Sustavi za izobrazbu odvjetnika u EU-u
Hrvatska
Tijelo koje je dostavilo informacije:

Hrvatska odvjetnička komora
travanj 2014.

OPIS NACIONALNOG SUSTAVA IZOBRAZBE ODVJETNIKA u Hrvatskoj
1. Pristup zanimanju
Visoko obrazovanje/sveučilišno
obrazovanje

DA

Obvezna je diploma pravnog
fakulteta

DA

Postupci kojima se ostvaruje
status odvjetnika:



Upis u imenik odvjetničke komore



Završena početna izobrazba

Alternativni način pristupa
zanimanju:

Prekvalifikacije iz drugih zanimanja (akademska
zajednica, pravosudni djelatnici itd.)
Suci i državni odvjetnici mogu postati odvjetnici ako
ispunjuju nužne uvjete (diploma pravnog fakulteta,
položen pravosudni ispit i najmanje 3 godine
radnog iskustva na radnom mjestu suca ili državnog
odvjetnika).

2. Izobrazba za vrijeme početnog razdoblja
Postoji li razdoblje
početne izobrazbe?

DA

Pravna osnova:
na engleskom: Law on the legal Profession
na hrvatskom: Zakon o odvjetništvu
Odvjetnički vježbenici mogu postati kvalificirani
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odvjetnici ako imaju najmanje 4 godine iskustva u
pravnim pitanjima i položen pravosudni ispit.
U skladu s odredbama Zakona o odvjetništvu
najkraće „razdoblje početne izobrazbe” iznosi tri
godine za odvjetničke vježbenike koji rade u
odvjetničkom uredu ili tri godine iskustva na
pravnim poslovima u pravosudnim tijelima, ili
najmanje četiri godine radnog iskustva na pravnim
poslovima u trgovačkim društvima (članak 48.
Zakona o odvjetništvu).
U odredbama Zakona o odvjetništvu navedena su
sva prava i obveze odvjetničkih vježbenika u
pogledu izobrazbe i pripreme za pravosudni ispit.
Hrvatska odvjetnička komora organizira besplatne
seminare za sve odvjetničke vježbenike najmanje
četiri puta godišnje u trajanju od najmanje 150 sati,
koji su vrlo korisni za pripremu pravosudnog ispita.
Obvezno

DA

Vrste struktura
odgovornih za
organizaciju početne
izobrazbe

Odvjetnička komora:

Vrsta početne izobrazbe



Vježbenički staž u privatnoj praksi



Vježbenički staž pod nadzorom odvjetničke komore

Propisano trajanje:
3 godine

Kvalifikacijski
ispit/provjera prije
početne izobrazbe

Nema kvalifikacijske provjere

Utvrđeni kurikulum za
vrijeme početne izobrazbe

Nema utvrđenog kurikuluma

Posebnosti u vezi s
pravom EU-a i jezičnom
izobrazbom:

Nema obveza u vezi s izobrazbom iz prava EU-a i jezičnom
izobrazbom.

Ocjenjivanje/ispit nakon
početne izobrazbe

Nema ocjenjivanja ni ispita na kraju razdoblja početne
izobrazbe
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3. Sustav trajne izobrazbe
Razlika
između
izobrazbe/specijalizacije

trajne NE

Obveze u vezi s trajnom
izobrazbom

DA

Obveze u vezi s učenjem stranih jezika

Obveze u vezi s obveznom izobrazbom u skladu
s unutarnjim propisima odvjetničke komore i
Kodeksom odvjetničke etike
Odvjetnici nemaju obvezu daljnje cjeloživotne
izobrazbe iako je jasno da bez izobrazbe
odvjetnici ne mogu napredovati u radu pa su
stoga praktički prisiljeni stjecati novo znanje i
iskustvo. U Kodeksu odvjetničke etike također
je propisano da bi odvjetnik trebao ažurirati i
proširivati svoje pravno i opće obrazovanje. U
slučaju kršenja odredbi Kodeksa odvjetničke
etike pokreće se stegovni postupak koji može
završiti sankcijama, kao što je brisanje iz
Imenika odvjetnika u Hrvatskoj.
NE

Obveze u vezi sa sadržajem prava EU-a NE
u odnosu na trajnu
izobrazbu/specijalizaciju
4. Akreditacijski sustavi i pružatelji izobrazbe
Mogućnost akreditacije

NE

Broj pružatelja izobrazbe koji nude
akreditirane aktivnosti trajne
izobrazbe

Između 1 i 5

Vrsta pružatelja izobrazbe koji nude
aktivnosti trajne izobrazbe

Odvjetnička komora
Izobrazbu organiziraju obje komore, Hrvatska
odvjetnička komora i Hrvatski odvjetnički zbor

Aktivnosti i metode
Vrsta aktivnosti
izobrazbe koje su
prihvaćene u skladu s
obvezama trajne
izobrazbe




u
Pohađanje konferencija u svrhu Sudjelovanje
aktivnostima
izobrazbe
izobrazbe
u drugim državama
Pisanje/objava
članicama:
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Da, one se mogu
ubrajati u ispunjenje
obveza trajne izobrazbe

5. Nadzor aktivnosti izobrazbe
Organizacije uključene u nadzor
aktivnosti trajne izobrazbe

Odvjetnička komora

Provjere postupka nadzora:

Hrvatska odvjetnička komora nadzire rad
odvjetnika, uključujući njihovo obrazovanje.
Prema Kodeksu odvjetničke etike, odvjetnici
moraju unaprjeđivati svoje pravno i opće
obrazovanje, a u slučaju kršenja odredbi Kodeksa
protiv odvjetnika se pokreće stegovni postupak.
Prema tome, Hrvatska odvjetnička komora kao
regulatorno tijelo nadzire praksu odvjetnika i
proces
njihova
daljnjeg
usavršavanja
i
obrazovanja.

Izvor: Pilot projekt – Europska pravosudna izobrazba „Lot 2 – Studija o statusu odvjetnika koji prolaze
izobrazbu iz prava EU-a”, koji su proveli Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE) i Europski institut za
javnu upravu (EIPA)
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