Taħriġ tal-avukati fil-liġi tal-UE fir-Repubblika Ċeka
L-Organizzazzjoni Responsabbli: L-Assoċjazzjoni tal-Avukatura Ċeka
(Česká advokátní komora (ČAK))
DESKRIZZJONI TAS-SISTEMA NAZZJONALI TA' TAĦRIĠ TAL-AVUKATI fir-Repubblika
Ċeka

1. Aċċess għall-Professjoni
Hija meħtieġa edukazzjoni ogħla /
edukazzjoni universitarja
Lawrja fil-liġi hija obbligatorja

IVA
IVA


Passi biex wieħed isir avukat:





Reġistrazzjoni mal-Kamra tal-Avukati (Il-profili
tal-kandidati huma evalwati mill-Kumitat
Konsultattiv tal-Kamra tal-Avukati għar-Reviżjoni
tal-Edukazzjoni Ġudizzjarja f’każ li l-grad ikun
inkiseb barra mill-pajjiż - “il-Kumitat”. Il-membri
tal-kumitat huma avukati li jkollhom pożizzjonijiet
akkademiċi għoljin, Dekan tal-Fakultajiet u ViċiRetturi tal-Universitajiet)
L-apprendistat ta' apprendist legali - Dan itterminu jiddeskrivi l-perjodu ta’ induzzjoni (tliet
snin), li matulhom l-apprendisti legali kollha
għandhom
iwettqu
t-taħriġ
professjonali
tagħhom ma' avukat jew kumpanija jew
kumpanija barranija. L-għan tal-apprendistat
huwa li l-apprendist jaħdem taħt is-superviżjoni
ta’ avukat prattikanti tal-esperjenza sabiex jikseb
l-għarfien u l-esperjenza meħtieġa biex
jipprattika l-liġi.
L-eżami (organizzat mill-Kamra tal-Avukati
Ċeka)
Il-fiduċja


Aċċess alternattiv għall-professjoni:
Dawn l-eżamijiet huma kkunsidrati bħala ekwivalenti għall-eżami tal-warrant:
 Eżami tal-ġudikatura professjonali;
 eżami tal-ġudikatura;
 eżami tal-ġudikatura unifikat;
 eżami tal-ġudikatura u tal-warrant unifikat;
 Eżami ta' kwalifikazzjoni għall-Prosekuturi;
 eżami finali għall-avukati tal-prosekuzzjoni (státní zastupitelství);
 eżami ta’ arbitraġġ;
 eżamijiet notarili;
 eżami għall-eżekuturi bil-ġurament (bailliff tal-qorti)

2. Taħriġ matul il-perjodu ta’ induzzjoni
Hemm perjodu ta’ induzzjoni?

IVA

Bażi legali:
Skont it-Taqsima 5(1) (c) tal-ATT Nru
85/1996 Sb. tat-13 ta' Marzu 1996 dwar il-Professjoni
Legali, kif emendat, “il-Kamra tal-Avukati tippermetti lammissjoni, billi ddaħħal ismu fir-Reġistru tal-Ismijiet tal-

Avukati fuq talba bil-miktub, kull persuna li, inter alia, ħadet
sehem f'taħriġ professjonali bħala apprendista legali għal
mill-inqas tliet snin”.

Obbligatorja

IVA


Tipi ta’ korpi responsabbli
għall-organizzazzjoni tattaħriġ inizjali







It-tip ta’ taħriġ inizjali
Eżami ta' ammissjoni /
kontroll qabel il-perjodu ta’
induzzjoni

Il-kurrikulu stabbilit matul ilperjodu ta’ induzzjoni

Tul stabbilit:
Minimu ta' tliet snin
L-Assoċjazzjoni tal-Avukatura: l-Assoċjazzjoni tal-Avukatura
torganizza korsijiet ta’ taħriġ obbligatorji għall-apprendisti legali
Taħriġ professjonali f’ditta tal-avukati jew kumpanija jew kumpanija
barranija sabiex jiksbu għarfien u esperjenza dwar il-professjoni
legali (taħt is-supreviżjoni ta’ avukat)

Iva

L-ebda
kurrikulu
stabbilit

L-ispeċifiċitajiet rigward il-liġi
tal-UE u t-taħriġ lingwistiku:

LE

Perjodu ta’ induzzjoni
maqsum fi stadji differenti

LE

L-evalwazzjoni ta' wara lperjodu ta' induzzjoni / eżami

IVA

Apprendistat taħt is-superviżjoni ta' ditta privata tal-avukati u
Taħriġ dwar ħiliet professjonali mhux legali; u
Taħriġ dwar ħiliet professjonali legali;
 Kontroll / Verifika ta’ diploma
 L-evalwazzjoni ta’ applikazzjoni bil-miktub
 Intervista (għall-applikanti ma' ditti privati tal-avukati)
Wara l-evalwazzjoni, il-kandidati jidħlu fir-Reġistru talApprendisti Legali tal-Kamra tal-Avukati.
Hemm korsijiet organizzati mill-Kamra tal-Avukati.
Il-kontenut u l-kwalità tat-taħriġ jiddependi l-aktar fuq issuperviżur tat-taħriġ (avukat) kif ukoll fuq l-esperjenza
legali tiegħu.
L-aċċess għat-taħriġ (seminars obbligatorji matul ilperjodu ta’ induzzjoni)
Is-suġġetti u s-seminars obbligatorji organizzati mill-Kamra
tal-Avukati:
 Tmien seminars ta’ nofs ġurnata fid-Dritt Privat
 Sitt seminars ta’ nofs ġurnata fid-Dritt Pubbliku
 Sitt seminars ta’ nofs ġurnata fid-Dritt Kriminali
 Żewġ seminars ta’ nofs ġurnata dwar ilkonsulenza legali, kuntratti u l-ħiliet tal-avukat li
huma meħtieġa biex jipprattika l-liġi.)
 Tnax-il seminar ta’ nofs ġurnata - għażla
fakultattiva b'temi fakultattivi
It-taħriġ fil-liġi tal-UE jiddependi mill-esperjenza tassuperviżur tat-taħriġ.
Is-seminars obbligatorji organizzati mill-Kamra tal-Avukati
normalment jinkludu aspetti tal-liġi tal-UE u l-liġi Ċeka hija
influwenzata ħafna mil-liġi tal-UE.
Jiġu offruti wkoll ħafna seminars fakultattivi dwar il-liġi talUE.




