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DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE FORMARE PENTRU AVOCAȚI în Croația
1. Accesul la profesie
Studii superioare/studii
universitare

DA

Este obligatorie o diplomă în drept

DA

Etape pentru a deveni avocat cu
drepturi depline:



Înscrierea în barou



Finalizarea unei perioade pregătitoare

Căi alternative de acces la
profesie:

Căi de transfer de la alte profesii (mediul universitar,
sistemul judiciar etc.)
Judecătorii și procurorii pot deveni avocați cu
drepturi depline dacă îndeplinesc condițiile
necesare (deținerea unei diplome eliberate de
Facultatea de Drept, promovarea examenului de
admitere în barou și dobândirea unei experiențe de
cel puțin 3 ani de practică profesională ca judecător
sau procuror).

2. Formarea în timpul perioadei pregătitoare
Există o perioadă
pregătitoare?

DA

Temei juridic:
în limba engleză: Legea privind profesia juridică
în limba croată: Zakon o odvjetništvu
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Țara: Croația

Avocații stagiari interni pot deveni avocați cu
drepturi depline dacă dețin cel puțin 4 ani de
experiență în practicarea profesiei juridice și au
promovat examenul de admitere în barou.
În conformitate cu dispozițiile Legii privind profesia
juridică, perioada pregătitoare minimă este de trei
ani pentru stagiarii în domeniul juridic din cadrul
firmelor de avocatură sau de trei ani de experiență
profesională în domeniul afacerilor juridice în cadrul
sistemului judiciar sau de cel puțin patru ani de
experiență profesională în domeniul afacerilor
juridice în cadrul întreprinderilor (articolul 48 din
Legea privind profesia juridică)
Dispozițiile Legii privind profesia juridică prevăd
toate drepturile și obligațiile pentru stagiarii în
domeniul juridic care au în vedere formarea și
pregătirea pentru examenul de admitere în barou.
Asociația Barourilor din Croația organizează
seminare gratuite pentru toți stagiarii în domeniul
juridic cel puțin de patru ori pe an, cu o durată
minimă de 150 de ore, acestea fiind foarte utile în
pregătirea pentru examenul de admitere în barou.
Obligatoriu

DA

Tipuri de structuri
responsabile pentru
organizarea formării
pregătitoare

Asociația Barourilor

Tipul formării pregătitoare 


Durata prevăzută:
3 ani

Stagiu de ucenicie sub supravegherea unui cabinet privat
Stagiu de ucenicie sub supravegherea baroului

Examen de
admitere/verificare
înaintea perioadei
pregătitoare

Nu există examen de admitere

Plan de învățământ
prevăzut pentru perioada

Nu există un plan de învățământ prestabilit
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Țara: Croația

pregătitoare
Particularități privind
dreptul UE și formarea
lingvistică:

Nu există obligații privind formarea în domeniul dreptului
UE și formarea lingvistică

Evaluare/examen după
perioada pregătitoare

Nu există o evaluare sau un examen la sfârșitul perioadei
pregătitoare

3. Sistemul de formare continuă
Diferențiere între formarea continuă/ NU
formarea de specialitate
Obligații privind formarea
continuă

DA

Cerințele privind formarea obligatorie astfel
cum sunt prevăzute în regulamentul intern ale
baroului și în Codul de etică al avocaților
În ceea ce privește educația ulterioară a
avocaților pe tot parcursul vieții, nu există o
obligație legală pentru avocați de a participa la
formare suplimentară, deși este destul de clar
că, în lipsa formării, avocații nu își pot dezvolta
experiența profesională, astfel încât sunt,
practic, obligați să dobândească în continuu noi
cunoștințe și experiențe. Codul de etică
prevede, de asemenea, că un avocat ar trebui
să își actualizeze și să își extindă educația
generală și cea în domeniul juridic.
Neîndeplinirea dispozițiilor Codului de etică
atrage luarea de măsuri disciplinare care pot
conduce, de asemenea, la sancțiuni, cum ar fi
eliminarea din Registrul avocaților din Croația.

Obligații privind învățarea limbilor
străine

NU

Obligații privind conținutul referitor la
dreptul UE în legătură cu formarea
continuă/de specialitate

NU

4. Sisteme de acreditare și furnizori de formare
Posibilitatea de acreditare

NU

Numărul furnizorilor de formare care
oferă activități de formare continuă

Între 1 și 5
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Țara: Croația

Tipul furnizorilor de formare care
desfășoară activități de formare
continuă acreditate

Asociația Barourilor
Formarea este organizată de ambele camere,
Asociația Barourilor din Croația și Adunarea
Avocaților din Croația

Activități și metode
Tipul de activități de
formare acceptate în
cadrul obligațiilor de
formare continuă



Participarea la conferințe de
formare



Redactarea/publicarea de
lucrări

Participarea
la
activități de formare în
alte state membre:
DA, aceasta este luată
în calcul în vederea
îndeplinirii obligațiilor
de formare

5. Supravegherea activităților de formare
Organizații implicate în
supravegherea activităților de
formare continuă

Asociația Barourilor

Controalele procesului de
supraveghere

Asociația Barourilor din Croația supraveghează
activitatea avocaților, inclusiv educația acestora.
Conform Codului de etică, avocații trebuie să își
îmbunătățească atât educația în domeniul juridic,
cât și educația generală, iar neîndeplinirea
dispozițiilor codului poate atrage după sine luarea
unei măsuri disciplinare împotriva avocatului. Prin
urmare, Asociația Barourilor din Croația, în
calitatea sa de organism de reglementare,
supraveghează atât practica profesională a
avocaților, cât și procesul de educație și de
perfecționare continuă a acestora.

Sursă: Proiectul pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 2 – Studiu cu privire la situația formării
avocaților în domeniul dreptului UE”, desfășurat de Consiliul Barourilor și al Societăților de Drept din
Europa (Council of Bars and Law Societies of Europe – CCBE) și Institutul European de Administrație
Publică (European Institute of Public Administration – EIPA)
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