Systemy szkoleń adwokatów w państwach członkowskich
Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Aplikacje adwokackie praktyk lub firm prawniczych, ośrodkami szkoleniowymi i uniwersytetami w państwach członkowskich są
głównymi organizatorami okres wprowadzający adwokatów w państwach członkowskich UE. W niektórych państwach
członkowskich zadanie to jest wykonywane przez sądy apelacyjne i ministerstwo sprawiedliwości. Nadzór nad doskonaleniem
zawodowym, gdy jest przewidziane, zapewniają izby adwokackie.
Oto not informacyjnych opisujących systemy szkoleń prawników w państwach członkowskich UE. Mogą one być przydatne do
krajowych izb adwokackich w celu porównania szkolenia prawników, którzy chcą skorzystać ze swobody przedsiębiorczości w
innym państwie członkowskim.
Belgia:
Francuski/niemiecki (157 Kb) oraz niderlandzkojęzycznej (150 Kb) Bars są odpowiedzialne za organizację okresu
wprowadzającego.fileDownload.do?id=7c59a626-d4e2-472d-9534-66e396d2475dfileDownload.do?id=baa52c77-0701-4962abd8-06b279ca38e6
Bułgaria (163 Kb)
Republika Czeska (159 Kb) stowarzyszenia prawników i kancelarii prawnych lub spółek są odpowiedzialne za organizację
okresu wprowadzającego.
http://www.cak.cz/en/ Izby Adwokackiej nie nadzoruje szkolenie ustawiczne tylko przez siebie działań szkoleniowych.
Dania (149 Kb) okres indukcji jest organizowana przez prywatne kancelarie prawne i praktyki Duńskiej Izby Adwokackiej.
http://www.advokatsamfundet.dk/Service/English.aspx
Niemcy (160 Kb) Niemieckiej Izby Adwokackiej i sądy apelacyjne odpowiedzialne są za organizowanie okresu
wprowadzającego.
http://www.brak.de/ Kształcenie ustawiczne jest nadzorowana przez regionalne Bary, Deutsches Anwaltsinstitut a
Deutsches Anwaltsakademie. https://www.anwaltsinstitut.de/ https://www.anwaltakademie.de/
Estonia (158 Kb) okres indukcji jest organizowane przez izby adwokackiej i uniwersytetów.
https://www.advokatuur.ee/eng/frontpage Kształcenie ustawiczne jest nadzorowane przez izbę adwokacką.
Irlandia (155 Kb) są organizowane przez okres indukcji The Law Society i praktyk prywatnych lub firm prawniczych.
https://www.lawsociety.ie/
Grecja (162 Kb) Adwokackiej oraz Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiadają za organizowanie okresu wprowadzającego.
http://www.ministryofjustice.gr/site/en/Leadership/Greetings.aspx
Hiszpania (150 Kb) Sztaby i uniwersytety są odpowiedzialne za organizowanie okresu wprowadzającego.
https://www.hg.org/bar-associations-spain.asp Dobrowolne ciągłe szkolenie zapewniane przez Szkoły Praktyki Prawnej
jest nadzorowany przez izbę adwokacką.
Francja (201 Kb) Regionalna Izba Adwokacka oraz Krajowa Rada Izb Adwokackich francuskie są odpowiedzialne za
organizowanie okresu wprowadzającego.
http://cnb.avocat.fr/Liste-et-coordonnees-des-ecoles-d-avocats-EDA_a285.html http://cnb.avocat.fr/ENGLISHAREA_r139.html Kształcenie ustawiczne jest nadzorowane przez Krajową Radę Izb Adwokackich, francuskich producentów
na ustawiczne szkolenie zawodowe prawnika wolnych zawodów oraz związków zawodowych. http://www.fifpl.fr/
Chorwacja (153 Kb) Izba Adwokacka jest odpowiedzialna za organizację okresu próbnego i nadzorowaniu ustawicznego
szkolenia.
http://www.hok-cba.hr/en

Włochy (158 Kb) izb adwokackich, prywatne podmioty prywatne podmioty świadczące usługi szkoleniowe akredytowane
przez adwokatów palestry, uniwersytety i ośrodki akademickie lub inne struktury ustanowione Izba Adwokacka organizuje
okresu wprowadzającego.
https://www.hg.org/bar-associations-italy.asp Izba Adwokacka nadzoruje szkolenie ustawiczne.
Cypr (147 Kb) prawnej zarządu Rady Adwokackiej organizuje okresu wprowadzającego.
http://www.cyprusbarassociation.org/v1/index.php/en/
Łotwa (167 Kb) Private zawodu lub kancelarii prawnych i specjalną instytucją ustanowioną przez Radę Zaprzysiężonych
Adwokatów organizowania okresu wprowadzającego.
http://advokatura.lv/?lang=eng W Radzie Adwokackiej nadzoruje również ciągłe szkolenia.
Litwa (162 Kb) Izby Adwokackiej lub kancelarii prawnych i prywatną praktykę organizowania okresu wprowadzającego.
http://www.advoco.lt/en/welcome.html Izba Adwokacka nadzoruje również ustawicznymi działaniami szkoleniowymi.
