Opleidingsystemen voor advocaten in de lidstaten
Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Orden van advocaten, of advocatenkantoren particuliere praktijken, aanbieders van opleidingen en universiteiten zijn de
belangrijkste organisatoren van advocaten inductieperiode in de lidstaten van de EU. In sommige lidstaten is deze taak wordt
verricht door hoven van beroep en het ministerie van Justitie. Toezicht op permanente opleiding, waar het bestaat, wordt
gewaarborgd door de balie.
Hier zijn informatiebladen waarin de opleidingssystemen voor advocaten in de lidstaten van de EU. Zij kunnen nuttig zijn om
nationale balies met elkaar te vergelijken en de opleiding van advocaten die hun recht op vrije vestiging uitoefenen in een andere
lidstaat.
België:
Het Frans/Duitse (157 Kb) en Vlaamse balies (150 Kb) zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de introductieperiode.file
Download.do?id=7c59a626-d4e2-472d-9534-66e396d2475dfileDownload.do?id=baa52c77-0701-4962-abd8-06b279ca38e6
Bulgarije (163 Kb)
Tsjechische Republiek (159 Kb) De orde van advocaten en advocatenkantoren of bedrijven zijn verantwoordelijk voor de
organisatie van de introductieperiode.
http://www.cak.cz/en/ De orde van advocaten geen toezicht uitoefent op de permanente opleiding, maar alleen haar eigen
opleidingsactiviteiten.
Denemarken (149 Kb) De inductieperiode wordt georganiseerd door particuliere praktijk of advocatenkantoren en door de
Deense Orde van Advocaten.
http://www.advokatsamfundet.dk/Service/English.aspx
Duitsland (160 Kb) De Duitse balie en de hoven van beroep zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de
introductieperiode.
http://www.brak.de/ Permanente opleiding is onder toezicht van het Deutsche Anwaltsinstitut regionale orden van
advocaten, en het Deutsche Anwaltsakademie. https://www.anwaltsinstitut.de/ https://www.anwaltakademie.de/
Estland (158 Kb) De inductieperiode wordt georganiseerd door de Orde van Advocaten en universiteiten.
https://www.advokatuur.ee/eng/frontpage Permanente opleiding is onder toezicht van de advocaten.
Ierland (155 Kb) De inductieperiode wordt georganiseerd door de Law Society en particuliere praktijken of
advocatenkantoren.
https://www.lawsociety.ie/
Griekenland (162 Kb) De orde van advocaten, en het ministerie van Justitie zijn belast met de organisatie van de
introductieperiode.
http://www.ministryofjustice.gr/site/en/Leadership/Greetings.aspx
Spanje (150 Kb) orden van advocaten en de universiteiten zijn belast met de organisatie van de introductieperiode.
https://www.hg.org/bar-associations-spain.asp Vrijwillige vervolgopleiding in de scholen van de Legal Practice wordt
toezicht gehouden door de balie.
Frankrijk (201 Kb) regionale balie scholen en de Nationale Raad van Franse orden van advocaten zijn belast met de
organisatie van de introductieperiode.
http://cnb.avocat.fr/Liste-et-coordonnees-des-ecoles-d-avocats-EDA_a285.html http://cnb.avocat.fr/ENGLISHAREA_r139.html Continue opleiding wordt toezicht gehouden door de Nationale Raad van Franse orden van advocaten, de
Inter-professional fondsen voor de voortdurende opleiding van de vrije beroepen en professionele advocaat vakbonden. htt
p://www.fifpl.fr/

