Sistemele de formare a avocaților din statele membre
See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Asociațiile barourilor, cabinetele private sau firmele de avocatură, furnizorii de servicii de formare și universitățile sunt principalii
organizatori de stagii practice pentru avocați în statele membre ale UE. În unele state membre, această sarcină este îndeplinită de
curțile de apel și de Ministerul Justiției. Supravegherea formării continue, în cazul în care aceasta există, este asigurată de barouri.
Iată fișe informative care descriu sistemele de formare a avocaților din statele membre ale UE. Acestea pot fi utile pentru barouri
naționale și pentru a compara formarea profesională a avocaților care doresc să își exercite dreptul la libertatea de stabilire în alt
stat membru.
Belgia:
Franceză/germană (157 Kb) și a barourilor de limbă (150 Kb) sunt responsabile pentru organizarea stagiul de practică.fileDo
wnload.do?id=7c59a626-d4e2-472d-9534-66e396d2475dfileDownload.do?id=baa52c77-0701-4962-abd8-06b279ca38e6
Bulgaria (163 Kb)
Republica Cehă (159 Kb) Se Bar Association și firmele de avocatură sau societăți sunt responsabile de organizarea stagiul
de practică.
http://www.cak.cz/en/ Asociația Barourilor nu monitorizează formarea continuă, dar doar propriile activități de formare.
Danemarca (149 Kb) este organizată de un stagiu de practică privată sau de firme de avocatură și de a baroului danez.
http://www.advokatsamfundet.dk/Service/English.aspx
Germania (160 Kb) Autoritatea germană baroului și instanțele de apel sunt responsabile de organizarea stagiul de practică.
http://www.brak.de/ Formarea continuă este supravegheată de barouri regionale, Deutsches Anwaltsinstitut și Deutsches
Anwaltsakademie. https://www.anwaltsinstitut.de/ https://www.anwaltakademie.de/
Estonia (158 Kb) În perioada de inducție este organizată de asociația profesională a avocaților și a universităților.
https://www.advokatuur.ee/eng/frontpage Formarea continuă este supravegheată de barou.
Irlanda (155 Kb) este organizată de stagiu și cabinetele private sau firmele de avocatură.
https://www.lawsociety.ie/
Grecia (162 Kb) Se Bar Association și Ministerul Justiției sunt responsabile de organizarea stagiul de practică.
http://www.ministryofjustice.gr/site/en/Leadership/Greetings.aspx
Spania (150 Kb) Bare și universitățile sunt responsabile pentru organizarea stagiul de practică.
https://www.hg.org/bar-associations-spain.asp Voluntare de formare continuă organizate de școlile de practică juridică
este supravegheată de barou.
Franța (201 Kb) Regional Bar școli și Consiliul Național al Barourilor franceze sunt responsabile de organizarea stagiul de
practică.
http://cnb.avocat.fr/Liste-et-coordonnees-des-ecoles-d-avocats-EDA_a285.html http://cnb.avocat.fr/ENGLISHAREA_r139.html Formarea continuă este supravegheat de Consiliul Național al Barourilor Inter-professional franceză,
fonduri pentru formarea continuă a profesiilor liberale și avocatul sindicatelor profesionale. http://www.fifpl.fr/
Croația (153 Kb) Consiliul Baroului este responsabil pentru organizarea și supravegherea stagiul de formare continuă.
http://www.hok-cba.hr/en
Italia (158 Kb) barourilor, furnizori privați de formare profesională, furnizorii de servicii private de formare acreditate de barou,
universitățile și academiile avocaților sau alte structuri stabilite de Baroul organizează stagiul de practică.
https://www.hg.org/bar-associations-italy.asp În barou supraveghează formarea continuă.

Cipru (147 Kb) The Legal din partea Consiliului Asociației Baroului organizează stagiul de practică.
http://www.cyprusbarassociation.org/v1/index.php/en/
Letonia (167 Kb) Private practică sau firme de avocatură și o instituție specială instituită de Consiliul avocaților autorizați să
organizeze stagiul de practică.
http://advokatura.lv/?lang=eng Consiliul avocaților autorizați din supraveghează, de asemenea, programe de formare
continuă.
Lituania (162 Kb) Se Bar Association și cabinetele private sau firmele de avocatură să organizeze stagiul de practică.
http://www.advoco.lt/en/welcome.html În barou supraveghează și activități de formare continuă.
