Uddannelsessystemer for advokater i medlemsstaterne
See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Advokatsamfund, private praksis eller advokatfirmaer, uddannelsesinstitutioner og universiteter er hovedarrangører af advokaters
induktionsperiode i EU-medlemsstaterne. I nogle medlemsstater er denne opgave varetages af appeldomstolene og
justitsministeriet. Tilsyn med efteruddannelse, hvor det findes, er sikret af advokatsamfundet.
Her er faktablade, der beskriver advokaters uddannelsessystemerne i EU's medlemsstater. De kan være nyttige til nationale
advokatforbund og for at sammenligne den uddannelse af advokater, der ønsker at udøve deres ret til frit at etablere sig i en
anden medlemsstat.
Belgien:
Den fransk/tyske (157 Kb) og nederlandsksprogede (150 Kb) advokatforbund er ansvarlige for organiseringen af
praktikperioden.fileDownload.do?id=7c59a626-d4e2-472d-9534-66e396d2475dfileDownload.do?id=baa52c77-0701-4962abd8-06b279ca38e6
Bulgarien (163 Kb)
Den Tjekkiske Republik (159 Kb) advokatsamfund og advokatfirmaer eller virksomhederne er ansvarlige for organiseringen
af praktikperioden.
http://www.cak.cz/en/ Det advokatsamfund fører ikke tilsyn med den løbende videreuddannelse og kun egne
uddannelsesaktiviteter.
Danmark (149 Kb) induktionsperiode organiseres af private eller advokatfirmaer og af den danske advokatsamfunds.
http://www.advokatsamfundet.dk/Service/English.aspx
Tyskland (160 Kb) Den tyske advokatsamfund og appeldomstole er ansvarlige for organiseringen af praktikperioden.
http://www.brak.de/ Kontinuerlig videreuddannelse er under tilsyn af regionale advokatforbund, Deutsches Anwaltsinstitut
og Deutsches Anwaltsakademie. https://www.anwaltsinstitut.de/ https://www.anwaltakademie.de/
Estland (158 Kb) induktionsperiode er tilrettelagt af Advokatforbundet og universiteter.
https://www.advokatuur.ee/eng/frontpage Videreuddannelse overvåges af advokatsamfundet.
Irland (155 Kb) induktionsperiode organiseres af Law Society og private praksis eller advokatfirmaer.
https://www.lawsociety.ie/
Grækenland (162 Kb) advokatsamfund og justitsministeriet er ansvarlig for at tilrettelægge induktionsperiode.
http://www.ministryofjustice.gr/site/en/Leadership/Greetings.aspx
Spanien (150 Kb) advokatforbund og universiteterne er ansvarlige for organiseringen af praktikperioden.
https://www.hg.org/bar-associations-spain.asp Frivillig videreuddannelse fra de Schools of Legal Practice overvåges af
advokatsamfundet.
Frankrig (201 Kb) regionale advokatsamfund skoler og det nationale råd for franske advokatforbund er ansvarlig for at
tilrettelægge induktionsperiode.
http://cnb.avocat.fr/Liste-et-coordonnees-des-ecoles-d-avocats-EDA_a285.html http://cnb.avocat.fr/ENGLISHAREA_r139.html Kontinuerlig videreuddannelse er under tilsyn af Det Nationale Råd af franske advokatforbund, Interprofessional fondene for løbende uddannelse for de liberale erhverv og faglige advokat fagforeninger. http://www.fifpl.fr/
Kroatien (153 Kb) Advokatforbund står for tilrettelæggelsen af praktikperioden og tilsyn med den løbende videreuddannelse.
http://www.hok-cba.hr/en
Italien (158 Kb) advokatsammenslutning, private uddannelsesudbydere, private uddannelsesudbydere akkrediteret af
sammenslutningen af jurister, universiteter og akademier eller andre strukturer, der er etableret af Bar tilrettelægge

praktikperioden.
https://www.hg.org/bar-associations-italy.asp Advokatsamfundet overvåger løbende uddannelse.
Cypern (147 Kb) Den Juridiske advokatforbundets bestyrelse tilrettelægger praktikperioden.
http://www.cyprusbarassociation.org/v1/index.php/en/
Letland (167 Kb) Private eller advokatfirmaer og en særlig institution oprettet af rådet af edsvorne advokater tilrettelægge
praktikperioden.
http://advokatura.lv/?lang=eng Rådet for statsautoriserede advokater også overvåger løbende uddannelse.
Litauen (162 Kb) advokatsamfund og private eller advokatfirmaer, tilrettelægge praktikperioden.
http://www.advoco.lt/en/welcome.html Det advokatsamfund fører også tilsyn med videreuddannelsesaktiviteter.