Kroatië (153 Kb) De orde van advocaten is belast met het organiseren van de introductieperiode van en het toezicht op de
continue opleiding.
http://www.hok-cba.hr/en
Italië (158 Kb) orden van advocaten, private aanbieders van opleidingen, particuliere aanbieders van opleidingen die worden
erkend door de advocaten en juristen, universiteiten, academies of andere structuren, opgezet door de balie van de
introductieperiode organiseren.
https://www.hg.org/bar-associations-italy.asp De balie houdt toezicht op de permanente opleiding.
Cyprus (147 Kb) De juridische raad van de orde van advocaten van de introductieperiode organiseert.
http://www.cyprusbarassociation.org/v1/index.php/en/
Letland (167 Kb) particuliere praktijk of advocatenkantoren en een speciale instelling die is opgericht door de Raad van
beëdigde advocaten van de introductieperiode organiseren.
http://advokatura.lv/?lang=eng De Raad van beëdigde advocaten houdt ook toezicht op permanente opleiding.
Litouwen (162 Kb) De advocaten of advocatenkantoren en particuliere praktijk van de introductieperiode organiseren.
http://www.advoco.lt/en/welcome.html De balie houdt ook toezicht op activiteiten inzake permanente opleiding.
Luxemburg (150 Kb) De advocaten of advocatenkantoren en particuliere praktijk van de introductieperiode organiseren.
http://www.barreau.lu/
Hongarije (158 Kb) De balie organiseert de inductieperiode.
http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/farticle/130/312/1
Malta (156 Kb) particuliere praktijk en advocatenkantoren van de introductieperiode organiseren.
Nederland (153 Kb) particuliere praktijk en advocatenkantoren, particuliere aanbieders van opleidingen die worden erkend
door de advocaten en advocaten academies en andere opleidingsstructuren aan de balie van de introductieperiode
organiseren.
https://www.advocatenorde.nl/english/default.asp
Oostenrijk (156 Kb) De, particuliere praktijk advocaten en advocatenkantoren, private aanbieders van opleidingen,
particuliere aanbieders van opleidingen aan de balie, universiteiten, academies en advocaten of andere opleidingsstructuren
van de balie van de introductieperiode organiseren.
http://www.rechtsanwaelte.at/
Polen (166 Kb) De orde van advocaten is belast met het organiseren van de introductieperiode van en het toezicht op de
continue opleiding.
http://www.nra.pl/nra.php?setlng=en
Portugal (156 Kb) De balie is belast met het organiseren van de introductieperiode.
https://www.oa.pt/conteudos/artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=66537
Roemenië (160 Kb) Het Rijksinstituut voor opleiding en ontwikkeling en colleges Unie van de Roemeense juridische
adviseurs van de introductieperiode organiseren respectievelijk van advocaten en juridische adviseurs.
http://inppa.ro/ro/ http://ccj.ro/
Slovenië (157 Kb)
Slowakije (157 Kb) De advocaten of advocatenkantoren en particuliere praktijk van de introductieperiode organiseren.
https://www.sak.sk/blox/cms/en
Finland (150 Kb) particuliere praktijk en advocatenkantoren en openbare bureaus voor rechtsbijstand worden belast met de
organisatie van de introductieperiode.
Zweden (149 Kb) De orde van advocaten is belast met het organiseren van de introductieperiode van en het toezicht op de
continue opleiding.
https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet-engelska/Home/
Verenigd Koninkrijk:
Engeland en Wales:
Barristers (161 Kb) De inductieperiode van barristers is georganiseerd via erkende opleidingsorganisaties, leerling toezicht
van een barrister en externe opleidingen.
De balie Standards Board toezicht houdt op continue training.Solicitors (158 Kb) De inductieperiode wordt georganiseerd
door particuliere praktijk niet-particuliere ondernemingen, organisaties, commerciële praktijken en universiteiten. https://ww

w.barstandardsboard.org.uk/
fileDownload.do?id=2f4542b1-1915-49b7-ac7b-bb429dfc9ac8
De Law Society houdt toezicht op de advocatenkantoren voortgezette opleiding.

http://www.lawsociety.org.uk/

Noord-Ierland:
Barristers (152 Kb) De inductieperiode wordt georganiseerd door de balie, particuliere ondernemingen, particuliere
aanbieders van opleidingen, universiteiten, academies en opleiding van advocaten door de balie opgerichte structuren.
http://www.barofni.com/ De balie controleert ook voortdurend training.Solicitors (151 Kb) De inductieperiode wordt
georganiseerd door de Law Society, een particuliere praktijk en advocatenkantoren en universiteiten.
fileDownload.do?id=a562f6b5-c3cc-46a5-bf06-68ff4228cf77
http://www.lawsoc-ni.org/ De Law Society houdt ook toezicht op permanente opleiding.
Schotland:
Pleit voor (150 Kb) De balie organiseert de inductieperiode en toezicht houdt op continue training.Solicitors (151 KB)
particuliere praktijken en advocatenkantoren, andere dan particuliere organisaties, aanbieders door de Law Society en
commerciële aanbieders en universiteiten van de introductieperiode organiseren.
http://www.advocates.org.uk/
fileDownload.do?id=97d11548-9554-411e-8571-4a2e3e7a9b7c
http://www.lawscot.org.uk/
De informatiebladen zijn gezamenlijk door de Raad van de balies van de Europese Unie (CCBE) en het Europees centrum voor de
magistratuur en van het EIB in het kader van het proefproject Europese justitiële opleiding. http://www.ccbe.eu/index.php?
id=12&L=0 http://www.eipa.nl/en/antenna/Luxembourg/ Klik hier voor meer informatie.content_eu_texts_and_documents_on_judi
cial_training-121-en.do
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