Sistemas de formação de advogados nos Estados-Membros
Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Bar, particulares ou associações de advogados, prestadores de formação e as universidades são os principais organizadores de
advogados» período de indução nos Estados-Membros da UE. Em alguns Estados-Membros, esta tarefa é desempenhada pelos
tribunais de recurso e o Ministério da Justiça. Supervisão da formação contínua, quando exista, é assegurada pela Ordem dos
Advogados.
Seguem-se fichas informativas que descrevem os sistemas de formação dos advogados nos Estados-Membros da UE. Estes
podem ser úteis às Ordens de Advogados nacionais, e a fim de comparar a formação de advogados que querem exercer o seu
direito de liberdade de estabelecimento noutro Estado-Membro.
Bélgica:
O francês/alemão (157 Kb) e de língua neerlandesa (150 Kb) Ordens são responsáveis pela organização do período de
adaptação.fileDownload.do?id=7c59a626-d4e2-472d-9534-66e396d2475dfileDownload.do?id=baa52c77-0701-4962-abd806b279ca38e6
Bulgária (163 Kb)
República Checa (159 Kb) A Ordem dos Advogados e sociedades de advogados ou são responsáveis pela organização do
período de adaptação.
http://www.cak.cz/en/ A Ordem dos Advogados não supervisiona a formação contínua, mas apenas nas suas próprias
atividades de formação.
Dinamarca (149 Kb) O período de indução é organizada por exercer ou por sociedades de advogados privados e pela
Ordem dos Advogados da Dinamarca.
http://www.advokatsamfundet.dk/Service/English.aspx
Alemanha (160 Kb) A Ordem dos Advogados alemã e os Tribunais de Recurso são responsáveis pela organização do
período de adaptação.
http://www.brak.de/ A formação contínua é supervisionada pela Deutsches Anwaltsinstitut Ordens de Advogados
regionais, e o Deutsches Anwaltsakademie. https://www.anwaltsinstitut.de/ https://www.anwaltakademie.de/
Estónia (158 Kb) O período de indução é organizado pela Secção da Ordem dos Advogados e universidades.
https://www.advokatuur.ee/eng/frontpage A formação contínua é supervisionada pela Ordem dos Advogados.
Irlanda (155 Kb) O período de indução é organizada pela Sociedade Jurídica e médicos particulares ou sociedades de
advogados.
https://www.lawsociety.ie/
Grécia (162 Kb) A Ordem dos Advogados e o Ministério da Justiça é responsável pela organização do período de adaptação.
http://www.ministryofjustice.gr/site/en/Leadership/Greetings.aspx
Espanha (150 Kb) Ordens e as universidades são responsáveis pela organização do período de adaptação.
https://www.hg.org/bar-associations-spain.asp Formação contínua ministrada voluntária pelas Escolas de Prática são
supervisionados pela Ordem dos Advogados.
França (201 Kb) Regional e do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados escolas das Ordens de Advogados francesa é
responsável pela organização do período de adaptação.
http://cnb.avocat.fr/Liste-et-coordonnees-des-ecoles-d-avocats-EDA_a285.html http://cnb.avocat.fr/ENGLISHAREA_r139.html A formação contínua é supervisionado pelo Conselho Nacional das Ordens de Advogados francesa
Interprofessional, os fundos para a formação contínua, advogado de profissão, as profissões liberais e os sindicatos. http://
www.fifpl.fr/

