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BESKRIVELSE AF DET KROATISKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER
1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående
uddannelse/universitetsuddannels
e

JA

Krav om juridisk kandidateksamen

JA

For at blive fuldgyldig advokat skal 
man

Alternative veje til erhvervet

Være optaget i advokatsamfundet
Have gennemført en fuldmægtigperiode

Erfaring fra andre erhverv (den akademiske verden,
retsvæsenet osv.)
Dommere og anklagere kan blive fuldgyldige
advokater, hvis de opfylder de nødvendige
betingelser
(har
en
jurauddannelse,
har
advokatbestalling og har mindst tre års praktisk
erfaring som dommer eller statsanklager).

2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en
fuldmægtigperiode?

JA

Retsgrundlag:
På engelsk: Lov om de juridiske erhverv
På kroatisk: Zakon o odvjetništvu

1

Land: Kroatien

Advokatfuldmægtige, der er ansat i et
advokatfirma, kan blive fuldgyldige advokater, når
de har mindst fire års erhvervserfaring inden for
jura, og de har fået deres advokatbestalling.
Ifølge bestemmelserne i loven om de juridiske
erhverv skal advokatfuldmægtigen have mindst tre
års erfaring fra et advokatfirma, tre års juridisk
erhvervserfaring fra retsvæsenet eller mindst fire
års juridisk erhvervserfaring fra en virksomhed
(artikel 48 i loven om de juridiske erhverv)
Bestemmelserne i loven om de juridiske erhverv
fastlægger endvidere alle de rettigheder og
forpligtelser, som advokatfuldmægtige har i
forbindelse med deres uddannelse og forberedelse
til at få bestalling som advokat. Det kroatiske
advokatsamfund arrangerer gratis seminarer for
alle advokatfuldmægtige mindst fire gange årligt af
en samlet varighed på mindst 150 timer. Disse
seminarer er meget nyttige som forberedelse til at
få bestalling som advokat.
Obligatorisk

JA

Organer med ansvar for
uddannelse af
advokatfuldmægtige

Advokatsamfundet

Type uddannelse i
fuldmægtigperioden



Praktikforløb under tilsyn af en privat praksis



Praktikforløb under tilsyn af advokatsamfundet

Optagelsesprøve/kontrol
før fuldmægtigperiode

Ingen

Undervisningsprogram i
fuldmægtigperioden

Intet undervisningsprogram

Særlige forhold
vedrørende EU-ret og
sprogundervisning

Ingen krav om uddannelse i EU-ret og sprogundervisning

Varighed:
Tre år
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Land: Kroatien

Evaluering/eksamen efter
fuldmægtigperiode

Ingen evaluering/eksamen efter fuldmægtigperiode

3. Videreuddannelse
Sondring mellem videreuddannelse og NEJ
specialisering
Krav om videreuddannelse JA

Obligatorisk videreuddannelse som anført i
advokatsamfundets interne regler og den
etiske kodeks for advokater
Advokater er ikke retligt forpligtet til at
gennemgå yderligere livslang uddannelse, selv
om det er klart, at advokater ikke kan udvikle
deres kompetencer uden uddannelse, hvilket
betyder, at de i praksis er tvunget til løbende at
erhverve ny viden og erfaring. Også ifølge den
etiske kodeks bør advokater løbende
videreuddanne sig, både inden for det juridiske
område og generelt. Hvis en advokat ikke
overholder bestemmelserne i den etiske
kodeks,
vil
det
medføre
disciplinærforanstaltninger
og
muligvis
sanktioner såsom sletning fra det kroatiske
advokatregister.

Krav om tilegnelse af fremmedsprog

NEJ

Krav om
videreuddannelse/specialisering i EUret

NEJ

4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for akkreditering

NEJ

Antal uddannelsesudbydere, der
1-5
tilbyder akkrediteret videreuddannelse
Uddannelsesudbydere af akkrediteret
videreuddannelse

Advokatsamfundet
Uddannelse udbydes af både det kroatiske
advokatsamfund
og
den
kroatiske
advokatsammenslutning

Aktiviteter og metoder
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Land: Kroatien

Uddannelsesaktiviteter,
der accepteres i
overensstemmelse med
kravene om
videreuddannelse



Deltagelse i
uddannelseskonferencer



Forfattervirksomhed/udgivelse

Deltagelse
i
uddannelsesaktiviteter
i andre medlemsstater:
Ja, det tæller med i
opfyldelsen af
uddannelseskravene

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører tilsyn med
videreuddannelsesaktiviteter

Advokatsamfundet

Tilsyn

Det kroatiske advokatsamfund fører tilsyn med
advokaters arbejde og uddannelse. Ifølge den
etiske kodeks skal advokater videreuddanne sig,
både inden for det juridiske område og generelt.
Hvis bestemmelserne i kodeksen ikke overholdes,
kan der træffes disciplinærforanstaltninger mod
advokaten.
Derfor
fører
det
kroatiske
advokatsamfund tilsyn med både advokaters
praksis og deres videreudvikling og -uddannelse.

Kilde: Pilotprojekt – Uddannelse af dommere og anklagere i Europa: "Del 2 – Undersøgelse af status for
uddannelse af advokater i EU-ret", udført af Rådet for Advokatsamfund i Den Europæiske Union (CCBE)
og Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (EIPA)

4

