Sistemi za izobraževanje odvetnikov v državah članicah
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Odvetniške zbornice, zasebne odvetniške pisarne ali družbe, ponudniki izobraževanja in univerze so glavni organizatorji
pripravniškega obdobja za odvetnike v državah članicah EU. V nekaterih državah članicah to nalogo opravljajo prizivna sodišča in
ministrstvo za pravosodje. Nadzor stalnega izobraževanja, kjer obstaja, zagotavlja odvetniška zbornica.
Informativni listi so opisani sistemi za izobraževanje odvetnikov v državah članicah EU. So lahko uporabni za nacionalne
odvetniške zbornice in primerja usposabljanje odvetnikov, ki želijo uveljaviti svojo pravico do svobode ustanavljanja v drugi državi
članici.
Belgija:
V francoščini/nemščini (157 Kb) in nizozemsko govoreči (150 Kb) so odgovorni za organizacijo odvetniških zbornic
uvajalnega obdobja.fileDownload.do?id=7c59a626-d4e2-472d-9534-66e396d2475dfileDownload.do?id=baa52c77-07014962-abd8-06b279ca38e6
Bolgarija (163 Kb)
Češka republika (159 Kb) odvetniške zbornice in družbe ali podjetja, ki so odgovorna za organizacijo uvajalnega obdobja.
http://www.cak.cz/en/ Odvetniška zbornica ne nadzirajo stalno usposabljanje, ampak le svoje dejavnosti usposabljanja.
Danska (149 Kb) organizira indukcijsko obdobje zasebne prakse ali odvetniške pisarne in danske odvetniške zbornice.
http://www.advokatsamfundet.dk/Service/English.aspx
Nemčija (160 Kb) Nemška odvetniška zbornica in pritožbena sodišča, so odgovorni za organizacijo uvajalnega obdobja.
http://www.brak.de/ Nenehno usposabljanje je pod nadzorom regionalnih odvetniških zbornic, Deutsches Anwaltsinstitut in
Deutsches Anwaltsakademie. https://www.anwaltsinstitut.de/ https://www.anwaltakademie.de/
Estonija (158 Kb) organizira indukcijsko obdobje odvetniškimi zbornicami in univerzami.
https://www.advokatuur.ee/eng/frontpage Stalno usposabljanje nadzoruje odvetniška zbornica.
Irska (155 Kb) organizira indukcijsko obdobje Law Society in zasebne odvetniške pisarne ali družbe.
https://www.lawsociety.ie/
Grčija (162 Kb) odvetniške zbornice in ministrstvo za pravosodje so odgovorni za organizacijo uvajalnega obdobja.
http://www.ministryofjustice.gr/site/en/Leadership/Greetings.aspx
Španija (150 Kb) odvetniških zbornic in univerze so pristojna za organizacijo uvajalnega obdobja.
https://www.hg.org/bar-associations-spain.asp Prostovoljno stalnega usposabljanja, ki jih nadzoruje pravne prakse šol, ki
so jih odvetniške zbornice.
Francija (201 Kb), regionalni in nacionalni svet odvetniške zbornice šole francoskih odvetniških zbornic so pristojne za
organizacijo uvajalnega obdobja.
http://cnb.avocat.fr/Liste-et-coordonnees-des-ecoles-d-avocats-EDA_a285.html http://cnb.avocat.fr/ENGLISHAREA_r139.html Nenehno usposabljanje je pod nadzorom nacionalnega sveta francoskih odvetniških zbornic, panožnem
skladov za nadaljnje usposabljanje svobodnih poklicev in poklicni pravnik sindikatov. http://www.fifpl.fr/
Hrvaška (153 Kb) Pri odvetniški zbornici, pristojne za organizacijo indukcijsko obdobje in nadzoru stalnega usposabljanja.
http://www.hok-cba.hr/en
Italija (158 Kb) odvetniška združenja, zasebni ponudniki usposabljanja, zasebni ponudniki usposabljanja, ki jih je akreditiral
odvetnikov odvetniške zbornice, univerze in znanstvene akademije ali druge strukture, ki jih je organizirala odvetniška
zbornica uvajalnega obdobja.
https://www.hg.org/bar-associations-italy.asp Polnopravno članstvo v odvetniški zbornici nadzoruje stalno usposabljanje.

Ciper (147 Kb) Pravna upravnega odbora odvetniške zbornice organizira uvajalnega obdobja.
http://www.cyprusbarassociation.org/v1/index.php/en/
Latvija (167 Kb) Zasebni poklica ali odvetniških pisarn in poseben organ, ki ga določi Svet zapriseženih odvetnikov
organizirati uvajalnega obdobja.
http://advokatura.lv/?lang=eng Svet zapriseženih odvetnikov nadzoruje tudi stalno usposabljanje.
Litva (162 Kb) odvetniške zbornice in zasebni praksi ali odvetniške družbe organizirajo uvajalnega obdobja.
http://www.advoco.lt/en/welcome.html Polnopravno članstvo v odvetniški zbornici prav tako nadzoruje dejavnosti
nadaljnjega izobraževanja.