Luxemburg (150 Kb) Se Bar Association și cabinetele private sau firmele de avocatură să organizeze stagiul de practică.
http://www.barreau.lu/
Ungaria (158 Kb) Baroul organizează stagiul de practică.
http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/farticle/130/312/1
Malta (156 Kb) Private practică și birourile de avocatură să organizeze stagiul de practică.
Țările de Jos (153 Kb) Private practică și birourile de avocatură, furnizori privați de formare profesională acreditate de
academii și baroul avocaților și alte structuri de formare stabilite de Baroul organizează stagiul de practică.
https://www.advocatenorde.nl/english/default.asp
Austria (156 Kb) Baroului, cabinetul de avocatură, furnizori privați de formare profesională, furnizorii de servicii private de
formare de barou, universitățile și academiile de avocați sau de alte structuri de formare din barou organizează stagiul de
practică.
http://www.rechtsanwaelte.at/
Polonia (166 Kb) Consiliul Baroului este responsabil pentru organizarea și supravegherea stagiul de formare continuă.
http://www.nra.pl/nra.php?setlng=en
Portugalia (156 Kb) Baroului este responsabilă cu organizarea stagiul de practică.
https://www.oa.pt/conteudos/artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=66537
România (160 Kb) Institutul Național de formare și dezvoltare și colegiilor Uniunii Consilieri juridici din România, respectiv de
a organiza un stagiu de avocați și de consultanță juridică.
http://inppa.ro/ro/ http://ccj.ro/
Slovenia (157 Kb)
Slovacia (157 Kb) Se Bar Association și cabinetele private sau firmele de avocatură să organizeze stagiul de practică.
https://www.sak.sk/blox/cms/en
Finlanda (150 Kb) Private practică și birourile de avocatură și birouri publice de asistență juridică sunt responsabile de
organizarea stagiul de practică.
Suedia (149 Kb) Consiliul Baroului este responsabil pentru organizarea și supravegherea stagiul de formare continuă.
https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet-engelska/Home/
Regatul Unit:
Anglia și Țara Galilor:
Avocații pledanți (161 Kb) În perioada de inducție of Barristers este organizată prin intermediul organizațiilor de pregătire
autorizate, barrister și supravegherea elevului la o formare externă.
Supraveghează continuu de Bar Standards Board training.Solicitors (158 Kb) este organizată de un stagiu de practică
privată, practica societăților de organizații fără caracter privat, furnizorii comerciali și universități. https://www.
barstandardsboard.org.uk/
fileDownload.do?id=2f4542b1-1915-49b7-ac7b-bb429dfc9ac8
Supraveghează avocaților consultanți (Law Society) a formării continue. http://www.lawsociety.org.uk/
Irlanda de Nord:
Avocații pledanți (152 Kb) În perioada de inducție este organizat de barou, activitate profesională independentă, furnizori
privați de formare profesională, universități, academii avocaților și structurile de formare stabilite de barou.
http://www.barofni.com/ În barou, de asemenea, supraveghează training.Solicitors continuă (151 Kb) este organizată de
stagiu de Law Society, cabinetul de avocatură și universități.
fileDownload.do?id=a562f6b5-c3cc-46a5-bf06-68ff4228cf77

http://www.lawsoc-ni.org/ De asemenea, supraveghează Law Society) a formării continue.
Scoția:
Avocați (150 Kb) Baroului organizează stagiul și supraveghează training.Solicitors continuă (151 Kb) Private practici și
cabinete de avocatură, organizații fără caracter privat, autorizat de către furnizori și furnizori comerciali și universitățile să
organizeze stagiul de practică.
http://www.advocates.org.uk/
fileDownload.do?id=97d11548-9554-411e-8571-4a2e3e7a9b7c
http://www.lawscot.org.uk/
Fișele informative au fost instituite de Consiliul Barourilor și Societăților de Drept din UE (CCBE) și Centrului European pentru
Judecători și Avocați al EIPA în cadrul Proiectul-pilot privind formarea judiciară europeană. http://www.ccbe.eu/index.php?
id=12&L=0 http://www.eipa.nl/en/antenna/Luxembourg/ Faceți clic aici pentru mai multe informații.content_eu_texts_and_docume
nts_on_judicial_training-121-en.do
Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă
nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.
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