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BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Kroatien
1. Tillträde till yrket
Högre
utbildning/universitetsutbildning

Ja

Juristexamen är obligatorisk

Ja

Steg för att bli en fullvärdig
advokat:



Registrering hos advokatsamfundet.



Fullföljande av en introduktionsperiod.

Alternativa vägar till yrket:

Vägar till advokatyrket från andra yrken
(akademiska yrken, rättsväsendet osv.):
Domare och åklagare kan bli fullvärdiga advokater
om de uppfyller de tillämpliga kraven
(juristexamen,
godkänt
resultat
i
advokatsamfundets examen samt minst tre års
erfarenhet av arbete som domare eller allmän
åklagare).

2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en
introduktionsperiod?

Ja

Rättslig grund:
På engelska: Lagen om juristyrket
På kroatiska: Zakon o odvjetništvu
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Land Kroatien

Interna advokatpraktikanter kan bli fullvärdiga
advokater om de har minst fyra års erfarenhet av
arbete med juridiska frågor och har godkänts i
advokatsamfundets examen.
Enligt lagen om juristyrket ska blivande jurister som
arbetar
på
advokatkontor
genomgå
en
introduktionsperiod på minst tre år eller ha tre års
erfarenhet av arbete med juridiska frågor inom
rättsväsendet eller av minst fyra års arbete med
juridiska frågor vid ett företag (artikel 48 i lagen
om juristyrket).
I lagen om juristyrket fastställs också alla
rättigheter och skyldigheter för blivande jurister
rörande
utbildning och
förberedelse
för
advokatsamfundets examen. Det kroatiska
advokatsamfundet
anordnar
kostnadsfria
seminarier för alla blivande jurister minst fyra
gånger per år, med en kortaste varaktighet på 150
timmar. Seminarierna är till stor hjälp i
förberedelserna inför advokatsamfundets examen.
Obligatorisk

Ja

Typer av organ med
ansvar för anordnande av
introduktionsutbildning

Advokatsamfundet.

Former av
introduktionsutbildning



Praktik, under överinseende av en privat advokatbyrå.



Praktik, under överinseende av advokatsamfundet.

Inträdesexamen/kontroll
före
introduktionsperioden

Ingen inträdeskontroll.

Fast kursplan under
introduktionsperioden

Ingen fast kursplan.

Särskilda aspekter när det
gäller EU-rätt och
språkutbildning

Inga krav när det gäller utbildning i EU-rätt och
språkutbildning.

Fastställd varaktighet:
Tre år
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Land Kroatien

Bedömning/examinering
efter genomgången
introduktionsperiod

Ingen bedömning eller examinering efter genomgången
introduktionsperiod.

3. Fortbildningssystem
Skillnad mellan fortbildning
specialiseringsutbildning
Krav gällande fortbildning

och Nej

Ja

Obligatoriska
utbildningskrav
enligt
advokatsamfundets stadgar och etikkoden för
åklagare.
När det gäller livslångt lärande för advokater
finns det inget rättsligt krav på fortbildning,
men med tanke på att advokater inte kan
utveckla sin arbetserfarenhet utan fortbildning
är de naturligtvis mer eller mindre tvingade att
fortsätta inhämta ny kunskap och erfarenhet. I
etikkoden anges också att advokater ska
uppdatera och utvidga sin rättsliga och
allmänna utbildning. Om advokaterna inte
följer etikkoden medför det disciplinära
åtgärder som även kan leda till påföljder, t.ex.
att de stryks från Kroatiens advokatregister.

Krav beträffande att lära sig utländska
språk

Nej

Krav på kunskap om EU-rätten när det
gäller
fortbildning/specialiseringsutbildning

Nej

4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering

Nej

Antal utbildningsleverantörer som
tillhandahåller ackrediterad
fortbildningsverksamhet

Mellan 1 och 5.

Typ av utbildningsleverantör som
tillhandahåller ackrediterad
fortbildningsverksamhet

Advokatsamfundet.
Utbildning anordnas av både det kroatiska
advokatsamfundet
och
den
kroatiska
advokatförsamlingen.

Verksamheter och metoder
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Land Kroatien

Typ av
utbildningsverksamhet
som är godkänd enligt
kraven på fortbildning



Deltagande i
utbildningskonferenser.



Skrivande/publicering.

Deltagande
i
utbildningsverksamhet
er
i
andra
medlemsstater:
Ja, det uppfyller
fortbildningskraven.

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar tillsyn av Advokatsamfundet.
fortbildningsverksamheter
Kontroller i tillsynssystemet:

Det kroatiska advokatsamfundet utövar tillsyn av
advokaternas arbete, inklusive deras utbildning.
Enligt etikkoden måste advokaterna förbättra
både sin rättsliga och allmänna utbildning. Om
advokaterna inte följer etikkoden kan det medföra
disciplinära åtgärder. Som tillsynsorgan övervakar
därför det kroatiska advokatsamfundet både
advokaternas arbete och deras fortbildning för att
förbättra sin kompetens.

Källa: Pilotprojekt – Europeisk rättslig utbildning: "Del 2 – Undersökning av situationen för
juristutbildningar i EU-rätt", utförd av Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) och
Europeiska institutet för offentlig förvaltning (Eipa).
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