Luksemburg (150 Kb) Izby Adwokackiej lub kancelarii prawnych i prywatną praktykę organizowania okresu
wprowadzającego.
http://www.barreau.lu/
Węgry (158 Kb) stowarzyszenie adwokatów organizuje okresu wprowadzającego.
http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/farticle/130/312/1
Malta (156 Kb) Private wykonywanie zawodu i kancelarii prawnych organizowania okresu wprowadzającego.
Holandia (153 Kb) Private wykonywanie zawodu i kancelarii prawnych, prywatne podmioty świadczące usługi szkoleniowe
akredytowane przez adwokatów i prawników w szkołach wyższych i innych struktur ustanowionych przez adwokatów
organizuje okresu wprowadzającego.
https://www.advocatenorde.nl/english/default.asp
Austria (156 Kb), prawników prowadzących prywatną praktykę, kancelarie prywatne podmioty prywatne podmioty, załączony
do palestry, uniwersytety i ośrodki akademickie lub inne struktury szkoleniowe rady adwokackiej (Bâtonnier organizowania
okresu wprowadzającego.
http://www.rechtsanwaelte.at/
Polska (166 Kb) Izba Adwokacka jest odpowiedzialna za organizację okresu próbnego i nadzorowaniu ustawicznego
szkolenia.
http://www.nra.pl/nra.php?setlng=en
Portugalia (156 Kb) Izba Adwokacka jest odpowiedzialna za organizację okresu wprowadzającego.
https://www.oa.pt/conteudos/artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=66537
Rumunia (160 Kb) Krajowy Instytut ds. Szkoleń i Rozwoju i szkoleniowymi Unii rumuńskich OIRP organizuje szkolenia w
okresie odpowiednio adwokatów i radców prawnych.
http://inppa.ro/ro/ http://ccj.ro/
Słowenia (157 Kb)
Słowacja (157 Kb) Izby Adwokackiej lub kancelarii prawnych i prywatną praktykę organizowania okresu wprowadzającego.
https://www.sak.sk/blox/cms/en
Finlandia (150 Kb) Private wykonywanie zawodu i kancelarii prawnych oraz państwowe biura pomocy prawnej są
odpowiedzialne za organizowanie okresu wprowadzającego.
Szwecja (149 Kb) Izba Adwokacka jest odpowiedzialna za organizację okresu próbnego i nadzorowaniu ustawicznego
szkolenia.
https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet-engelska/Home/
Zjednoczone Królestwo:
Anglia i Walia:
Adwokaci (161 Kb) okres indukcji, barristers jest organizowana przez zatwierdzone organizacje szkolenia młodzieży
szkolnej, nadzoru, barrister i zewnętrzne szkolenia.
Członkostwo w palestrze Standardów nadzoruje stałe training.Solicitors (158 Kb) okres indukcji jest organizowany przez
prywatną praktykę firm, organizacji nieprywatnych praktyki handlowe dostawców i uniwersytetów. https://www.
barstandardsboard.org.uk/
fileDownload.do?id=2f4542b1-1915-49b7-ac7b-bb429dfc9ac8
Adwokackie Law Society nadzoruje szkolenie ustawiczne. http://www.lawsociety.org.uk/

Irlandia Północna:
Adwokaci (152 Kb) są organizowane przez okres indukcji: członkostwo w palestrze, prywatną praktykę firm prywatnych
organizatorów szkoleń, uniwersytetów, prawników, akademiach szkolenia i struktur ustanowionych przez izbę adwokacką.
http://www.barofni.com/ Członkostwo w palestrze nadzoruje również ciągłe training.Solicitors (151 Kb) są organizowane
przez okres indukcji The Law Society, prywatnym wykonywanie zawodu i kancelarii prawnych i uniwersytetów.
fileDownload.do?id=a562f6b5-c3cc-46a5-bf06-68ff4228cf77
http://www.lawsoc-ni.org/ Law Society nadzoruje również ciągłe szkolenia.
Szkocja:
Opowiada się za „Bar (150 Kb) organizuje i nadzoruje nieprzerwany okres indukcji training.Solicitors (151 Kb) Private praktyk
i firm prawniczych, organizacji nieprywatnych dostawcy upoważnionego przez towarzystwa prawniczego Law Society oraz
dostawców komercyjnych i uniwersytety organizują okresu wprowadzającego.
http://www.advocates.org.uk/
fileDownload.do?id=97d11548-9554-411e-8571-4a2e3e7a9b7c
http://www.lawscot.org.uk/
Arkusze informacyjne zostały zestawione przez Radę Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej (CCBE)
oraz Europejskiemu Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych EIPA w ramach projektu pilotażowego dotyczącego
europejskich szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości. http://www.ccbe.eu/index.php?id=12&L=0 http://www.eipa.nl
/en/antenna/Luxembourg/ Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.content_eu_texts_and_documents_on_judicial_training-121en.do
Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość
tłumaczenia maszynowego.
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