Formarea avocaților în domeniul dreptului UE în Republica Cehă
Organizația responsabilă: Asociația Baroului din Cehia [Česká
advokátní komora (ČAK)]
DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE FORMARE PENTRU AVOCAȚI din Republica
Cehă

1. Accesul la profesie
Sunt necesare studii superioare/studii
universitare
Este obligatorie o diplomă în drept
Etape pentru a deveni avocat cu drepturi
depline:

DA
DA






Înscrierea în barou (Profilurile candidaților sunt
evaluate de Comitetul consultativ al baroului
pentru examinarea educației juridice în cazul în
care diploma a fost obținută în străinătate –
„comitetul”. Membrii comitetului sunt avocați
care dețin înalte poziții academice, decani ai
facultăților și prorectori ai universităților)
Formare profesională ca stagiar în domeniul
juridic – termenul descrie perioada pregătitoare
(3 ani) pe durata căreia toți stagiarii din
domeniul juridic trebuie să își efectueze stagiul
profesional pe lângă un avocat, o firmă sau o
firmă străină. Scopul stagiului este de a lucra
sub supravegherea unui avocat practician cu
experiență pentru a dobândi cunoștințele și
experiența
necesare
pentru
practicarea
dreptului.
Examen (organizat de Asociația Baroului din
Cehia)
Credibilitate


Căi alternative de acces la profesie:
Următoarele examene sunt considerate ca fiind echivalente cu examenul de admitere în barou:
 examenul judiciar profesional;
 examenul de admitere în sistemul judiciar;
 examenul unificat de admitere în sistemul judiciar;
 examenul unificat de admitere în sistemul judiciar și în barou;
 examenul de calificare pentru procurori;
 examenul final pentru procurori (státní zastupitelství);
 examenul de calificare ca arbitru;
 examenele pentru dobândirea calității de notar;
 examenul de admitere în profesia de executor autorizat (executor judecătoresc)

2. Formarea în timpul perioadei pregătitoare
Există o perioadă
pregătitoare?

DA

Temei juridic:
În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (c) din
LEGEA nr. 85/1996 Sb. din 13 martie 1996 privind profesia
juridică, astfel cum a fost modificată, „admiterea în Barou se
face prin înscrierea numelui în Registrul avocaților, la
cererea scrisă a oricărei persoane care, între altele, a urmat
formarea profesională ca stagiar în domeniul juridic pentru o

perioadă minimă de trei ani”.

Obligatorie



Tipuri de structuri
responsabile cu organizarea
formării pregătitoare







Tipul formării pregătitoare
Examen de
admitere/verificare înaintea
formării pregătitoare

Programă de învățământ
prevăzută pentru perioada
pregătitoare

Durata prevăzută:
minim 3 ani
Asociația Baroului din Cehia: Asociația Baroului organizează
cursurile de formare obligatorie pentru stagiarii în domeniul juridic
Formare profesională în cadrul unui birou de avocatură sau al unei
firme sau firme străine pentru a dobândi cunoștințele și experiența
necesare cu privire la profesia juridică (sub supravegherea unui
avocat)

DA

DA

Stagiu de ucenicie sub supravegherea unui cabinet privat; și
Formare privind competențe profesionale nejuridice; și
Formare privind competențe profesionale juridice
 Controlul/verificarea diplomei
 Evaluarea cererii scrise de candidatură
 Interviu (pentru persoanele car își depun candidatura
la firme de avocatură)

Nu există un
plan de
învățământ
prestabilit.

