Sustavi za izobrazbu odvjetnika u državama članica
Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Bar udruge, privatne prakse ili odvjetnička društva, pružatelje usluga osposobljavanja i sveučilišta glavni su organizatori odvjetnika
indukcijsko razdoblje u državama članicama EU-a. U nekim državama članicama, to je zadaća koju obavlja Žalbenih sudova i
Ministarstva pravosuđa. Nadzor kontinuirane izobrazbe, ako ona postoji, zajamčena je Odvjetničke komore.
Ovdje opisani su informativni članci o sustavima izobrazbe odvjetnika u državama članicama EU-a. Oni mogu biti korisni za
nacionalna odvjetnička komora i kako bi se mogle usporediti osposobljavanja odvjetnika koji želi iskoristiti svoje pravo slobodnog
poslovnog nastana u drugoj državi članici.
Belgija:
Francuska/Njemačka (157 Kb) i nizozemskom jeziku odvjetničkih komora (150 Kb) odgovorni su za organizaciju indukcijsko
razdoblje.fileDownload.do?id=7c59a626-d4e2-472d-9534-66e396d2475dfileDownload.do?id=baa52c77-0701-4962-abd806b279ca38e6
Bugarska (163 Kb)
Češka (159 Kb) The Bar Association i odvjetnička društva ili poduzeća koja su odgovorna za organiziranje indukcijsko
razdoblje.
http://www.cak.cz/en/ Odvjetnička komora ne nadziru kontinuirano osposobljavanje, ali samo svoje aktivnosti
osposobljavanja.
Danska (149 Kb) organizira The induction razdoblja privatne prakse ili odvjetnička društva i Danska odvjetnička komora.
http://www.advokatsamfundet.dk/Service/English.aspx
Njemačka (160 Kb) – Njemačko Bar i žalbeni sudovi odgovorni su za organizaciju indukcijsko razdoblje.
http://www.brak.de/ Stalna je obuka pod nadzorom regionalnih odvjetničkih komora, Deutsches Anwaltsinstitut i Deutsches
Anwaltsakademie. https://www.anwaltsinstitut.de/ https://www.anwaltakademie.de/
Estonija (158 Kb) organizira The induction razdoblja odvjetnička komora i sveučilišta.
https://www.advokatuur.ee/eng/frontpage Stalna je obuka pod nadzorom odvjetničke komore.
Irska (155 Kb) organizira The induction razdoblja Law Society i privatne prakse ili odvjetnička društva.
https://www.lawsociety.ie/
Grčka (162 Kb) The Bar Association i Ministarstvo pravosuđa odgovorni su za organizaciju indukcijsko razdoblje.
http://www.ministryofjustice.gr/site/en/Leadership/Greetings.aspx
Španjolska (150 Kb) odvjetničkih komora i sveučilišta zaduženi su za organizaciju indukcijsko razdoblje.
https://www.hg.org/bar-associations-spain.asp Dobrovoljni kontinuirano osposobljavanje koje pruža škola pravnoj praksi
nadzire Odvjetničke komore.
Francuska (201 Kb) Regionalni Bar škole i Nacionalnog vijeća odvjetničkih komora u Francuskoj su zadužene za
organizaciju indukcijsko razdoblje.
http://cnb.avocat.fr/Liste-et-coordonnees-des-ecoles-d-avocats-EDA_a285.html http://cnb.avocat.fr/ENGLISHAREA_r139.html Stalna je obuka pod nadzorom francuskog Nacionalnog vijeća odvjetničkih komora, Inter-professional
fondova za kontinuirano osposobljavanje i slobodna zanimanja i profesionalni odvjetnik sindikata. http://www.fifpl.fr/
Hrvatska (153 Kb) The odvjetničke komore zadužene za organizaciju indukcijsko razdoblje i nadziranje kontinuiranog
osposobljavanja.
http://www.hok-cba.hr/en

Italija (158 Kb) odvjetničkih komora, privatni pružatelji usluga osposobljavanja, privatni pružatelji osposobljavanja akreditiralo
odvjetničke komore, sveučilišta i akademije odvjetnika ili druge strukture koje su uspostavile Bar organizirati indukcijsko
razdoblje.
https://www.hg.org/bar-associations-italy.asp Punopravno članstvo u odvjetničkoj komori koje nadzire kontinuiranu
izobrazbu.
Cipar (147 Kb) The Legal Odbora Odvjetničke komore organizira indukcijsko razdoblje.
http://www.cyprusbarassociation.org/v1/index.php/en/
Latvija (167 Kb) privatne prakse ili odvjetnička društva i poseban institucija koje je utvrdilo Vijeće zaprisegnutih odvjetnika
organizirati indukcijsko razdoblje.
http://advokatura.lv/?lang=eng Vijeće zaprisegnutih odvjetnika također nadzire kontinuiranu izobrazbu.
Litva (162 Kb) The Bar Association i privatnu praksu ili odvjetnički uredi organiziraju indukcijsko razdoblje.
http://www.advoco.lt/en/welcome.html Punopravno članstvo u odvjetničkoj komori koje također nadzire aktivnosti
kontinuirane izobrazbe.
