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Baroul Avocaților din Norvegia
• Organizația reprezentativă a avocaților care apără 

interesele membrilor săi și a avocaturii în Norvegia
• Fondată în 1908
• Approx. 8.000 de membri (91 %)
• Apartenență voluntară
• Comitete în toate domeniile de interes
• Secretariat: approx. 30 de angajați
• Instruire continuă obligatorie (80/5)



Patru priorități:
1. Asigurarea unui cadru de condiții favorabile 

pentru avocați
2. Promovarea supremației legii și a principiilor 

statului de drept
3. Elaborarea unui Cod deontologic pentru 

avocați și administrarea consiliului 
disciplinar al avocaților 

4. Acordarea de ajutor membrilor prin 
consiliere și beneficii pentru calitatea de 
membru



Avocatura: titulaturi
1. Jurist: persoană cu diplomă de master în drept
2. Consultant juridic: jurist licențiat să ofere 

consultanță juridică
3. Avocat: jurist licențiat să reprezinte în proces și să 

ofere consultanță juridică
1. Doi ani de stagiere (asistent/avocat asociat)
2. Trei cauze în instanță
3. Curs de avocatură, examen scris
4. Asigurare de răspundere civilă profesională 5 mln NOK
5. Cazier curat



Cursul de avocatură
• 6 zile
• Pregătirea cauzelor, examinarea martorilor,  

codul deontologic 
• Contabilitate, metode alternative de 

soluționare a conflictelor, negociere
• Instruire practică de reprezentare în instanță 
• Examen pentru acasă



Atribuțiile obișnuite ale avocaților
• Consultanță juridică
• Reprezentare în instanță
• Mediere
• Administrator al procesului de insolvabilitate
• Agent imobiliar
• Administrarea afacerilor
• Calitate de membru în diferite consilii
• Colectarea datoriilor
• NU este notar public



Organizarea birourilor de avocați
• Doar persoanele care lucrează cu normă deplină în

birou pot deține acțiuni sau funcții de conducere
• Toate formele de organizare sunt permise
• 75 % din birourile de avocați sunt companii cu

angajat unic



29. aug.Navnet på presentasjonen

Numărul de absolvenți ai facultăților 
de drept

Numărul 
persoanelor care 
recent au absolvit 
facultatea de drept 
(în perioada 1965 –
2005), după sex și 
ponderea femeilor



Consiliul de supraveghere a profesiei 
de avocat

• Numit de Guvern
• Avocat, contabil și o altă persoană demnă de încredere

• Eliberează licențe de avocat
• Supraveghează activitatea avocaților



Comisia de licențiere a profesiei de avocat
• Numită de Guvern
• Retrage licențe la recomandare
• De asemenea, poate aplica diferite măsuri  (mustrare, 

avertizare)
• Examinează plângeri pe marginea deciziilor Consiliului 

de Supraveghere în anumite cazuri
• Deciziile acestei Comisii sunt finale
• Pot fi atacate în instanța de judecată



Temeiuri pentru retragerea licenței
• Încălcarea normelor deontologice
• Neachitarea cotizațiilor la Consiliul de 

supraveghere sau Comisia de licențiere
• Lipsa asigurării răspunderii
• Neglijarea obligației de a facilita supraveghere
• Organizarea firmelor juridice cu încălcarea 

legislației
• În 2010, au fost retrase 16 licențe



Proceduri disciplinare
• Comisia disciplinară a Baroului

• Numai avocații pot avea calitate de membru
• Plângeri legate de încălcarea Codului deontologic

• Sancțiuni
• Critică
• Mustrare
• Avertizare
• Ajustarea sumei onorariului

• Se poate contesta la Consiliul disciplinar public
• 2010: 490 de plângeri
• Măsuri aplicate – în 37 % de plângeri


