Systémy odbornej prípravy právnikov v členských štátoch
See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Advokátske komory, súkromné praxe alebo právnické firmy, poskytovatelia odbornej prípravy a univerzity sú hlavnými
organizátormi obdobia zaškoľovanie právnikov v členských štátoch EÚ. V niektorých členských štátoch túto úlohu plnia odvolacie
súdy a ministerstvo spravodlivosti. Ďalšia odborná príprava, tak dohľad tam, kde existuje, sa zabezpečuje prostredníctvom
členstva v advokátskej komore.
Sú tu informačné listy opisujúce systémy odbornej prípravy právnikov v členských štátoch EÚ. Tieto môžu byť užitočné na
vnútroštátnych advokátskych komôr a združení s cieľom porovnať odbornú prípravu právnikov, ktorí chcú vykonávať svoje právo
na slobodu usadiť sa v inom členskom štáte.
Belgicko:
Francúzskeho/nemeckého a holandského jazyka (157 Kb) (150 Kb) združení sú zodpovedné za organizovanie doba indukcie.
fileDownload.do?id=7c59a626-d4e2-472d-9534-66e396d2475dfileDownload.do?id=baa52c77-0701-4962-abd806b279ca38e6
Bulharsko (163 Kb)
Česká republika (159 Kb) advokátskej komory a právnické firmy alebo spoločnosti sú zodpovedné za organizovanie doba
indukcie.
http://www.cak.cz/en/ Advokátska komora nedohliada na priebežnú odbornú prípravu, ale len svoje vlastné činnosti v
oblasti odbornej prípravy.
Dánsko (149 Kb) organizuje úvodné obdobie súkromné praxe alebo právnické firmy a dánskej advokátskej a právnickej
spoločnosti.
http://www.advokatsamfundet.dk/Service/English.aspx
Nemecko (160 Kb) Aj nemecká advokátska komora a odvolacie súdy sú zodpovedné za organizovanie doba indukcie.
http://www.brak.de/ Ďalšie vzdelávanie je pod dohľadom regionálnych advokátskych komôr, Deutsches Anwaltsinstitut a
Deutsches Anwaltsakademie. https://www.anwaltsinstitut.de/ https://www.anwaltakademie.de/
Estónsko (158 Kb) organizuje úvodné obdobie advokátskej komory a univerzity.
https://www.advokatuur.ee/eng/frontpage Ďalšie vzdelávanie je pod dohľadom advokátskej komory.
Írsko (155 Kb) organizuje úvodné obdobie Law Society a súkromné praxe alebo právnické firmy.
https://www.lawsociety.ie/
Grécko (162 Kb) advokátska komora a ministerstva spravodlivosti zodpovedný za zorganizovanie úvodného obdobia.
http://www.ministryofjustice.gr/site/en/Leadership/Greetings.aspx
Španielsko (150 Kb) Tyče a univerzity majú na starosti organizáciu úvodného obdobia.
https://www.hg.org/bar-associations-spain.asp Dobrovoľné nepretržitú odbornú prípravu poskytované prostredníctvom škôl
právnych postupov dohliada advokátskej komory.
Francúzsko (201 Kb) regionálny advokátskej školy a Národnej rady francúzskych advokátskych komôr sú zodpovedné za
organizovanie doba indukcie.
http://cnb.avocat.fr/Liste-et-coordonnees-des-ecoles-d-avocats-EDA_a285.html http://cnb.avocat.fr/ENGLISHAREA_r139.html Ďalšie vzdelávanie je pod dohľadom Národnej rady francúzskych advokátskych komôr, Inter-professional
fondov na priebežnú odbornú prípravu slobodných povolaní a odborníka – právnika, odborové zväzy. http://www.fifpl.fr/
Chorvátsko (153 Kb) advokátska komora má na starosti organizáciu indukčná perióda a kontrole nepretržitej odbornej
prípravy.
http://www.hok-cba.hr/en

Taliansko (158 Kb) advokátskych komôr, súkromní poskytovatelia odbornej prípravy, súkromní poskytovatelia odbornej
prípravy akreditované advokátskej komory, univerzity a akadémie alebo iné štruktúry vytvorené advokátska komora
organizuje úvodné obdobie.
https://www.hg.org/bar-associations-italy.asp Advokátska komora dohliada na odbornú prípravu.
Cyprus (147 Kb) právnej rady advokátskej komory organizuje úvodné obdobie.
http://www.cyprusbarassociation.org/v1/index.php/en/
Lotyšsko (167 Kb) súkromné praxe alebo právnické firmy a osobitnej inštitúcie zriadené advokátov viazaných prísahou
zorganizovať úvodné obdobie.
http://advokatura.lv/?lang=eng Na advokátov viazaných prísahou dohliada aj nepretržitej odbornej prípravy.
Litva (162 Kb) advokátska komora a súkromné praxe alebo právnické firmy zorganizovať úvodné obdobie.
http://www.advoco.lt/en/welcome.html Advokátska komora dohliada aj na činnostiach priebežnej odbornej prípravy.
