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OPIS KRAJOWEGO SYSTEMU SZKOLENIA ADWOKATÓW w Chorwacji
1. Dostęp do zawodu
Wykształcenie wyższe / studia
uniwersyteckie

TAK

Wymagany dyplom ukończenia
studiów prawniczych

TAK

Warunki, które musi spełnić
adwokat, aby uzyskać pełne
prawo do wykonywania zawodu:



Wpis na listę adwokatów;



odbycie aplikacji.

Alternatywne drogi do zawodu:

Możliwości przejścia z innych zawodów (mogą z
nich skorzystać wykładowcy akademiccy, sędziowie
i prokuratorzy itp.)
Sędziowie i prokuratorzy mogą zostać adwokatami
z pełnym prawem do wykonywania zawodu, jeżeli
spełniają warunki konieczne (posiadanie dyplomu
ukończenia studiów prawniczych, pomyślne
złożenie egzaminu organizowanego przez Izbę oraz
co najmniej trzyletnie doświadczenie w
wykonywaniu zawodu sędziego lub prokuratora).

2. Szkolenie w trakcie aplikacji
Czy istnieje aplikacja?

TAK

Podstawa prawna:
w

języku

1

angielskim:

ustawa

o

zawodach
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prawniczych
w języku chorwackim: Zakon o odvjetništvu
Aplikanci adwokaccy zatrudnieni na podstawie
stosunku pracy mogą stać się adwokatami z pełnym
prawem do wykonywania zawodu, jeżeli posiadają
co najmniej czteroletnią praktykę zawodową w
dziedzinie prawa i jeżeli pomyślnie złożą egzamin
organizowany przez Izbę.
Zgodnie z przepisami ustawy o zawodach
prawniczych minimalny okres aplikacji wynosi trzy
lata w przypadku aplikantów zatrudnionych w
kancelariach prawnych lub aplikantów z trzyletnim
doświadczeniem zawodowym w strukturach
sądownictwa lub prokuratury lub co najmniej
czteroletnim doświadczeniem w pracy w dziale
prawnym przedsiębiorstwa (art. 48 ustawy o
zawodach prawniczych).
W przepisach ustawy o zawodach prawniczych
określa się wszystkie prawa i obowiązki aplikantów
dotyczące szkoleń i przygotowywania się do
egzaminu adwokackiego. Co najmniej cztery razy w
roku Chorwacka Izba Adwokacka organizuje dla
wszystkich aplikantów bezpłatne seminaria,
których minimalny czas trwania wynosi 150
godzin i które są bardzo przydatne w
przygotowywaniach do egzaminu adwokackiego.
Obowiązkowa

TAK

Rodzaje struktur
odpowiedzialnych za
organizowanie szkoleń w
trakcie aplikacji

Izba Adwokacka

Forma szkoleń w trakcie
aplikacji



Praktyki pod nadzorem adwokata prowadzącego
prywatną praktykę;



praktyki pod nadzorem Izby.

Egzamin wstępny /

Ustalony czas trwania:
3 lata

Brak egzaminu wstępnego
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sprawdzenie wiedzy przed
rozpoczęciem aplikacji
Ustalony program
nauczania w trakcie
aplikacji

Brak ustalonego programu nauczania

Szczególne zasady
dotyczące szkoleń w
zakresie prawa UE i
szkoleń językowych:

Brak wymogów dotyczących szkoleń w zakresie prawa UE i
szkoleń językowych

Ocena/egzamin po
odbyciu aplikacji

Brak oceny lub egzaminu po odbyciu aplikacji

3. System doskonalenia zawodowego
Rozróżnienie między doskonaleniem NIE
zawodowym a szkoleniem z zakresu
specjalizacji
Obowiązek doskonalenia
zawodowego

TAK

Obowiązek nauki języków obcych

Obowiązek doskonalenia zawodowego jest
określony w regulaminie wewnętrznym Izby
Adwokackiej oraz w
Kodeksie etyki
adwokackiej.
Jeżeli chodzi o kształcenie ustawiczne, w
ustawie nie nakłada się na adwokatów
obowiązku w tym zakresie, chociaż wydaje się
dosyć oczywiste, że bez udziału w szkoleniach
adwokaci nie mogą rozwijać swojego
doświadczenia zawodowego, dlatego też są oni
praktycznie zmuszeni do ciągłego zdobywania
nowej wiedzy i nowego doświadczenia.
Również w Kodeksie etyki na adwokata
nałożono
obowiązek
aktualizowania
i
pogłębiania wiedzy prawniczej i ogólnej.
Niewywiązanie
się
z
obowiązków
ustanowionych w Kodeksie etyki skutkuje
wszczęciem postępowania dyscyplinarnego,
które może również doprowadzić do nałożenia
sankcji, takich jak skreślenie z listy adwokatów
w Chorwacji.
NIE

3
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Obowiązek włączenia treści
związanych z prawem UE w zakres
doskonalenia zawodowego / szkolenia
z zakresu specjalizacji

NIE

4. Systemy akredytacji i organizatorzy szkoleń
Możliwość akredytacji

NIE

Liczba organizatorów szkoleń
oferujących akredytowane działania
szkoleniowe w ramach doskonalenia
zawodowego

Od 1 do 5

Rodzaj organizatorów szkoleń
opracowujących akredytowane
działania szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego

Izba Adwokacka
Szkolenia są organizowane przez Chorwacką
Izbę Adwokacką i jej lokalne oddziały (l. poj.
odvjetnički zbor).

Działania i metody
Rodzaj działań
szkoleniowych
akceptowanych w
ramach obowiązku
doskonalenia
zawodowego



Uczestnictwo w konferencjach
szkoleniowych;



przygotowywanie/publikacja
opracowań.

Uczestnictwo
w
działaniach
szkoleniowych
w
innych
państwach
członkowskich:
Tak, zalicza się je do
szkoleń w ramach
obowiązku doskonalenia
zawodowego.

5. Nadzór nad działaniami szkoleniowymi
Organizacje zaangażowane w
nadzorowanie działań
szkoleniowych w ramach
doskonalenia zawodowego

Izba Adwokacka

Proces nadzoru obejmuje:

Chorwacka Izba Adwokacka nadzoruje pracę
adwokatów, w tym również proces ich kształcenia.
Zgodnie z Kodeksem etyki adwokaci muszą
poszerzać zarówno swoją wiedzę z zakresu prawa,
4
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jak i wiedzę ogólną, przy czym niezastosowanie
się do postanowień kodeksu może skutkować
wszczęciem
postępowania
dyscyplinarnego
przeciwko adwokatowi. Dlatego też Chorwacka
Izba Adwokacka, która pełni funkcję organu
regulacyjnego, nadzoruje zarówno praktykę
zawodową adwokatów, jak i proces ich
doskonalenia
zawodowego
i
kształcenia
ustawicznego.

Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 2 – Badanie
dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie szkolenia adwokatów w dziedzinie prawa UE”, realizowany
przez Radę Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej (CCBE) i Europejski Instytut
Administracji Publicznej (EIPA)
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