Ügyvédképzés a Cseh Köztársaságban az uniós jog területén
Válaszadó szervezet: Cseh Ügyvédi Kamara (Česká advokátní komora
(ČAK))
AZ ÜGYVÉDEK NEMZETI KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK LEÍRÁSA – Cseh Köztársaság

1. A szakma gyakorlása
Szükséges-e felsőfokú végzettség /egyetemi
végzettség?
Kötelező-e jogi diploma?
A teljes jogú ügyvéddé válás lépései:

IGEN
IGEN






Kamarai regisztráció (a Jogi Végzettséget
Felülvizsgáló Kamarai Tanácsadó Testület – a
továbbiakban: a Testület – értékeli a jelöltek
profilját, amennyiben a diplomát külföldön
szerezték; a Testület tagjai magas akadémiai
pozíciójú, egyetemi dékáni vagy rektorhelyettesi
beosztást betöltő ügyvédek)
Ügyvédjelölti időszak – Ez a kifejezés azt a
gyakorlati időt (3 év) takarja, amelynek során
minden ügyvédjelöltnek el kell végeznie egy
ügyvéd vagy cég/külföldi cég által biztosított
szakmai képzést. Az ügyvédjelölti időszak célja,
hogy egy tapasztalt gyakorló ügyvéd felügyelete
mellett dolgozzon az ügyvédjelölt annak
érdekében, hogy a jogi munkához szükséges
tudást és tapasztalatot elsajátíthassa.
Vizsga
(a
Cseh
Ügyvédi
Kamara
szervezésében)
Megbízhatóság


Léteznek-e alternatív utak a szakmához?
A következő vizsgákat a kamarai vizsgával egyenértékűnek ismerik el:
 jogi szakvizsga;
 bírósági vizsga;
 egységes bírósági vizsga;
 egységes bírósági és kamarai vizsga;
 ügyészi alkalmassági vizsga;
 ügyészi (státní zastupitelství) záróvizsga;
 választottbírósági vizsga;
 közjegyzői vizsga;
 engedéllyel rendelkező végrehajtók vizsgája (bírósági végrehajtó)

2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati idő?

IGEN

Jogalap:
A jogi szakmáról szóló, 85/1996 Sb. sz., 1996. máricus 13-i
módosított törvény 5. cikke (1) bekezdésének c) pontja
szerint „a Kamara írásbeli kérelemre minden olyan
jelentkezőt felvesz az ügyvédek nyilvántartásába – ezzel
kamarai tagságot biztosítva számára –, aki legalább három
éven keresztül ügyvédjelöltként szakmai képzésben vett
részt”.

Kötelező-e?
A gyakorlati idős képzések
szervezéséért felelős
szervezetek típusai








A gyakorlati idős képzés
formája
A gyakorlati időt megelőzően
van-e felvételi vizsga /
ellenőrzés?

A gyakorlati idő alatt előre
meghatározott-e a tanterv?

Időtartama:
Legalább 3 év
Kamara: a Kamara szervezi meg az ügyvédjelöltek kötelező
képzéseit
Ügyvéd vagy cég/külföldi cég által biztosított szakmai képzéssel
töltött időszak a jogi szakma ismereteinek és tapasztalatainak
elsajátítása érdekében (ügyvéd felügyelete mellett)

IGEN

Igen

Nem

Vannak-e az uniós jogra és a
nyelvi képzésre vonatkozó
sajátosságok?

NEM

A gyakorlati idő különböző
szakaszokra oszlik-e?

NEM

A gyakorlati időt követően
van-e értékelés / vizsga?

IGEN

Magánpraxis által felügyelt gyakornokság; valamint
Nem jogi szakmai készségekre vonatkozó képzés; valamint
Jogi szakmai készségekre vonatkozó képzés
 Diploma ellenőrzése/igazolása
 Az írásbeli kérelem értékelése
 Interjú (ügyvédi irodákhoz jelentkezők esetében)
Az értékelést követően a jelöltek bekerülnek a Kamara
ügyvédjelölti nyilvántartásába.
A tanfolyamokat a Kamara szervezi.
A képzés tartalma és minősége elsősorban a képzési
felügyelőn (egy ügyvéd), valamint az ő jogi tapasztalatán
múlik.
Képzéseken való részvétel (kötelező szemináriumok a
gyakorlati idő alatt)
A Kamara által szervezett témák és kötelező
szemináriumok:
 8 félnapos szeminárium magánjogból
 6 félnapos szeminárium közjogból
 6 félnapos szeminárium büntetőjogból
 2 félnapos szeminárium jogi tanácsadásból,
szerződésekből és a jogi munkához szükséges
ügyvédi készségekből
 12 félnapos szeminárium – választható
szemináriumok fakultatív témákkal
Az uniós jogi képzés a képzési felügyelő tapasztalatán
múlik.
A Kamara által szervezett kötelező szemináriumok
általában tartalmaznak uniós jogi szempontokat, és a cseh
jogra az uniós jog jelentős hatást gyakorol.
A választható szemináriumok között is sok uniós jogi
képzés található.