Permezz ta’ eżamijiet bil-miktub
Permezz ta’ eżamijiet orali

3. Is-sistema ta' taħriġ kontinwu
Id-distinzjoni bejn taħriġ kontinwu / Taħriġ
ta’ speċjalizzazzjoni
Obbligi li jirrigwardaw it-taħriġ
kontinwu

LE

LE
Ma hemm l-ebda sistema ta' taħriġ kontinwu/ta'
speċjalizzazzjoni.
It-taħriġ kontinwu mhux imsemmi mil-liġi tal-Istat jew mirregolamenti interni.
Hija f’idejn avukat individwali biex iwettaq taħriġ bil-għan li
jispeċjalizza f’qasam speċifiku u biex jagħżel l-aktar taħriġ
xieraq għall-qasam li fih jipprattika.

Obbligi li jirrigwardaw it-taħriġ
ta' speċjalizzazzjoni

LE

L-obbligi rigward it-tagħlim ta’ lingwi
barranin
Obbligi li jirrigwardaw il-kontenut tal-liġi talUE fir-rigward tat-taħriġ kontinwu / ta’
speċjalizzazzjoni

Avukat jista' jidħol fir-reġistru tal-avukati tal-Kamra talAvukati bħala “avukat bi prattika ġenerali” iżda hemm ukoll
lista ta’ 61 speċjalizzazzjoni ppubblikata mill-Kamra talAvukati.
It-taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni mhux imsemmi la mil-liġi talIstat u l-anqas mir-regolamenti interni
L-ebda obbligi
L-ebda obbligi

4. Sistemi ta’ akkreditazzjoni u fornituri ta’ taħriġ
Il-possibilità /Ir-rekwiżit għallakkreditazzjoni
Numru ta’ fornituri ta’ taħriġ li joffru
attivitajiet ta’ taħriġ kontinwu
Numru ta’ fornituri ta’ taħriġ li jiżviluppaw
attivitajiet akkreditati ta’ taħriġ kontinwu

N/A
N/A
Ma hemm l-ebda figuri uffiċjali disponibbli mingħand lAssoċjazzjoni tal-Avukatura Ċeka
Ma hemmx sistema ta’ akkreditazzjoni għall-fornituri tattaħriġ.
Madankollu, jiġi offrut taħriġ mill-Assoċjazzjoni tal-Avukatura
Ċeka, l-Universitajiet, l-imħallfin u l-professjonisti legali
mistiedna biex jagħtu taħriġ, u fornituri ta' taħriġ privati oħra
(pereżempju l- Aġenzija BOVA: din l-Aġenzija ilha topera filqasam tal-edukazzjoni tal-adulti mill-1991. L-aġenzija BOVA
tikkoopera bis-sħiħ ma' esperti ewlenin ġejjin mill-oqsma tannegozju, proċedurali, kriminali, tal-kostruzzjoni, tax-xogħol u
d-dritt amministrattiv u ma’ speċjalisti ta’ kwalifiki oħra.
L-Aġenzija BOVA hija akkreditata mis-Soċjetà Internazzjonali
tal-Edukazzjoni, Londra u l-parteċipanti jistgħu jiksbu ċċertifikat internazzjonali IES)
L-avukati Ċeki jistgħu volontarjament jagħżlu attivitajiet ta’
taħriġ kontinwu organizzati minn diversi fornituri tat-taħriġ.

L-attivitajiet u l-metodi

Tip ta’ attivitajiet ta’ taħriġ aċċettati taħt lobbligi ta’ taħriġ kontinwu jew ta'
speċjalizzazzjoni

N/A

Il-parteċipazzjoni
f’attivitajiet
taħriġ fi Stati Membri oħra:

ta’

Peress li ma hemmx obbligi ta’ taħriġ
kontinwu, ma hemm l-ebda sistema
speċifika
għal-evwalzzjoni
talparteċipazzjoni f’attivitajiet ta’ taħriġ li
jsiru fi Stati Membri oħrajn. L-avukati
jistgħu jagħżlu liberament li jieħdu
sehem f’dawn l-attivitajiet.

5. Is-superviżjoni ta’ attivitajiet ta’ taħriġ
L-organizzazzjonijiet involuti fissuperviżjoni ta’ attivitajiet ta’ taħriġ
kontinwu

Ma hemm l-ebda sistema ta’ superviżjoni fir-Repubblika
Ċeka
Madankollu, l-Assoċjazzjoni tal-Avukatura Ċeka, bħala
fornitur prinċipali ta’ taħriġ kontinwu u volontarju, tevalwa lattivitajiet ta’ taħriġ tagħha stess, pereżempju, l-avukati
parteċipanti, tanalizza l-ħtiġijiet tal-avukati, in-nuqqasijiet flofferti eżistenti eċċ.

Il-proċess ta’ superviżjoni

N/A