Luksemburg (150 Kb) The Bar Association i privatnu praksu ili odvjetnički uredi organiziraju indukcijsko razdoblje.
http://www.barreau.lu/
Mađarska (158 Kb) The Bar Association organizira indukcijsko razdoblje.
http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/farticle/130/312/1
Malta (156 Kb) Private prakticiranje i odvjetničke tvrtke organiziraju indukcijsko razdoblje.
Nizozemska (153 Kb) privatnih djelatnosti i odvjetnička društva, privatni pružatelji osposobljavanja koje je akreditirala
odvjetničke komore i akademija za osposobljavanje odvjetnika i druge strukture koje su uspostavile Bar organizirati
indukcijsko razdoblje.
https://www.advocatenorde.nl/english/default.asp
Austrija (156 Kb) The Bar, privatne djelatnosti i odvjetnička društva, privatni pružatelji usluga osposobljavanja, privatni
pružatelji osposobljavanja priložena odvjetničke komore, sveučilišta i akademije za osposobljavanje odvjetnika ili druge
strukture Bar organizirati indukcijsko razdoblje.
http://www.rechtsanwaelte.at/
Poljska (166 Kb) The odvjetničke komore zadužene za organizaciju indukcijsko razdoblje i nadziranje kontinuiranog
osposobljavanja.
http://www.nra.pl/nra.php?setlng=en
Portugal (156 Kb) The Bar zadužen je za organizaciju indukcijsko razdoblje.
https://www.oa.pt/conteudos/artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=66537
Rumunjska (160 Kb) Nacionalni institut za osposobljavanje i razvoj i školama unije rumunjski pravni savjetnici organizirati
indukcijsko razdoblje od odvjetnika i pravnih savjetnika.
http://inppa.ro/ro/ http://ccj.ro/
Slovenija (157 Kb)
Slovačka (157 Kb) The Bar Association i privatnu praksu ili odvjetnički uredi organiziraju indukcijsko razdoblje.
https://www.sak.sk/blox/cms/en
Finska (150 Kb) privatnih djelatnosti i odvjetnička društva i javni uredi pravne pomoći su zadužene za organizaciju
indukcijsko razdoblje.
Švedska (149 Kb) The odvjetničke komore zadužene za organizaciju indukcijsko razdoblje i nadziranje kontinuiranog
osposobljavanja.
https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet-engelska/Home/
Ujedinjena Kraljevina:
Engleska i Wales:
Odvjetnici (161 Kb) The induction razdoblje barristers organiziran putem odobrene organizacije za osposobljavanje, nadzor
učenika iz barrister i vanjske izobrazbe.
Kontinuirano se nadzire training.Solicitors Bar Standards Board (158 Kb) organizira The induction razdoblja privatne prakse
infiltrirali praksi poduzeća, organizacije, pružatelji komercijalnih usluga i sveučilišta. https://www.barstandardsboard.org.uk/
fileDownload.do?id=2f4542b1-1915-49b7-ac7b-bb429dfc9ac8
Pravnih savjetnika (The Law Society nadzire kontinuiranu izobrazbu. http://www.lawsociety.org.uk/

Sjeverna Irska:
Odvjetnici (152 Kb) organizira The induction razdoblja odvjetničku komoru privatne prakse poduzeća, privatni pružatelji
usluga osposobljavanja, sveučilištima, akademijama za osposobljavanje odvjetnika i strukture koje su uspostavile odvjetničke
komore.
http://www.barofni.com/ Također kontinuirano nadzire training.Solicitors odvjetničke komore (151 Kb) organizira The
induction razdoblja Law Society, privatne djelatnosti i odvjetnička društva i sveučilišta.
fileDownload.do?id=a562f6b5-c3cc-46a5-bf06-68ff4228cf77
http://www.lawsoc-ni.org/ The Law Society nadzire i kontinuirano osposobljavanje.
Škotska:
Odvjetnici (150 Kb) organizira The Bar indukcijsko razdoblje i kontinuirano nadzire training.Solicitors (151 Kb) privatne
prakse i odvjetnička društva, organizacije, pružatelji infiltrirali odobrila Law Society i komercijalnih pružatelja i sveučilišta
organiziraju indukcijsko razdoblje.
http://www.advocates.org.uk/
fileDownload.do?id=97d11548-9554-411e-8571-4a2e3e7a9b7c
http://www.lawscot.org.uk/
Informativni članci pripremljeni su od strane Vijeća odvjetničkih komora Europe (CCBE) i Europskom centru EIPA-e za suce i
odvjetnike u okviru pilot-projekta o europskoj pravosudnoj izobrazbi. http://www.ccbe.eu/index.php?id=12&L=0 http://www.eipa.
nl/en/antenna/Luxembourg/ Kliknite ovdje za dodatne informacije.content_eu_texts_and_documents_on_judicial_training-121-en.
do
Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno
prevedenog teksta.
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