Luxembourg (150 Kb) advokatsamfund og private eller advokatfirmaer, tilrettelægge praktikperioden.
http://www.barreau.lu/
Ungarn (158 Kb) advokatforbund afholder praktikperioden.
http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/farticle/130/312/1
Malta (156 Kb) Private og advokatfirmaer tilrettelægge praktikperioden.
Nederlandene (153 Kb) Private og advokatfirmaer, private uddannelsesudbydere akkrediteret af advokater og advokater
"akademier og andre strukturer, der er etableret af Bar tilrettelægge praktikperioden.
https://www.advocatenorde.nl/english/default.asp
Østrig (156 Kb) The Bar, privatpraktiserende advokater og advokatfirmaer, private uddannelsesudbydere, private
uddannelsesudbydere knyttet til Bar, universiteter og akademier for advokater eller andre uddannelsesstrukturer i
advokatfortegnelsen tilrettelægge praktikperioden.
http://www.rechtsanwaelte.at/
Polen (166 Kb) Advokatforbund står for tilrettelæggelsen af praktikperioden og tilsyn med den løbende videreuddannelse.
http://www.nra.pl/nra.php?setlng=en
Portugal (156 Kb) The Bar er ansvarligt for at organisere praktikperioden.
https://www.oa.pt/conteudos/artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=66537
Rumænien (160 Kb) Det Nationale Institut for Training and Development and Colleges Union af rumænske juridiske
rådgivere afholde praktikperioden henholdsvis advokater og juridiske rådgivere.
http://inppa.ro/ro/ http://ccj.ro/
Slovenien (157 Kb)
Slovakiet (157 Kb) advokatsamfund og private eller advokatfirmaer, tilrettelægge praktikperioden.
https://www.sak.sk/blox/cms/en
Finland (150 Kb) Private og advokatfirmaer og offentlige retshjælpskontorer, er ansvarlig for at tilrettelægge
induktionsperiode.
Sverige (149 Kb) Advokatforbund står for tilrettelæggelsen af praktikperioden og tilsyn med den løbende videreuddannelse.
https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet-engelska/Home/
Det Forenede Kongerige:
England og Wales:
Procederende advokater (161 Kb) induktionsperiode barristers organiseres gennem godkendte træningsorganisationer, elev
tilsyn fra en advokat og en ekstern uddannelse.
Den Bar Standards Board overvåger løbende training.Solicitors (158 Kb) induktionsperiode organiseres af private firmaer og
øvefirmaer, ikke-private praksis organisationer, kommercielle leverandører og universiteter. https://www.barstandardsboard.
org.uk/
fileDownload.do?id=2f4542b1-1915-49b7-ac7b-bb429dfc9ac8
Law Society fører tilsyn med advokaters videreuddannelse. http://www.lawsociety.org.uk/
Nordirland:
Procederende advokater (152 Kb) induktionsperiode organiseres af privatpraktiserende advokater, virksomheder, private
uddannelsesudbydere, universiteter, akademier og uddannelsesstrukturer advokater af advokatsamfund.
http://www.barofni.com/ Advokatsamfundet også overvåger løbende training.Solicitors (151 Kb) induktionsperiode
organiseres af Law Society, privatpraktiserende advokater og advokatfirmaer og universiteter.

fileDownload.do?id=a562f6b5-c3cc-46a5-bf06-68ff4228cf77
http://www.lawsoc-ni.org/ Law Society også overvåger løbende uddannelse.
Skotland:
Anbefaler (150 Kb) The Bar organiserer praktikperioden og overvåger løbende training.Solicitors (151 Kb) privat praksis og
advokatfirmaer, ikke-private organisationer, tjenesteydere, som godkendes af Law Society og kommercielle virksomheder
samt universiteter tilrettelægger praktikperioden.
http://www.advocates.org.uk/
fileDownload.do?id=97d11548-9554-411e-8571-4a2e3e7a9b7c
http://www.lawscot.org.uk/
Faktabladene blev samlet i Rådet af Sagfører- og Juristforeninger i Europa (CCBE) og European Centre for Judges and Lawyers
EIPA inden for rammerne af pilotprojektet om uddannelse af retsvæsenets aktører i EU. http://www.ccbe.eu/index.php?
id=12&L=0 http://www.eipa.nl/en/antenna/Luxembourg/ Klik her for nærmere oplysninger.content_eu_texts_and_documents_on_j
udicial_training-121-en.do
Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den
maskinoversatte tekst.
Sidste opdatering: 21/09/2018

