Advokaatide koolitus liikmesriikides
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Advokatuurid, erapraksised või õigusbürood, koolitusfirmad ja ülikoolid on koolituse peamised korraldajad advokaatide
kutsepraktika ELi liikmesriikides. Mõnes liikmesriigis täidab seda ülesannet apellatsioonikohus või justiitsministeerium.
Täiendusõppe üle järelevalvet, kui see on olemas, on tagatud advokatuuri liige.
Siin on teabelehed, milles kirjeldatakse advokaatide koolitussüsteemid liikmesriikides. Nad võivad olla vajalikud liikmesriikide
advokatuuride ja juristide koolitamise võrrelda, kes soovivad kasutada oma õigust asutamisvabadusele teistes liikmesriikides.
Belgia:
Prantsusmaa ja Saksamaa (157 Kb) ja hollandi (150 Kb) advokatuuride vastutavad kutsepraktika korraldamise eest.fileDownl
oad.do?id=7c59a626-d4e2-472d-9534-66e396d2475dfileDownload.do?id=baa52c77-0701-4962-abd8-06b279ca38e6
Bulgaaria (163 Kb)
Tšehhi Vabariik (159 Kb) advokatuuri ja advokaadibürood või äriühingud vastutavad kutsepraktika korraldamise eest.
http://www.cak.cz/en/ Advokatuur ei ole aga vaid pidevat järelevalvet oma koolitustegevust.
Taani (149 Kb) korraldab kutsepraktika erapraksises või õigusbürood ning Taani advokatuuri ja õigusühingu.
http://www.advokatsamfundet.dk/Service/English.aspx
Saksamaa (160 Kb) Direktiivi saksakeelne advokatuur ja apellatsioonikohtud vastutab kutsepraktika korraldamise eest.
http://www.brak.de/ Täiendusõppe üle teostab järelevalvet piirkondlike advokatuuride Deutsches Anwaltsinstitut ja
Deutsches Anwaltsakademie. https://www.anwaltsinstitut.de/ https://www.anwaltakademie.de/
Eesti (158 Kb) korraldab kutsepraktika advokatuuri ja ülikoolid.
https://www.advokatuur.ee/eng/frontpage Täiendusõppe üle järelevalvet advokatuur.
Iirimaa (155 Kb) korraldab kutsepraktika (Law Society ja erapraksised või õigusbürood.
https://www.lawsociety.ie/
Kreeka (162 Kb) advokatuuri ja justiitsministeerium vastutab kutsepraktika korraldamise.
http://www.ministryofjustice.gr/site/en/Leadership/Greetings.aspx
Hispaania (150 Kb) advokatuuride ja ülikoolid, kes vastutab kutsepraktika.
https://www.hg.org/bar-associations-spain.asp Vabatahtlik pideva koolituse koolide Legal Practice üle teostab järelevalvet
advokatuuri liige.
Prantsusmaa (201 Kb) piirkondlikud advokaatide koolid ja Prantsuse advokatuuride riikliku nõukogu vastutab kutsepraktika
korraldamise.
http://cnb.avocat.fr/Liste-et-coordonnees-des-ecoles-d-avocats-EDA_a285.html http://cnb.avocat.fr/ENGLISHAREA_r139.html Täiendusõppe üle teostab järelevalvet Prantsuse advokatuuride riikliku nõukogu Inter-professional fonde,
vabade elukutsete täiendkoolituse ja ametiühingute jurist. http://www.fifpl.fr/
Horvaatia (153 Kb) advokatuur vastutab kutsepraktika korraldamise pideva koolituse ja järelevalve.
http://www.hok-cba.hr/en
Itaalia (158 Kb) advokatuuris, erasektori koolitusepakkujatega advokatuuri poolt akrediteeritud eraõiguslikud koolituspakkujad
ja ülikoolid, advokaatide ühingud või muud struktuurid, mille on loonud advokatuur. korraldavad kutsepraktika.
https://www.hg.org/bar-associations-italy.asp Advokatuur teostab pidevat koolitust.
Küpros (147 Kb) õigusabi advokatuuri juhatus korraldab kutsepraktika.
http://www.cyprusbarassociation.org/v1/index.php/en/

Läti (167 Kb) ja erasektori tava või õigusbürood ja loodud institutsioon vandeadvokaatide nõukogus korraldavad
kutsepraktika.
http://advokatura.lv/?lang=eng Vandeadvokaatide nõukogu kontrollib ka pidevat koolitust.
Leedu (162 Kb) ja erapraksise advokatuuri või advokaadibüroo korraldavad kutsepraktika.
http://www.advoco.lt/en/welcome.html Samuti teostab järelevalvet advokatuuri täiendusõppe raames.