Luksemburg (150 Kb) odvetniške zbornice in zasebni praksi ali odvetniške družbe organizirajo uvajalnega obdobja.
http://www.barreau.lu/
Madžarska (158 Kb) organizira odvetniške zbornice uvajalnega obdobja.
http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/farticle/130/312/1
Malta (156 Kb) organizira in odvetniške pisarne uvajalnega obdobja.
Nizozemska (153 Kb) in odvetniške pisarne, zasebni ponudniki usposabljanja, ki jih je akreditiral odvetnikov in odvetnikov,
akademijami in drugimi strukturami usposabljanja, ki ga organizirajo člani odvetniške zbornice uvajalnega obdobja.
https://www.advocatenorde.nl/english/default.asp
Avstrija (156 Kb), zasebne odvetniške zbornice in odvetniška podjetja, zasebni ponudniki usposabljanja, zasebni ponudniki
usposabljanja za odvetnike in odvetniške zbornice, univerze, akademije ali druge strukture usposabljanja odvetnikov
organizirati uvajalnega obdobja.
http://www.rechtsanwaelte.at/
Poljska (166 Kb) Pri odvetniški zbornici, pristojne za organizacijo indukcijsko obdobje in nadzoru stalnega usposabljanja.
http://www.nra.pl/nra.php?setlng=en
Portugalska (156 Kb) Pri odvetniški zbornici, pristojne za organizacijo uvajalnega obdobja.
https://www.oa.pt/conteudos/artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=66537
Romunija (160 Kb) Nacionalni inštitut za usposabljanje in razvoj Unije in fakultet romunski pravni svetovalci organizirajo
indukcijsko obdobje oziroma odvetnikov in pravnih svetovalcev.
http://inppa.ro/ro/ http://ccj.ro/
Slovenija (157 Kb)
Slovaška (157 Kb) odvetniške zbornice in zasebni praksi ali odvetniške družbe organizirajo uvajalnega obdobja.
https://www.sak.sk/blox/cms/en
Finska (150 Kb) in odvetniške pisarne, zasebni in javni uradi za pravno pomoč so pristojne za organizacijo uvajalnega
obdobja.
Švedska (149 Kb) Pri odvetniški zbornici, pristojne za organizacijo indukcijsko obdobje in nadzoru stalnega usposabljanja.
https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet-engelska/Home/
Združeno kraljestvo:
V Angliji in Walesu:
Odvetniki (barristers) (161 Kb) indukcijsko obdobje barristers organizirajo odobrene organizacije za usposabljanje, nadzor
učencev, barrister, in zunanje usposabljanje.
Polnopravno članstvo v odvetniški zbornici training.Solicitors stalno nadzoruje Standards Board (158 Kb) organizira
indukcijsko obdobje zasebne prakse podjetij, ki jo predstavljajo nezasebne prakso organizacije, komercialni ponudniki in
univerz. https://www.barstandardsboard.org.uk/
fileDownload.do?id=2f4542b1-1915-49b7-ac7b-bb429dfc9ac8
The Law Society nadzoruje solicitorjev stalno usposabljanje. http://www.lawsociety.org.uk/
Severna Irska:
Odvetniki (barristers) (152 Kb) organizira indukcijsko obdobje odvetniške zbornice, zasebne prakse podjetja, zasebni
ponudniki usposabljanj, univerzami, akademijami za usposabljanje odvetnikov in strukture, ki so jih odvetniške zbornice.
http://www.barofni.com/ Poleg tega stalno nadzoruje training.Solicitors odvetniške zbornice (151 Kb) organizira indukcijsko
obdobje odvetniške zbornice, zasebne odvetniške družbe in univerz.
fileDownload.do?id=a562f6b5-c3cc-46a5-bf06-68ff4228cf77

http://www.lawsoc-ni.org/ The Law Society nadzoruje tudi stalno usposabljanje.
Škotska:
Zagovarja Pravosodnega (150 Kb) organizira in nadzoruje indukcijsko obdobje neprekinjenega training.Solicitors (151 Kb)
zasebne prakse in odvetniške pisarne, nezasebne organizacije izvajalcev, pooblaščenih s strani pravniške zbornice in
komercialnimi ponudniki ter univerze organizirajo uvajalnega obdobja.
http://www.advocates.org.uk/
fileDownload.do?id=97d11548-9554-411e-8571-4a2e3e7a9b7c
http://www.lawscot.org.uk/
Informativne liste je pripravila (Council of Bars and Law Societies of Europe) (CCBE) in Evropski center za sodnike in odvetnike pri
EIPA v okviru pilotnega projekta o evropskem izobraževanju v pravosodju. http://www.ccbe.eu/index.php?id=12&L=0 http://ww
w.eipa.nl/en/antenna/Luxembourg/ Kliknite tukaj za več informacij.content_eu_texts_and_documents_on_judicial_training-121-en.
do
To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno
prevedenega besedila.
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