватия
организира за всички стажант-адвокати наймалко четири пъти годишно безплатни семинари
с минимална продължителност 150 часа, които
са много полезни за подготовката на изпита
пред адвокатската колегия.
Стажът задължителен ли
е?

ДА

Какви видове структури
са отговорни за
организиране на
въвеждащото обучение
по време на този стаж?

Адвокатската колегия

Форма на въвеждащото
обучение



Стаж под надзора на адвокатска кантора



Стаж под надзора на адвокатската колегия

Установена продължителност:
3 години
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Има ли приемен
изпит/проверка преди
въвеждащия стаж?

Няма приемен изпит.

Има ли утвърдена
учебна програма по
време на въвеждащия
стаж?

Няма утвърдена учебна програма.

Има ли специфични
изисквания във връзка с
изучаването на правото
на ЕС и езиковото
обучение?

Няма задължения във връзка с обучението по право на
ЕС и езиковото обучение.

Има ли оценка/изпит
след въвеждащия стаж?

Няма оценка, нито изпит в края на въвеждащия стаж.

3. Система за текущо обучение
Прави ли се разграничение между НЕ
текущо обучение и специализация?
Има ли задължение за
преминаване на текущо
обучение?

ДА

Има ли задължение за изучаване на
чужди езици?

Задължителното обучение е уредено в
Правилника за
вътрешния
ред на
адвокатската колегия и Етичния кодекс на
адвоката.
Що се отнася до ученето на адвокатите през
целия живот, няма правно задължение за
адвокатите да преминават допълнително
обучение, въпреки че е съвсем ясно, че без
обучение те не могат да развиват
професионалния си опит, така че на
практика са принудени да продължават да
придобиват познания и опит. В Етичния
кодекс също се предвижда, че всеки адвокат
следва да актуализира и разширява своето
юридическо
и
общо
образование.
Неспазването на разпоредбите на Етичния
кодекс води до дисциплинарни мерки,
които могат да се изразят в налагането на
санкции, например заличаване от регистъра
на адвокатите в Хърватия.
НЕ
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Има ли задължение за включване на
правото на ЕС в текущото
обучение/специализацията?

НЕ

4. Акредитация и структури, предоставящи обучение
Съществува ли акредитация?

НЕ

Какъв е броят на структурите,
предоставящи обучение, които
предлагат акредитирани дейности
по текущо обучение?

Между 1 и 5.

Какви са видовете структури,
предоставящи обучение, които
разработват акредитирани дейности
по текущо обучение?

Адвокатската колегия
Обучението се организира от двете
институции – Адвокатската колегия на
Хърватия и Сдружението на хърватските
адвокати.

Дейности и методи
Какви видове дейности
по обучение се приемат
съгласно задължението
за текущо обучение или
специализация?



Конференции за обучение



Писане/публикуване на
статии

Участие в дейности по
обучение в други
държави членки:
Да, счита се за
изпълнение на
задължението за
обучение.

5. Надзор на дейностите по обучение
Кои са структурите, упражняващи
надзор върху дейностите по
текущо обучение?

Адвокатската колегия

Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Адвокатската
колегия
на
Хърватия
осъществява
надзор
на
работата
на
адвокатите, включително на тяхното обучение.
Съгласно Етичния кодекс адвокатите трябва да
подобряват както юридическото, така и
общото си образование, а неспазването на
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разпоредбите на кодекса би могло да доведе
до дисциплинарна процедура срещу адвоката.
Поради това Адвокатската колегия на
Хърватия в качеството си на регулаторен орган
осъществява надзор както на практиката на
адвокатите, така и на процеса на тяхното понататъшно усъвършенстване и обучение.

Източник: Пилотен проект – Европейско съдебно обучение: „Лот 2 – Проучване на актуалното
състояние на обучението по право на ЕС на адвокати“, извършено от Съвета на адвокатските
колегии от Европейския съюз (CCBE) и Европейския институт по публична администрация (EIPA)

5

