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AZ ÜGYVÉDEK NEMZETI KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK LEÍRÁSA – Horvátország
1. A szakma gyakorlása
Szükséges-e felsőfokú végzettség
/egyetemi végzettség?

IGEN

Kötelező-e jogi diploma?

IGEN

A teljes jogú ügyvéddé válás
lépései:



Kamarai regisztráció



Gyakorlati idő letöltése

Léteznek-e alternatív utak a
szakmához?

Léteznek váltási lehetőségek más szakmákból
(akadémia, bírói kar stb.)
A bírák és ügyészek teljes jogú ügyvéddé válhatnak,
ha megfelelnek a szükséges feltételeknek (jogi
diploma, kamarai vizsga sikeres letétele és legalább
3 éves bírói vagy ügyészi gyakorlat).

2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati idő?

IGEN

Jogalap:
Angolul: Law on the legal Profession (Az ügyvédi
szakmáról szóló törvény)
Horvátul: Zakon o odvjetništvu
Az ügyvédjelöltek teljes jogú ügyvéddé válhatnak,
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ha legalább 4 évnyi jogi gyakorlatot szereztek és
letették a kamarai vizsgát.
Az
ügyvédi
szakmáról
szóló
törvény
rendelkezéseinek megfelelően a gyakorlati idő
legalább 3 év az ügyvédi irodában tevékenykedő
ügyvédjelöltek számára, 3 év a bíróságokon
eltöltött joggyakorlat esetében, illetve legalább 4
év cégeknél töltött joggyakorlat esetében (az
ügyvédi szakmáról szóló törvény 48. cikke)
Az ügyvédi szakmáról szóló törvény rendelkezései
előírják az ügyvédjelöltek jogait és kötelezettségeit
a képzésekre és a kamarai vizsgára való
felkészülésre vonatkozóan is. A Horvát Kamara
legalább
évi
4
alkalommal
ingyenes
szemináriumokat szervez az ügyvédjelöltek
számára, minimum 150 óra időtartamban,
amelyek jelentős segítséget nyújtanak a kamarai
vizsgára való felkészüléshez.
Kötelező-e?

IGEN

Időtartama:
3 év

A gyakorlati idős képzések Kamara
szervezéséért felelős
szervezetek típusai
A gyakorlati idős képzés
formája



Magánpraxis által felügyelt gyakornokság



A Kamara által felügyelt gyakornokság

A gyakorlati időt
megelőzően van-e
felvételi vizsga /
ellenőrzés?

Nincs felvételi ellenőrzés

A gyakorlati idő alatt előre Nincs meghatározott tanterv
meghatározott-e a
tanterv?
Vannak-e az uniós jogra és Nincsenek uniós jogra és nyelvi képzésre vonatkozó
a nyelvi képzésre
kötelezettségek
vonatkozó sajátosságok?
A gyakorlati időt követően A gyakorlati időt követően nincs értékelés vagy vizsga
van-e értékelés / vizsga?
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3. Folyamatos képzési rendszer
Van-e különbségtétel a folyamatos NEM
képzés / szakosító képzés között?
Fennállnak-e folyamatos
képzésre vonatkozó
kötelezettségek?

IGEN

A Kamara belső szabályzatában, valamint az
ügyvédi etikai kódexben lefektetett képzési
kötelezettségek
Az ügyvédek további, egész életen át tartó
képzését illetően nincs jogi kötelezettségük a
további képzések végzésére, bár egyértelmű,
hogy
képzések
nélkül
az
ügyvédek
munkatapasztalata
nem
fejlődhet,
így
gyakorlatilag rákényszerülnek arra, hogy
folyamatosan új tudást és tapasztalatot
szerezzenek. Ezen túlmenően az etikai kódex
előírja, hogy az ügyvédnek általános és jogi
képzettségét folyamatosan frissítenie és
bővítenie kell. Az etikai kódex előírásainak
megszegése fegyelmi intézkedést vonhat maga
után, ami szankciókhoz – például a horvát
ügyvédi nyilvántartásból való törléshez –
vezethet.

Fennáll-e idegen nyelvek tanulására
vonatkozó kötelezettség?

NEM

Van-e az uniós jog területére
vonatkozó kötelezettség a folyamatos
/ szakosító képzéssel kapcsolatosan?

NEM

4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége

NEM

Az akkreditált folyamatos képzéseket
nyújtó képzésszolgáltatók száma

1 és 5 között

Az akkreditált folyamatos képzéseket
kidolgozó képzésszolgáltatók fajtái

Kamara
A képzést mindkét szerv, a Horvát Ügyvédi
Kamara és a Horvát Ügyvédek Szövetsége is
szervezi.

Tevékenységek és módszerek
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A folyamatos képzési
kötelezettségek
keretében elfogadott
képzéstípusok



Képzési konferenciákon való
részvétel



Írás/publikációk

A más tagállamokban
tartott
képzéseken
való részvétel:
Igen, beszámít a képzési
kötelezettségek
teljesítésébe.

5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési
tevékenységeket felügyelő
szervezetek

Kamara

Felügyeleti folyamat ellenőrzése:

A Horvát Ügyvédi Kamara felügyeli az ügyvédek
munkáját, ideértve oktatásukat is. Az etikai kódex
előírja, hogy az ügyvédnek általános és jogi
képzettségét folyamatosan frissítenie és bővítenie
kell. Az etikai kódex előírásainak megszegése
fegyelmi intézkedést vonhat maga után. Ezért a
Horvát Ügyvédi Kamara felügyeleti szervként
mind az ügyvédi praxisokat, mind az ügyvédek
fejlődését és képzésének előmenetelét ellenőrzi.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „2. tétel – Vizsgálat az uniós jog területén tartott
ügyvédképzés helyzetről", Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) és Európai Közigazgatási Intézet
(EIPA)
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