Κατάρτιση των δικηγόρων στο δίκαιο της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία
Φορέας που υπέβαλε απάντηση: Τσεχικός Δικηγορικός Σύλλογος
(Česká advokátní komora (ČAK))
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στην Τσεχική
Δημοκρατία

1. Πρόσβαση στο επάγγελμα
Απαραίτητη τριτοβάθμια/πανεπιστημιακή
εκπαίδευση
Υποχρεωτικό πτυχίο νομικής
Στάδια για την απόκτηση της ιδιότητας του
δικηγόρου:

ΝΑΙ
ΝΑΙ






Εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο (το προφίλ
του υποψηφίου αξιολογείται από τη
συμβουλευτική επιτροπή του δικηγορικού
συλλόγου για την εξέταση της νομικής
εκπαίδευσης (η «επιτροπή»), σε περίπτωση
πτυχίου το οποίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό.
Τα μέλη της επιτροπής είναι δικηγόροι που
κατέχουν πανεπιστημιακές θέσεις, πρόεδροι
σχολών και αντιπρυτάνεις πανεπιστημίων).
Κατάρτιση ασκουμένου – Ο όρος αυτός αφορά
την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο
επάγγελμα (3 έτη), κατά την οποία όλοι οι
ασκούμενοι πρέπει να παρακολουθήσουν
επαγγελματική κατάρτιση σε δικηγόρο, εταιρεία
ή αλλοδαπή εταιρεία. Σκοπός της πρακτικής
άσκησης είναι η εργασία υπό την επίβλεψη
έμπειρου μάχιμου δικηγόρου για την απόκτηση
των απαραίτητων γνώσεων και της πείρας για
την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.
Εξετάσεις (οργανώνονται από τον Τσεχικό
Δικηγορικό Σύλλογο)
Αξιοπιστία


Εναλλακτικές οδοί πρόσβασης στο επάγγελμα:
Οι ακόλουθες εξετάσεις θεωρούνται ισοδύναμες με τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου:
 Επαγγελματικές δικαστικές εξετάσεις·
 Δικαστικές εξετάσεις·
 Ενιαίες δικαστικές εξετάσεις·
 Ενιαίες δικαστικές εξετάσεις και εξετάσεις δικηγορικού συλλόγου·
 Εξετάσεις αναγνώρισης εισαγγελέων·
 Τελικές εξετάσεις εισαγγελέων (státní zastupitelství)·
 Διαιτητικές εξετάσεις·
 Συμβολαιογραφικές εξετάσεις·
 Εξετάσεις διπλωματούχων υπεύθυνων αναγκαστικής εκτέλεσης (δικαστικών επιμελητών)

2. Κατάρτιση κατά την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο
επάγγελμα
Προβλέπεται περίοδος
προετοιμασίας για την
είσοδο στο επάγγελμα;

ΝΑΙ

Νομική βάση:
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο c) του
νόμου αριθ.

85/1996 Sb. της 13ης Μαρτίου 1996 σχετικά με το νομικό
επάγγελμα, όπως τροποποιήθηκε, «ο δικηγορικός σύλλογος
δέχεται στον δικηγορικό σύλλογο, εγγράφοντας το όνομά
του στο μητρώο δικηγόρων κατόπιν έγγραφης αίτησης, κάθε
πρόσωπο το οποίο, μεταξύ άλλων, έχει παρακολουθήσει
επαγγελματική κατάρτιση ως ασκούμενος δικηγόρος για
ελάχιστο διάστημα τριών ετών».

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ


Τύποι αρμόδιων δομών για
την οργάνωση της
εισαγωγικής κατάρτισης







Μορφή εισαγωγικής
κατάρτισης
Εισαγωγικές εξετάσεις /
έλεγχος πριν από την
περίοδο προετοιμασίας για
την είσοδο στο επάγγελμα

Καθορισμένο πρόγραμμα
σπουδών κατά την περίοδο
προετοιμασίας για την
είσοδο στο επάγγελμα

Καθορισμένη διάρκεια:
Τουλάχιστον 3 έτη
Δικηγορικός σύλλογος: ο δικηγορικός σύλλογος οργανώνει τα
υποχρεωτικά μαθήματα κατάρτισης για τους ασκούμενους.
Επαγγελματική κατάρτιση σε δικηγορικό γραφείο ή εταιρεία ή
αλλοδαπή εταιρεία για την απόκτηση γνώσεων και πείρας σχετικά
με το νομικό επάγγελμα (υπό την επίβλεψη δικηγόρου).