Írásbeli vizsgákkal
Szóbeli vizsgákkal

3. Folyamatos képzési rendszer
Van-e különbségtétel a folyamatos képzés /
szakosító képzés között?
NEM
Fennállnak-e folyamatos
képzésre vonatkozó
kötelezettségek?

NEM
Fennállnak-e szakosító
képzésre vonatkozó
kötelezettségek?
Fennáll-e idegen nyelvek tanulására
vonatkozó kötelezettség?
Van-e az uniós jog területére vonatkozó
kötelezettség a folyamatos / szakosító
képzéssel kapcsolatosan?

NEM
Nincs folyamatos/szakosító képzési rendszer.
Sem jogszabály, sem belső szabályzat nem tesz említést
folyamatos képzésről.
Így az adott egyéni ügyvédre hárul, hogy a saját
praxisához releváns területekre szakosodjon és az ehhez
szükséges legmegfelelőbb képzéseket kiválassza.
Egy ügyvéd általános ügyvédként kerülhet be a kamarai
nyilvántartásba, de emellett létezik a 61 szakterület
Kamara által kiadott listája is.
Sem jogszabály, sem belső szabályzat nem tesz említést
szakosító képzésről.
Nincs kötelezettség
Nincs kötelezettség

4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Van-e lehetőség/előírás akkreditációra?

Nem releváns

A folyamatos képzéseket nyújtó
képzésszolgáltatók száma

Nem releváns
A Cseh Ügyvédi Kamara nem bocsátott rendelkezésre
hivatalos számadatokat
Nincs akkreditációs rendszer a képzésszolgáltatók számára.
Ugyanakkor képzéseket nyújt a Cseh Ügyvédi Kamara,
egyetemek, képzés nyújtására felkért bírák és más jogi
szakemberek és más magán képzésszolgáltatók (pl. a BOVA
ügynökség is: ez az ügynökség 1991 óta tevékenykedik a
felnőttoktatás terén. A BOVA ügynökség az üzleti élet
szakembereivel, továbbá eljárásjogi, büntetőjogi, építési jogi,
munkajogi, közigazgatási jogi és más képzettséggel
rendelkező, kiemelkedő szakértőkkel működik együtt.
A BOVA ügynökséget a londoni Nemzetközi Oktatási
Társaság (International Education Society – IES)
akkreditálta, a résztvevők pedig az IES nemzetközi
bizonyítványát szerezhetik meg).

Az akkreditált folyamatos képzéseket
kidolgozó képzésszolgáltatók fajtái

A cseh ügyvédek önként választhatnak a különböző
képzésszolgáltatók által szervezett folyamatos képzési
tevékenységek közül.

Tevékenységek és módszerek

A folyamatos vagy szakosítási képzési
kötelezettségek keretében elfogadott
képzéstípusok

Nem releváns

A
más
tagállamokban
képzéseken való részvétel:

tartott

Mivel nincsenek folyamatos képzési
kötelezettségek, ezért nincs konkrét
rendszer a más tagállamokban tartott
képzéseken való részvétel értékelésére.
Az ügyvédek szabadon részt vehetnek
ilyen képzéseken.

5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési tevékenységeket
felügyelő szervezetek

A Cseh Köztársaságban nincs felügyeleti rendszer.
Ugyanakkor a Cseh Ügyvédi Kamara, mint az önkéntes
folyamatos képzések fő szolgáltatója, saját képzési
tevékenységeit értékeli, pl. a részt vevő ügyvédeket, a
felmerülő ügyvédi igények elemzését, a meglévő kínálati
hiányosságokat stb.

A felügyeleti folyamat

Nem releváns

