Utbildning för advokater i medlemsstaterna
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Advokatbyråer eller advokatbyråer, utbildningsanordnare och universitet i första hand av advokaters induktionsperiod i EU:s
medlemsstater. I en del medlemsstater sköts denna uppgift av appellationsdomstolar och justitieministeriet. Kontrollen av
fortlöpande fortbildning, där sådan finns, sköts av advokatsamfundet.
Nedan följer faktablad som beskriver advokatutbildningen i EU:s medlemsstater. De kan vara användbara för nationella
advokatsamfund och för att jämföra den utbildning av advokater som vill utöva sin fria etableringsrätt i en annan medlemsstat.
Belgien:
Den franska/tyska (157 Kb) (150 Kb) och nederländskspråkiga advokatsamfundet ansvarar för organisationen av
introduktionsperioden.fileDownload.do?id=7c59a626-d4e2-472d-9534-66e396d2475dfileDownload.do?id=baa52c77-07014962-abd8-06b279ca38e6
Bulgarien (163 Kb)
Tjeckien (159 Kb) Advokatsamfundet och advokatbyråer eller företag som ansvarar för organisationen av
introduktionsperioden.
http://www.cak.cz/en/ Advokatsamfundet inte övervakar kontinuerlig utbildning utan endast sin egen utbildning.
Danmark (149 Kb) introduktionsperioden organiseras av privatpraktiserande eller advokatbyråer och Danska
Advokatsamfundets.
http://www.advokatsamfundet.dk/Service/English.aspx
Tyskland (160 Kb) Den tyska advokatsamfundet och appellationsdomstolar ansvarar för organisationen av
introduktionsperioden.
http://www.brak.de/ Fortbildning ska övervakas av regionala advokatsamfunden, Deutsches Anwaltsinstitut och Deutsches
Anwaltsakademie. https://www.anwaltsinstitut.de/ https://www.anwaltakademie.de/
Estland (158 Kb) introduktionsperioden organiseras av advokatsamfundet och universitet.
https://www.advokatuur.ee/eng/frontpage Fortbildning ska kontrolleras av advokatsamfundet.
Irland (155 Kb) introduktionsperioden organiseras av Law Society och advokatbyråer.
https://www.lawsociety.ie/
Grekland (162 Kb) Advokatsamfundet och justitieministeriet som ansvarar för organisationen av introduktionsperioden.
http://www.ministryofjustice.gr/site/en/Leadership/Greetings.aspx
Spanien (150 Kb) advokatsamfundet och universiteten ansvarar för organisationen av introduktionsperioden.
https://www.hg.org/bar-associations-spain.asp Frivilliga vidareutbildning i Schools of Legal Practice kontrolleras av
advokatsamfundet.
Frankrike (201 Kb) regionala skolor advokatsamfundet och nationella rådet för franska advokatsamfundet ansvarar för att
anordna introduktionsperioden.
http://cnb.avocat.fr/Liste-et-coordonnees-des-ecoles-d-avocats-EDA_a285.html http://cnb.avocat.fr/ENGLISHAREA_r139.html Fortbildning ska övervakas av det nationella rådet för advokatsamfunden, det nationella
branschövergripande franska fonderna för fortbildning av de fria yrkena och professionell jurist fackföreningar. http://www.
fifpl.fr/
Kroatien (153 Kb) advokatsamfundet ansvarar för att anordna induktionsperiod och utöva tillsyn över fortbildning.
http://www.hok-cba.hr/en

Italien (158 Kb) advokatsamfund, privata utbildningsanordnare, privata utbildningsanordnare som ackrediterats av
advokatsamfundet, universitet och högskolor eller andra strukturer som inrättats av advokatsamfundet organisera
introduktionsperioden.
https://www.hg.org/bar-associations-italy.asp Advokatsamfundet utövar tillsyn över fortbildning.
Cypern (147 Kb) The Legal styrelsen för advokatsamfundet organiserar introduktionsperioden.
http://www.cyprusbarassociation.org/v1/index.php/en/
Lettland (167 Kb) Private praxis eller advokatbyråer och en särskild institution som inrättas genom den edsvurna advokater
organisera introduktionsperioden.
http://advokatura.lv/?lang=eng Den edsvurna advokater övervakar fortlöpande utbildning.
