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ADVOKAATIDE/ÕIGUSNÕUSTAJATE RIIKLIKU KOOLITUSSÜSTEEMI KIRJELDUS –
Horvaatia
1. Juurdepääs kutsealale
Kõrgharidus/ülikooliharidus

JAH

Õigusteaduse kraad on
kohustuslik

JAH

Täieõiguslikuks
advokaadiks/õigusnõustajaks
saamise nõuded



Isik peab end registreerima advokatuuris.



Isik peab läbima kutsepraktika.

Alternatiivsed võimalused
kutsealale juurdepääsuks

Muude kutsealade esindajatel (akadeemiliste
ringkondade esindajad, kohtunikud jt) on võimalus
saada advokaadiks.
Kohtunikud
ja
prokurörid
võivad
saada
täieõiguslikeks advokaatideks, kui nende puhul on
täidetud
nõutavad
tingimused
(neil
on
õigusteaduse kraad, nad on edukalt sooritanud
advokaadieksami ja on vähemalt kolm aastat
tegutsenud kohtuniku või prokurörina).

2. Koolitus kutsepraktika ajal
Kas on nõutav
kutsepraktika läbimine?

JAH

Õiguslik alus:
inglise keeles – Law on the legal Profession
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(õigusvaldkonna töötajaid käsitlev seadus);
– horvaadi keeles: Zakon o odvjetništvu.
Advokaadi
praktikandid
võivad
saada
täieõiguslikeks advokaatideks, kui neil on vähemalt
neli aastat töökogemust õigusvaldkonnas ja nad on
sooritanud advokaadieksami.
Vastavalt õigusvaldkonna töötajaid käsitlevale
seadusele tähendab kutsepraktika vähemalt kolme
aastat
töötamist
advokaadi
praktikandina
advokaadibüroos või kolme aastat töötamist
kohtusüsteemis, tegeledes seal õigusküsimustega,
või vähemalt nelja aastat töötamist äriühingute
juriidilistes
osakondades
(õigusvaldkonna
töötajaid käsitleva seaduse artikkel 48).
Õigusvaldkonna töötajaid käsitlevas seaduses on
sätestatud kõik õigusvaldkonna praktikantide
õigused ja kohustused seoses koolitusega ja
advokaadieksamiks valmistumisega. Horvaatia
advokatuur korraldab vähemalt neli korda aastas
kõigile õigusvaldkonna praktikantidele tasuta
seminare kestusega vähemalt 150 tundi. Neist
seminaridest on advokaadieksamiks valmistumisel
suur abi.
Kohustuslik

JAH

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
korraldamise eest
vastutavad struktuurid

Advokatuur.

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse vorm



Erapraksise juhendamisel toimuv kutsepraktika.



Advokatuuri juhendamisel toimuv kutsepraktika.

Sobivuseksam/kontroll
enne kutsepraktika algust

Sobivuseksam puudub.

Kindlaksmääratud kestus:
kolm aastat.
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Kindlaksmääratud
õppekava kutsepraktika
ajal

Kindlaksmääratud õppekava puudub.

ELi õigust ja keeleõpet
käsitlevad erisused

ELi õiguse
puuduvad.

Kutsepraktika järgne
hindamine/eksam

Kutsepraktika järgset hindamist või eksamit ei toimu.

ja

keeleõppega

seotud

koolitusnõuded

3. Täiendusõppe süsteem
Täiendusõppe
spetsialiseerumisõppe eristamine
Täiendusõppe läbimisega
seotud kohustused

JAH

ja EI ERISTATA.

Täiendusõppe läbimise
kohustused
on
sätestatud
advokatuuri
kodukorras
ja
advokaatide eetikakoodeksis.
Advokaatide elukestva õppega seoses ei ole
advokaatidele
kehtestatud
õiguslikke
täiendusõppe läbimisega seotud kohustusi,
kuigi on üsna selge, et ilma täienduskoolituseta
ei
saa
advokaadid
arendada
oma
kutsetegevust, mistõttu on nad praktiliselt
kohustatud uusi teadmisi ja kogemusi
omandama. Eetikakoodeksis on samuti
sätestatud, et advokaat peaks oma õigusalast
ja üldist haridustaset säilitama ja laiendama.
Eetikakoodeksi mittejärgimine toob kaasa
distsiplinaarmeetmete
võtmise,
millega
omakorda võib kaasneda karistuse määramine,
näiteks Horvaatia advokaatide registrist
kustutamine.

Kohustused seoses võõrkeelte
õppimisega

PUUDUVAD

Täiendusõppe/spetsialiseerumisõppe
raames ELi õiguse omandamisega
seotud kohustused

PUUDUVAD

4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
Akrediteerimisvõimalus

PUUDUB

Nende koolituspakkujate arv, kes
pakuvad akrediteeritud täiendusõpet

1–5 koolituspakkujat.
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Nende koolituspakkujate liik, kes
töötavad välja akrediteeritud
täiendusõppe kursusi

Advokatuur.
Koolitust korraldavad nii Horvaatia advokatuur
kui ka Horvaatia advokaatide üldkogu.

Koolituste liigid ja õppemeetodid
Koolituste liigid, mis on
heaks kiidetud
täiendusõppe läbimise
kohustuse raames



Koolituskonverentsidel
osalemine;



kirjutamine/avaldamine.

Osalemine koolitusel,
mis
toimub
teises
liikmesriigis:
jah, seda võetakse
arvesse täiendusõppe
kohustuse täitmise
hindamisel.

5. Järelevalve koolituse üle
Täiendusõppe üle järelevalvet
tegevad organisatsioonid

Advokatuur.

Järelevalveprotsessi raames
tehtavad kontrollid

Horvaatia
advokatuur
teeb
järelevalvet
advokaatide tegevuse, sealhulgas nende hariduse
üle.
Vastavalt
eetikakoodeksile
peavad
advokaadid täiendama end nii oma õigusalase
hariduse kui ka üldhariduse vallas. Eetikakoodeksi
mittejärgimine
võib
kaasa
tuua
distsiplinaarmenetluse alustamise advokaadi
vastu. Horvaatia advokatuur kui regulatiivorgan
teeb sellepärast järelevalvet nii advokaatide
tegevuse kui ka nende täiendusõppe ja täiendava
hariduse omandamise üle.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 2 – Study on the state of play of
lawyers training in EU law”. Küsitluse viisid läbi Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE)
ja Euroopa Avaliku Halduse Instituut (EIPA).
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