Обучение на адвокати по право на ЕС в Чешката република
Орган, подал информацията: Чешка адвокатска колегия (Česká
advokátní komora (ČAK)
ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в
Чешката република

1. Достъп до професията
Необходимо ли е висше
образование/университетско
образование?
Задължително ли е притежаването на
диплома по право?
Какви са стъпките за придобиване на
пълна правоспособност като адвокат?

ДА

ДА


Вписване в Адвокатската колегия (в случай
че степента е придобита в чужбина,
профилите на кандидатите се оценяват от
Консултативния комитет на Адвокатската
колегия за проверка на юридическото
образование — „Комитетът“. Членовете на
комитета са адвокати, които заемат висши
академични длъжности, декани на факултети
и заместник-ректори на университети)
 Стаж като стажант-адвокат — Този термин
описва въвеждащия стаж (3 години), по
време на който всички стажант-адвокати
трябва да преминат през професионално
обучение от адвокат, дружество или
чуждестранно дружество. Целта на стажа е
да се работи под надзора на опитен
практикуващ адвокат, за да се придобият
необходимите знания и опит за упражняване
на адвокатската професия.
 Изпит (организиран от Чешката адвокатска
колегия)
 Необходими нравствени качества
Алтернативни начини за достъп до упражняване на професията:
Следните изпити се считат за равностойни на изпита на Адвокатската колегия:
 професионален изпит за съдии;
 изпит за съдии;
 единен изпит за съдии;
 единен изпит за съдии и адвокати;
 квалификационен изпит за прокурори;
 заключителен изпит за прокурори (státní zastupitelství);
 изпит за арбитри;
 изпит за нотариуси;
 изпит за лицензирани изпълнители (съдебен изпълнители)

2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ стаж?

ДА

Правно основание:
Съгласно член 5, параграф 1, буква в) от Закон
№ 85/1996 Сб. От 13 март 1996 г. за адвокатурата,

изменен, „адвокатската колегия приема в колегията след
вписването му в Регистъра на адвокатите при подаване
на писмено заявление, всяко лице, което, inter alia, е
участвало в професионално обучение като стажантадвокат за не по-малко от три години”.

Стажът задължителен ли
е?
Какви видове структури са
отговорни за организиране
на обучението по време на
този стаж?

ДА

Установена продължителност:
Минимум 3 години


Адвокатска колегия: Адвокатската колегия организира
задължителни курсове за обучение на стажант-адвокати
Професионално обучение в адвокатска кантора, дружество
или чуждестранно дружество с цел да се придобият знания и
опит във връзка с упражняването на адвокатската професия
(под надзора на адвокат)






Форма на въвеждащото
обучение



Има ли приемен
изпит/проверка преди
въвеждащия стаж?

Има ли утвърдена учебна
програма по време на
въвеждащия стаж?

Да

Стаж под надзора на адвокатска кантора,
Обучение по професионални умения извън областта на
правото и
Обучение по професионални умения в областта на правото
 Проверка/удостоверяване на диплома
 Оценка на писмено заявление
 Интервю (за кандидати в адвокатски кантори)

Няма
утвърдена
учебна
програма

Има ли специфични
изисквания във връзка с
изучването на правото на
ЕС и езиковото обучение?

НЕ

Въвеждащият стаж
разделен ли е на отделни
етапи?
Има ли оценка/изпит след
въвеждащия стаж?

НЕ

ДА

След оценяването кандидатите се вписват в
Регистъра на стажант-адвокатите на Адвокатската
колегия.
Има курсове, организирани от Адвокатската колегия.
Съдържанието и качеството на обучението зависи
главно от ръководителя на обучението (адвокат),
както и от неговия експертен опит като адвокат.
Достъп до обучението (задължителни семинари по
време на въвеждащия стаж)
Теми и задължителни семинари, организирани от
Адвокатската колегия:
 8 полудневни семинара по частно право
 6 полудневни семинара по публично право
 6 полудневни семинара по наказателно право
 2 полудневни семинара по предоставяне на
правни консултации, изготвяне на договори и
по адвокатски умения, необходими за
практикуване на адвокатската професия.)
 12 полудневни семинара — факултативни
семинари с избираеми теми
Обучението по право на ЕС зависи от експертния опит
на ръководителя на обучението.
Задължителните семинари, организирани от
Адвокатската колегия, обикновено включват аспекти
от правото на ЕС и чешкото право е силно повлияно
от правото на ЕС.
Също така има много факултативни семинари по
право на ЕС




Писмени изпити
Устни изпити

3. Система за текущо обучение
Прави ли се разграничение между
текущо обучение и специализация?
НЕ
Има ли задължение за
преминаване на текущо
обучение?

НЕ
Има ли задължение за
преминаване на
специализация?
Има ли задължение за изучаване на
чужди езици?
Има ли задължение за включване на
правото на ЕС в текущото
обучение/специализацията?

НЕ
Няма система за текущо обучение/специализация
Текущото обучение не е уредено нито законово, нито
във вътрешните правила на колегията.
Отделният адвокат сам носи отговорност за участието
си в дейности по обучение с оглед специализация в
дадена област и за избора на най-подходящото
обучение в своята сфера на практика.
Даден адвокат може да бъде допуснат в регистъра на
Адвокатската колегия като „общопрактикуващ
адвокат“, но също така има списък с
61 специализации, публикуван от Адвокатската
колегия.
Специализацията не е уредена нито законово, нито
във вътрешните правила на колегията.
Няма задължение
Няма задължение

4. Акредитация и структури, предоставящи обучение
Съществува ли акредитация?

N/A

Какъв е броят на структурите,
предоставящи обучение, които
предлагат текущо обучение?
Какви са видовете структури,
предоставящи обучение, които
разработват акредитирани дейности по
текущо обучение?

N/A
Няма налични официални данни от Чешката адвокатска
колегия.
Не е въведена система за акредитация за структури,
предоставящи обучение.
При все това обучение се предлага от Чешката
адвокатска колегия, университетите, съдии и
практикуващи юристи, поканени да проведат обучение,
както и други частни структури, предоставящи обучение
(напр. Агенция „BOVA": тази агенция работи в областта
на образованието за възрастни от 1991 г. Агенция
„BOVA“ си сътрудничи само с водещи експерти в
областта на стопанското, процесуалното, наказателното,
строителното, трудовото и административното право и
със специалисти от други области.
Агенция „BOVA“ е акредитирана от International Education
Society, Лондон, и участниците могат да получат
международен сертификат IES)
Чешките адвокати могат да избират доброволно текущо
обучение, организирано от различни структури,
предоставящи обучение.

Дейности и методи
Какви видове дейности по обучение се
приемат съгласно задължението за
текущо обучение или специализация?

N/A

Участие в дейности за обучение в
други държави членки:
Тъй като не съществува задължение
за
текущо
обучение,
няма
специфична система за оценка на
участието в дейности за обучение,
провеждани в други държави членки.
Адвокатите са свободни да избират
дали да участват в такива дейности.

5. Надзор на дейностите по обучение
Кои са структурите, упражняващи
надзор върху дейностите по текущо
обучение?

В Чешката република няма система за надзор.
Обаче
като
основна
структура,
предоставяща
доброволно текущо обучение, Чешката адвокатска
колегия извършва оценка на собствените си дейности
за обучение, напр. във връзка с участващите адвокати,
анализа на потребностите на целевите групи от
адвокати, пропуските в съществуващото предлагане на
обучения и т.н.

Каква е процедурата за упражняване
на надзор?

Не се прилага