Croácia (153 Kb) A Ordem dos Advogados é responsável pela organização do período de indução e supervisionar a
formação contínua.
http://www.hok-cba.hr/en
Itália (158 Kb) Ordens de Advogados, entidades formadoras privadas, entidades formadoras privadas acreditadas pela
Ordem dos Advogados, universidades e academias de advogados ou outras estruturas criadas pela Ordem dos Advogados
organiza o período de indução.
https://www.hg.org/bar-associations-italy.asp A Ordem dos Advogados supervisiona a formação contínua.
Chipre (147 Kb). o conselho da Ordem dos Advogados organiza o período de indução.
http://www.cyprusbarassociation.org/v1/index.php/en/
Letónia (167 Kb) Private exercer ou por sociedades de advogados e uma instituição especial estabelecido pelo Conselho de
Advogados Ajuramentados organizar o período de indução.
http://advokatura.lv/?lang=eng O Conselho de Advogados Ajuramentados também supervisiona a formação contínua.
Lituânia (162 Kb) A Ordem dos Advogados e consultório de advogados ou organizar o período de indução.
http://www.advoco.lt/en/welcome.html A Ordem dos Advogados também supervisiona as atividades de formação contínua.
Luxemburgo (150 Kb) A Ordem dos Advogados e consultório de advogados ou organizar o período de indução.
http://www.barreau.lu/
Hungria (158 Kb) A Ordem dos Advogados organiza o período de indução.
http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/farticle/130/312/1
Malta (156 Kb) Private essa prática e às sociedades de advogados organizar o período de indução.
Países Baixos (153 Kb) Private essa prática e às sociedades de advogados, entidades formadoras privadas acreditadas
pela Ordem dos Advogados e academias de formação de juristas e de outras estruturas criadas pela Ordem dos Advogados
organiza o período de indução.
https://www.advocatenorde.nl/english/default.asp
Áustria (156 Kb) A Ordem dos Advogados, exercem clínica privada e os advogados, entidades formadoras privadas,
entidades formadoras privadas associadas à Ordem dos Advogados, universidades e academias de advogados ou outras
estruturas de formação da Ordem dos Advogados organiza o período de indução.
http://www.rechtsanwaelte.at/
Polónia (166 Kb) A Ordem dos Advogados é responsável pela organização do período de indução e supervisionar a
formação contínua.
http://www.nra.pl/nra.php?setlng=en
Portugal (156 Kb) A Ordem dos Advogados é responsável pela organização do período de adaptação.
https://www.oa.pt/conteudos/artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=66537
Roménia (160 Kb), Instituto Nacional de Formação e Desenvolvimento e Escolas Superiores de Consultores Jurídicos
romenas União organizar o período de indução de, respetivamente, os advogados e consultores jurídicos.
http://inppa.ro/ro/ http://ccj.ro/
Eslovénia (157 Kb)
Eslováquia (157 Kb) A Ordem dos Advogados e consultório de advogados ou organizar o período de indução.
https://www.sak.sk/blox/cms/en
Finlândia (150 Kb) Private essa prática e às sociedades de advogados e gabinetes públicos de assistência jurídica são
responsáveis pela organização do período de adaptação.
Suécia (149 Kb) A Ordem dos Advogados é responsável pela organização do período de indução e supervisionar a
formação contínua.
https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet-engelska/Home/
Reino Unido:
Inglaterra e País de Gales:
Os barristers (161 Kb) O período de indução de barristers é organizado através de organizações de formação autorizadas,
advogada e supervisão de estudantes de formação externa.
A Ordem dos Advogados Standards Board supervisiona training.Solicitors contínua (158 Kb) O período de indução é
organizada pela prática, empresas privadas, organizações não privadas, a prática dos prestadores comerciais e

universidades. https://www.barstandardsboard.org.uk/
fileDownload.do?id=2f4542b1-1915-49b7-ac7b-bb429dfc9ac8
A Law Society supervisiona os solicitors e a formação contínua.

http://www.lawsociety.org.uk/

Irlanda do Norte:
Os barristers (152 Kb) O período de indução é organizado pela Ordem dos Advogados, atividade por conta própria,
empresas de formação privadas, universidades, academias e estruturas de formação dos advogados estabelecida pela
Ordem dos Advogados.
http://www.barofni.com/ A Ordem dos Advogados também supervisiona training.Solicitors contínua (151 Kb) O período de
indução é organizada pela Law Society, consultório de advogados e as universidades.
fileDownload.do?id=a562f6b5-c3cc-46a5-bf06-68ff4228cf77
http://www.lawsoc-ni.org/ A Law Society também supervisiona a formação contínua.
Escócia:
Defende (150 Kb) A Ordem dos Advogados organiza o período de indução e supervisiona training.Solicitors contínua (151
Kb) Private práticas e sociedades de advogados, organizações não privadas, autorizadas pelos fornecedores e prestadores
de serviços comerciais (Law Society) e universidades organizar o período de indução.
http://www.advocates.org.uk/
fileDownload.do?id=97d11548-9554-411e-8571-4a2e3e7a9b7c
http://www.lawscot.org.uk/
As fichas informativas foram agrupados pelo Conselho das Ordens de Advogados da União Europeia (CCBE) e o Centro Europeu
da Magistratura e das Profissões Jurídicas do EIPA no âmbito do projeto-piloto sobre formação judiciária europeia. http://www.
ccbe.eu/index.php?id=12&L=0 http://www.eipa.nl/en/antenna/Luxembourg/ Clique aqui para mais informações.content_eu_texts_
and_documents_on_judicial_training-121-en.do
O presente texto é uma tradução automática. O proprietário da página declina qualquer responsabilidade pela qualidade do texto
traduzido automaticamente.
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