Luxembursko (150 Kb) advokátska komora a súkromné praxe alebo právnické firmy zorganizovať úvodné obdobie.
http://www.barreau.lu/
Maďarsko (158 Kb) advokátska komora organizuje úvodné obdobie.
http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/farticle/130/312/1
Malta (156 Kb) súkromnej praxe a právnické firmy zorganizovať úvodné obdobie.
Holandsko (153 Kb) súkromnej praxe a právnické firmy, súkromní poskytovatelia odbornej prípravy akreditovaných právnikov
advokátskej komory a školami a inými štruktúrami odbornej prípravy vytvoreného advokátska komora organizuje úvodné
obdobie.
https://www.advocatenorde.nl/english/default.asp
Rakúsko (156 Kb) advokátskej komory, súkromná prax a právnických firiem, súkromných poskytovateľov odbornej prípravy,
súkromní poskytovatelia odbornej prípravy spojené s členmi advokátskej komory, univerzity a právnikov akadémiách alebo
iných inštitútoch odbornej prípravy advokátskej komory zorganizovať úvodné obdobie.
http://www.rechtsanwaelte.at/
Poľsko (166 Kb) advokátska komora má na starosti organizáciu indukčná perióda a kontrole nepretržitej odbornej prípravy.
http://www.nra.pl/nra.php?setlng=en
Portugalsko (156 Kb) advokátska komora má na starosti organizáciu úvodného obdobia.
https://www.oa.pt/conteudos/artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=66537
Rumunsko (160 Kb) Národný inštitút pre odbornú prípravu a rozvoj škôl v Únii rumunského právni poradcovia zorganizovať
úvodné obdobie resp. právnikov a právnych poradcov.
http://inppa.ro/ro/ http://ccj.ro/
Slovinsko (157 Kb)
Slovensko (157 Kb) advokátska komora a súkromné praxe alebo právnické firmy zorganizovať úvodné obdobie.
https://www.sak.sk/blox/cms/en
Fínsko (150 Kb) súkromnej praxe a právnické firmy a verejných kancelárií právnej pomoci, sú zodpovedné za organizovanie
doba indukcie.
Švédsko (149 Kb) advokátska komora má na starosti organizáciu indukčná perióda a kontrole nepretržitej odbornej prípravy.
https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet-engelska/Home/
Spojené kráľovstvo:
Anglicko a Wales:
Advokáti, ktorí zastupujú na vyšších súdoch (161 Kb) úvodné obdobie barristers je organizovaná prostredníctvom
schválených výcvikových organizácií, žiak dohľadu z barrister a externé odborné vzdelávanie.
Za Radu pre štandardy komory vykonáva dohľad nad neustále training.Solicitors (158 Kb) organizuje úvodné obdobie
cvičných firiem, súkromné organizácie, komerční poskytovatelia používané v praxi a univerzity. https://www.
barstandardsboard.org.uk/
fileDownload.do?id=2f4542b1-1915-49b7-ac7b-bb429dfc9ac8
Advokátska komora dohliada na odbornú prípravu poradcov“. http://www.lawsociety.org.uk/
Severné Írsko:

Advokáti, ktorí zastupujú na vyšších súdoch (152 Kb) organizuje úvodné obdobie advokátskej komory, súkromná prax firiem,
súkromných poskytovateľov odbornej prípravy, univerzít, akadémií a odbornej prípravy právnikov štruktúry vytvorené
advokátskej komory.
http://www.barofni.com/ Takisto dohliada aj nepretržité training.Solicitors advokátskej komory (151 Kb) organizuje úvodné
obdobie advokátskej komory, súkromná prax a právnických firiem a univerzít.
fileDownload.do?id=a562f6b5-c3cc-46a5-bf06-68ff4228cf77
http://www.lawsoc-ni.org/ Okrem toho advokátska komora dohliada na odbornú prípravu.
Škótsko:
Obhajuje advokátskej komory (150 Kb) organizuje a vykonáva dohľad nad indukčného obdobia nepretržitého training.
Solicitors (151 Kb) súkromnej praxe a právnické firmy, poskytovatelia schválené nesúkromných organizácií, Law Society a
komerčných poskytovateľov a univerzity si organizujú na úvodné obdobie.
http://www.advocates.org.uk/
fileDownload.do?id=97d11548-9554-411e-8571-4a2e3e7a9b7c
http://www.lawscot.org.uk/
Informačné listy vypracovala Rada advokátskych komôr a združení právnikov Európy (CCBE) a Európske centrum pre sudcov a
právnikov Európskeho inštitútu verejnej správy (EIPA) v rámci pilotného projektu o európskej odbornej justičnej príprave. http://w
ww.ccbe.eu/index.php?id=12&L=0 http://www.eipa.nl/en/antenna/Luxembourg/ Viac informácií nájdete na tejto stránke.content_e
u_texts_and_documents_on_judicial_training-121-en.do
Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového
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