Particularități privind dreptul
UE și formarea lingvistică:

NU

Perioada pregătitoare este
împărțită în mai multe etape

NU

Evaluare/examen după
perioada pregătitoare

DA

În urma evaluării, candidații sunt înscriși în Registrul
stagiarilor în domeniul juridic menținut de barou.
Există cursuri organizate de barou.
Conținutul și calitatea formării depind în principal de
persoana care supraveghează formarea (un avocat) și de
expertiza sa juridică.
Formarea introductivă (seminare obligatorii în cursul
perioadei pregătitoare)
Teme și seminare obligatorii organizate de barou:
 8 seminare de câte o jumătate de zi pe teme de
drept privat
 6 seminare de câte o jumătate de zi pe teme de
drept public
 6 seminare de câte o jumătate de zi pe teme de
drept penal
 2 seminare de câte o jumătate de zi despre
consultanța juridică, contracte și competențele
avocatului necesare pentru practicarea dreptului
 12 seminare de câte o jumătate de zi – seminare
opționale pe teme facultative
Formarea în domeniul dreptului UE depinde de expertiza
avocatului sub a cărui supraveghere se desfășoară
stagiul.
Seminarele obligatorii organizate de barou includ în mod
obișnuit aspecte de drept UE, iar legislația cehă este
puternic influențată de dreptul UE.
De asemenea, sunt oferite numeroase seminare opționale
privind dreptul UE.




Prin examene scrise
Prin examene orale

3. Sistemul de formare continuă
Diferențiere între formarea
continuă/formarea de specialitate
Obligații privind formarea
continuă

NU

NU
Nu există un sistem de formare continuă/de
specialitate.
Formarea continuă nu este menționată nici în legislația de
stat, nici în regulamentele interne.
Sarcina participării la programe de formare pentru a se
specializa într-un domeniu anume și a alegerii formării
celei mai adecvate pentru domeniul său de practică revine
fiecărui avocat.

Obligații privind formarea de
specialitate

NU

Un avocat poate fi admis în registrul baroului ca „avocat
generalist”, dar există, de asemenea, o listă cu 61 de
specializări publicată de barou.
Formarea de specialitate nu este menționată nici în
legislația de stat, nici în regulamentele interne

Obligații privind învățarea limbilor străine

Nu există obligații.

Obligații privind includerea dreptului UE în
formarea continuă/de specialitate

Nu există obligații.

4. Sisteme de acreditare și furnizori de formare
Posibilitatea/cerința de acreditare

Nu se aplică.

Numărul furnizorilor de formare care
oferă activități de formare continuă

Nu se aplică.
Nu există cifre oficiale disponibile din partea Asociației
Baroului din Cehia
Nu există un sistem de acreditare pentru furnizorii de
formare.
Cu toate acestea, formarea este oferită de Asociația Baroului
din Cehia, universități, judecători și profesioniști în domeniul
juridic invitați să țină cursuri, precum și de către alți furnizori
de formare privați (de exemplu, Agenția BOVA: această
agenție desfășoară activități în domeniul educației adulților
din 1991. Agenția BOVA cooperează exclusiv cu experți de
top din domeniile dreptului afacerilor, procesual, penal, al
construcțiilor, al muncii și administrativ și cu specialiști cu
alte calificări.
Agenția BOVA este acreditată de International Education
Society din Londra și participanții pot obține certificatul
internațional IES)

Tipul furnizorilor de formare care
desfășoară activități de formare continuă
acreditate

Avocații cehi pot opta în mod voluntar pentru activități de
formare continuă organizate de diferiți furnizori de formare.

Activități și metode
Tipul de activități de formare acceptate în Nu se aplică.
cadrul obligațiilor de formare continuă sau
de specialitate

Participarea la activități de formare în
alte state membre:
Întrucât nu există obligații de formare
continuă, nu există un sistem specific de
evaluare a participării la activități de
formare desfășurate în alte state
membre. Participarea la astfel de
activități este la latitudinea avocaților.

5. Supravegherea activităților de formare
Organizații implicate în supravegherea
activităților de formare continuă

Nu există un sistem de supraveghere a formării în
Republica Cehă.
Cu toate acestea, Asociația Baroului din Cehia, ca
principal furnizor de formare continuă voluntară, își
evaluează propriile activități de formare, de exemplu cu
ajutorul avocaților participanți, prin analiza nevoilor avocaților
aspiranți, a lacunelor în oferta existentă etc.

Procesul de supraveghere

Nu se aplică.