Litauen (162 Kb) Advokatsamfundet och privat praxis eller advokatbyråer organisera introduktionsperioden.
http://www.advoco.lt/en/welcome.html Advokatsamfundet övervakar fortlöpande utbildning.
Luxemburg (150 Kb) Advokatsamfundet och privat praxis eller advokatbyråer organisera introduktionsperioden.
http://www.barreau.lu/
Ungern (158 Kb) anordnar Advokatsamfundet introduktionsperioden.
http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/farticle/130/312/1
Malta (156 Kb) och privata företag organisera introduktionsperioden.
Nederländerna (153 Kb) och privata företag, privata utbildningsanordnare som ackrediterats av advokater och jurister ”
akademier och andra utbildningsstrukturer som upprättats av advokatsamfundet organisera introduktionsperioden.
https://www.advocatenorde.nl/english/default.asp
Österrike (156 Kb), privata advokater och advokatbyråer, privata utbildningsanordnare, privata utbildningsanordnare som
bifogas, universitet och högskolor eller andra utbildningsstrukturer advokater organisera introduktionsperioden.
http://www.rechtsanwaelte.at/
Polen (166 Kb) advokatsamfundet ansvarar för att anordna induktionsperiod och utöva tillsyn över fortbildning.
http://www.nra.pl/nra.php?setlng=en
Portugal (156 Kb) advokatsamfundet ansvarar för att anordna introduktionsperioden.
https://www.oa.pt/conteudos/artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=66537
Rumänien (160 Kb) Nationella institutet för utbildning och utveckling och högskolor i rumänska juridiska rådgivare organisera
induktionsperiod respektive advokater och juridiska rådgivare.
http://inppa.ro/ro/ http://ccj.ro/
Slovenien (157 Kb)
Slovakien (157 Kb) Advokatsamfundet och privat praxis eller advokatbyråer organisera introduktionsperioden.
https://www.sak.sk/blox/cms/en
Finland (150 Kb) och privata företag och offentliga rättshjälpsbyråer ansvarar för att organisera introduktionsperioden.
Sverige (149 Kb) advokatsamfundet ansvarar för att anordna induktionsperiod och utöva tillsyn över fortbildning.
https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet-engelska/Home/
Förenade kungariket:
England och Wales:
Advokater (161 Kb) induktionsperiod av barristers är organiserat genom godkända utbildningsorganisationer, barrister och
tillsyn från en extern utbildning.
Advokatsamfundet Standards Board övervakar fortlöpande training.Solicitors (158 Kb) introduktionsperioden organiseras av
privata företag, icke-privata praxis organisationer, kommersiella leverantörer och universitet. https://www.
barstandardsboard.org.uk/
fileDownload.do?id=2f4542b1-1915-49b7-ac7b-bb429dfc9ac8
Law Society övervakar advokaternas fortbildning. http://www.lawsociety.org.uk/
Nordirland:
Advokater (152 Kb) introduktionsperioden organiseras av advokatsamfund, privatpraktiserande, privata företag,
utbildningsanordnare, universitet, akademier och advokaternas utbildning strukturer som inrättats av advokatsamfundet.
http://www.barofni.com/ Advokatsamfundet övervakar fortlöpande training.Solicitors (151 Kb) introduktionsperioden
organiseras av Law Society, privatpraktiserande advokater och advokatbyråer och universitet.

fileDownload.do?id=a562f6b5-c3cc-46a5-bf06-68ff4228cf77
http://www.lawsoc-ni.org/ Law Society övervakar fortlöpande utbildning.
Skottland:
Europaparlamentet förespråkar (150 Kb) anordnar induktionsperiod advokatsamfundet och övervakar fortlöpande training.
Solicitors (151 Kb) privata och icke-privata organisationer, advokatbyråer, leverantörer av Law Society och kommersiella
leverantörer och universitet organisera introduktionsperioden.
http://www.advocates.org.uk/
fileDownload.do?id=97d11548-9554-411e-8571-4a2e3e7a9b7c
http://www.lawscot.org.uk/
Faktabladen har sammanställts av Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) och Europeiskt centrum för domare och
jurister vid EIPA inom ramen för pilotprojektet för europeisk rättslig utbildning. http://www.ccbe.eu/index.php?id=12&L=0 http://w
ww.eipa.nl/en/antenna/Luxembourg/ Klicka här för mer information.content_eu_texts_and_documents_on_judicial_training-121-en.
do
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