Luksemburg (150 Kb) ja erapraksise advokatuuri või advokaadibüroo korraldavad kutsepraktika.
http://www.barreau.lu/
Ungari (158 Kb) korraldab advokatuur kutsepraktika.
http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/farticle/130/312/1
Malta (156 Kb) ja erasektori tavade ja õigusbürood korraldavad kutsepraktika.
Madalmaad (153 Kb) ja erasektori tavade ja õigusbürood, advokatuuri akrediteeritud eraõiguslikud koolituspakkujad ja
advokaatide ühingud ja advokatuuri loodud koolitusstruktuurid korraldavad kutsepraktika.
https://www.advocatenorde.nl/english/default.asp
Austria (156 Kb) advokaadiks, erapraksis ja õigusbürood, eraõiguslikud koolituspakkujad, lisatud eraõiguslikud
koolituspakkujad ja ülikoolid, advokatuuri advokaatide ühingud või muud struktuurid korraldavad kutsepraktika advokatuuri.
http://www.rechtsanwaelte.at/
Poola (166 Kb) advokatuur vastutab kutsepraktika korraldamise pideva koolituse ja järelevalve.
http://www.nra.pl/nra.php?setlng=en
Portugal (156 Kb) korraldab advokatuur vastutab kutsepraktika.
https://www.oa.pt/conteudos/artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=66537
Rumeenia (160 Kb) koolitamise ja arendamise riiklik instituut liidu and Colleges Rumeenia õigusnõustajad korraldada
vastavalt advokaatide kutsepraktika ja õigusnõustajad.
http://inppa.ro/ro/ http://ccj.ro/
Sloveenia (157 Kb)
Slovakkia (157 Kb) ja erapraksise advokatuuri või advokaadibüroo korraldavad kutsepraktika.
https://www.sak.sk/blox/cms/en
Soome (150 Kb) ja erasektori tavade ja õigusbürood, riigi õigusabi pakkuvad bürood kutsepraktika korraldamise eest.
Rootsi (149 Kb) advokatuur vastutab kutsepraktika korraldamise pideva koolituse ja järelevalve.
https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet-engelska/Home/
Ühendkuningriik:
Inglismaa ja Wales:
Vandeadvokaadid (161 Kb) korraldab vandeadvokaatide induktsiooniperioodi kaudu sertifitseeritud koolitusorganisatsioonid,
barrister õpilase järelevalve ja väliskoolitusi.
Advokatuuri standardikomisjon (Bar Standards Board) kontrollib pidevalt training.Solicitors (158 Kb) korraldab kutsepraktika
erapraksised, avalikus sektoris praktiseerivad organisatsioonid, tulunduslikud koolituspakkujad ja ülikoolid. https://www.
barstandardsboard.org.uk/
fileDownload.do?id=2f4542b1-1915-49b7-ac7b-bb429dfc9ac8
Õigusliit (Law Society) teostab järelevalvet õigusnõustajate täiendusõppe. http://www.lawsociety.org.uk/
Põhja-Iirimaa:
Vandeadvokaadid (152 Kb) korraldab kutsepraktika advokaadiks, erapraksis ettevõtted, ülikoolid, eraõiguslikud
koolituspakkujad advokaatide ühingud ja advokatuuri loodud koolitusstruktuurid.
http://www.barofni.com/ Samuti jälgib pidevalt training.Solicitors advokatuuri (151 Kb) korraldab kutsepraktika õigusliidu
erapraksises, õigusbüroodele ja ülikoolid.
fileDownload.do?id=a562f6b5-c3cc-46a5-bf06-68ff4228cf77
http://www.lawsoc-ni.org/ Õigusliit (Law Society) kontrollib ka pidevat koolitust.
Šotimaa:
Pooldab advokatuuri (150 Kb) korraldab ja kontrollib pidevalt training.Solicitors kutsepraktika (151 Kb) ja erasektori praksised
ja advokaadibürood, organisatsioonid organisatsioonide poolt volitatud teenuseosutajad (Law Society) ja tulunduslikud

koolituspakkujad ja ülikoolid korraldavad kutsepraktika.
http://www.advocates.org.uk/
fileDownload.do?id=97d11548-9554-411e-8571-4a2e3e7a9b7c
http://www.lawscot.org.uk/
Teabelehtedel esitati koos Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) ja Euroopa kohtunike ja õigustöötajate keskus
on Euroopa Avaliku Halduse Instituudi, Euroopa õigusalase koolituse katseprojekti. http://www.ccbe.eu/index.php?id=12&L=0 ht
tp://www.eipa.nl/en/antenna/Luxembourg/ Klõpsakesiin, et saada rohkem teavet.content_eu_texts_and_documents_on_judicial_tra
ining-121-en.do
See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.
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