Ναι

Πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη ιδιώτη δικηγόρου· και
Κατάρτιση σε μη νομικές επαγγελματικές δεξιότητες· και
Κατάρτιση σε νομικές επαγγελματικές δεξιότητες
 Έλεγχος / Επαλήθευση διπλώματος
 Αξιολόγηση έγγραφης αίτησης
 Συνέντευξη (για τους αιτούντες σε δικηγορικές
εταιρείες)

Δεν υπάρχει
καθορισμένο
πρόγραμμα
σπουδών.

Ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον
αφορά το δίκαιο της ΕΕ και
τη γλωσσική κατάρτιση

ΟΧΙ

Υποδιαίρεση της περιόδου
προετοιμασίας για την
είσοδο στο επάγγελμα σε
διαφορετικά στάδια

ΟΧΙ

Μετά την αξιολόγησή τους, οι υποψήφιοι εγγράφονται στο
μητρώο ασκουμένων δικηγόρων του δικηγορικού
συλλόγου.
Ο δικηγορικός σύλλογος οργανώνει μαθήματα.
Το περιεχόμενο και η ποιότητα της κατάρτισης εξαρτώνται
κυρίως από τον επιβλέποντα την κατάρτιση (δικηγόρο),
καθώς και από τη νομική εμπειρογνωμοσύνη του.
Κατάρτιση πρόσβασης (υποχρεωτικά σεμινάρια κατά
την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο
επάγγελμα)
Θέματα και υποχρεωτικά σεμινάρια τα οποία
οργανώνονται από τον δικηγορικό σύλλογο:
 8 σεμινάρια μισής ημέρας στο ιδιωτικό δίκαιο
 6 σεμινάρια μισής ημέρας στο δημόσιο δίκαιο
 6 σεμινάρια μισής ημέρας στο ποινικό δίκαιο
 2 σεμινάρια μισής ημέρας στην παροχή νομικών
συμβουλών, στις συμβάσεις και στις δεξιότητες
που είναι απαραίτητες για τους δικηγόρους για την
άσκηση του επαγγέλματός τους
 12 σεμινάρια μισής ημέρας – προαιρετικά
σεμινάρια με επιλεγόμενα θέματα
Η κατάρτιση στο δίκαιο της ΕΕ εξαρτάται από την
εμπειρογνωμοσύνη του επιβλέποντος την κατάρτιση.
Τα υποχρεωτικά σεμινάρια που οργανώνει ο δικηγορικός
σύλλογος περιλαμβάνουν συνήθως πτυχές του δικαίου
της ΕΕ, το δε τσεχικό δίκαιο έχει πολλές επιρροές από το
δίκαιο της ΕΕ.
Προσφέρονται επίσης πολλά προαιρετικά σεμινάρια στο
δίκαιο της ΕΕ.

Αξιολόγηση/εξετάσεις μετά
την περίοδο προετοιμασίας
για την είσοδο στο
επάγγελμα

ΝΑΙ




Μέσω γραπτών εξετάσεων
Μέσω προφορικών εξετάσεων

3. Σύστημα συνεχούς κατάρτισης
Διαφοροποίηση μεταξύ συνεχούς
κατάρτισης/κατάρτισης εξειδίκευσης
Υποχρεώσεις όσον αφορά τη
συνεχή κατάρτιση

ΟΧΙ

ΟΧΙ
Δεν υπάρχει σύστημα συνεχούς κατάρτισης/κατάρτισης
εξειδίκευσης.
Η συνεχής κατάρτιση δεν αναφέρεται ούτε στην κρατική
νομοθεσία ούτε σε εσωτερικούς κανονισμούς.
Εναπόκειται σε κάθε δικηγόρο να υποβληθεί σε κατάρτιση
για να ειδικευτεί σε συγκεκριμένο τομέα και να επιλέξει την
καταλληλότερη κατάρτιση για τον συγκεκριμένο τομέα
άσκησης του επαγγέλματός του.

Υποχρεώσεις όσον αφορά
την κατάρτιση εξειδίκευσης

ΟΧΙ

Υποχρεώσεις όσον αφορά την εκμάθηση
ξένων γλωσσών
Υποχρεώσεις όσον αφορά περιεχόμενο
σχετικό με το δίκαιο της ΕΕ σε σχέση με τη
συνεχή κατάρτιση/κατάρτιση εξειδίκευσης

Ένας δικηγόρος μπορεί να εγγραφεί στο μητρώο του
δικηγορικού συλλόγου ως «γενικός δικηγόρος», αλλά ο
δικηγορικός σύλλογος δημοσιεύει επίσης κατάλογο 61
ειδικοτήτων.
Η κατάρτιση εξειδίκευσης δεν αναφέρεται ούτε στην
κρατική νομοθεσία ούτε σε εσωτερικούς κανονισμούς.
Καμία υποχρέωση
Καμία υποχρέωση

4. Συστήματα διαπίστευσης και πάροχοι κατάρτισης
Δυνατότητα/Προϋποθέσεις διαπίστευσης

Α/Α

Αριθμός παρόχων κατάρτισης οι οποίοι
προσφέρουν δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης
Τύπος παρόχων κατάρτισης οι οποίοι
αναπτύσσουν διαπιστευμένες
δραστηριότητες συνεχούς κατάρτισης

Α/Α
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα επίσημα στοιχεία από τον Τσεχικό
Δικηγορικό Σύλλογο.
Δεν υπάρχει σύστημα διαπίστευσης για τους παρόχους
κατάρτισης.
Ωστόσο, κατάρτιση προσφέρεται από τον Τσεχικό
Δικηγορικό Σύλλογο, πανεπιστήμια, δικαστές και νομικούς
επαγγελματίες οι οποίοι καλούνται να παράσχουν κατάρτιση,
και άλλους ιδιωτικούς παρόχους κατάρτισης (π.χ. τον
οργανισμό BOVA: ο οργανισμός δραστηριοποιείται στον
τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων από το 1991. Ο BOVA
συνεργάζεται πλήρως με κορυφαίους εμπειρογνώμονες
στους τομείς του επιχειρηματικού, του δικονομικού, του
ποινικού, του κατασκευαστικού, του εργατικού και του
διοικητικού δικαίου, καθώς και με ειδικούς άλλων τομέων.
Ο BOVA είναι διαπιστευμένος από την International
Education Society του Λονδίνου και οι συμμετέχοντες
μπορούν να αποκτήσουν το διεθνές πιστοποιητικό IES).
Οι τσέχοι δικηγόροι μπορούν να επιλέξουν να
παρακολουθήσουν δραστηριότητες συνεχούς κατάρτισης τις
οποίες οργανώνουν διάφοροι πάροχοι κατάρτισης.

Δραστηριότητες και μέθοδοι
Τύπος αποδεκτών δραστηριοτήτων
κατάρτισης στο πλαίσιο των
υποχρεώσεων συνεχούς κατάρτισης ή
κατάρτισης εξειδίκευσης

Α/Α

Συμμετοχή
σε
δραστηριότητες
κατάρτισης σε άλλα κράτη μέλη:
Καθώς δεν υπάρχουν υποχρεώσεις
συνεχούς κατάρτισης, δεν υπάρχει ειδικό
σύστημα για την αξιολόγηση της
συμμετοχής
σε
δραστηριότητες
κατάρτισης
οι
οποίες
πραγματοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη.
Οι δικηγόροι είναι ελεύθεροι να
επιλέξουν να συμμετάσχουν σε τέτοιες
δραστηριότητες.

5. Εποπτεία δραστηριοτήτων κατάρτισης
Φορείς εποπτείας των δραστηριοτήτων
συνεχούς κατάρτισης

Δεν υπάρχει σύστημα εποπτείας στην Τσεχική
Δημοκρατία.
Ωστόσο, ο Τσεχικός Δικηγορικός Σύλλογος, ως κύριος
πάροχος εθελοντικής συνεχούς κατάρτισης, αξιολογεί τις
δικές του δραστηριότητες κατάρτισης, για παράδειγμα,
συμμετέχοντες δικηγόροι, ανάλυση των αναγκών των
μελλοντικών δικηγόρων, κενά στην υπάρχουσα προσφορά
κ.λπ.

Διαδικασία εποπτείας

Α/Α

