Uddannelse af tjekkiske advokater i EU-ret
Responderende myndighed: Det tjekkiske advokatsamfund (Česká
advokátní komora (ČAK))
BESKRIVELSE AF DET TJEKKISKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER

1. Adgang til erhvervet
JA

Krav om videregående
uddannelse/universitetsuddannelse
Krav om juridisk kandidateksamen

JA


For at blive fuldgyldig advokat skal man:





Være optaget i advokatsamfundet (hvis en
ansøger har taget sin uddannelse i udlandet,
vurderes den pågældendes ansøgning af
advokatsamfundets rådgivende udvalg for
gennemgang af juridisk uddannelse (herefter
"udvalget")). Udvalget består af advokater i høje
akademiske stillinger, dekaner for fakulteter og
vicerektorer ved universiteter.
Have gennemgået et praktikforløb, dvs. en
fuldmægtigperiode
på
tre
år,
hvor
advokatfuldmægtigen
gennemfører
den
praktiske del af sin uddannelse under tilsyn af
en advokat eller en tjekkisk eller udenlandsk
virksomhed. Formålet med praktikforløbet er,
under tilsyn af en erfaren, praktiserende
advokat, at oparbejde den viden og erfaring, der
kræves for at kunne praktisere som advokat.
Eksamen
(afholdes
af
det
tjekkiske
advokatsamfund).
Troværdighed.


Alternative veje til erhvervet:
Følgende eksamener anses for at svare til advokatsamfundets eksamen:
 Praktisk juridisk eksamen
 Dommereksamen
 Samlet dommereksamen
 Samlet dommer- og advokatssamfundseksamen
 Adgangsgivende eksamen for anklagere
 Afsluttende eksamen for anklagere (státní zastupitelství)
 Eksamen for voldgiftsdommere
 Notareksamener
 Eksamen for autoriserede kuratorer (fogeder)

2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en fuldmægtigperiode? JA

Retsgrundlag:
I henhold til artikel 5, stk. 1, litra c), i HYPERLINK
"http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1993" lov nr.
85/1996 Sb. af 13. marts 1996 om juridiske erhverv, som
ændret, "skal advokatsamfundet optage enhver person, der
bl.a. har gennemgået praktisk uddannelse som
advokatfuldmægtig i mindst tre år, ved efter skriftlig
ansøgning at indføre ansøgerens navn i advokatregistret".

Obligatorisk

JA


Organer med ansvar for
uddannelse af
advokatfuldmægtige







Type uddannelse i
fuldmægtigperioden
Optagelsesprøve/kontrol før
fuldmægtigperiode

Undervisningsprogram i
fuldmægtigperioden

Varighed:
Mindst tre år
Advokatsamfundet: Advokatsamfundet varetager den obligatoriske
uddannelse af advokatfuldmægtige.
Praktisk uddannelse på et advokatkontor eller i en tjekkisk eller
udenlandsk virksomhed med henblik på at opnå viden om og
erfaring med det juridiske erhverv (under tilsyn af en advokat)

Ja

Praktikforløb under tilsyn af en privat praksis
Oparbejdelse af ikke-juridiske kompetencer
Oparbejdelse af juridiske kompetencer
 Kontrol af uddannelsespapirer
 Vurdering af skriftlig ansøgning
 Samtale (for ansøgere til advokatfirmaer)

Intet
undervisnin
gsprogram

Særlige forhold vedrørende
EU-ret og sproglig
uddannelse

NEJ

Fuldmægtigperiode inddelt i
faser

NEJ

Evaluering/eksamen efter
fuldmægtigperiode

JA

Efter bedømmelsen optages ansøgeren i
advokatsamfundets register over advokatfuldmægtige.
Advokatsamfundet afholder kurser.
Uddannelsens indhold og kvalitet afhænger hovedsagelig
af praktikvejlederen (en advokat) samt dennes
ekspertiseområde.
Adgangskurser (obligatoriske seminarer i
fuldmægtigperioden)
Emner og obligatoriske seminarer, der afholdes af
advokatsamfundet:
 Otte halvdagsseminarer i privatret
 Seks halvdagsseminarer i offentlig ret
 Seks halvdagsseminarer i strafferet
 To halvdagsseminarer i juridisk rådgivning,
kontrakter og kompetencer, der er nødvendige for
at udøve hvervet som advokat
 Tolv halvdagsseminarer – valgfrie seminarer med
valgfrie emner
Uddannelsen i EU-ret afhænger af praktikvejlederens
ekspertiseområde.
De obligatoriske seminarer, som afholdes af
advokatsamfundet, omfatter normalt EU-retlige aspekter,
og tjekkisk lovgivning er stærkt påvirket af EU-retten.
Der udbydes også mange valgfrie seminarer i EU-ret.




Gennem skriftlige eksamener
Gennem mundtlige eksamener

3. Videreuddannelse
Sondring mellem videreuddannelse og
specialisering
Krav om videreuddannelse

NEJ

NEJ
Der findes ikke noget videreuddannelses/specialiseringssystem.
Hverken national lovgivning eller advokatsamfundets
interne regler indeholder krav om videreuddannelse.
Det er op til den enkelte advokat at deltage i
uddannelsesaktiviteter med henblik på at specialisere sig
inden for de områder, der er relevante for den
pågældendes praksis.

Krav om specialisering

NEJ

En advokat kan optages i advokatsamfundets register
som alment praktiserende advokat, men
advokatsamfundet fører også en liste med 61 specialer.
Hverken national lovgivning eller advokatsamfundets
interne regler indeholder krav om specialisering.

Krav om tilegnelse af fremmedsprog

Ingen krav

Krav om videreuddannelse/specialisering i
EU-ret

Ingen krav

4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for/krav om akkreditering

Ikke relevant

Antal uddannelsesudbydere, der tilbyder
videreuddannelse

Ikke relevant
Der findes ingen officielle tal fra det tjekkiske
advokatsamfund.
Der er ikke noget akkrediteringssystem for
uddannelsesudbydere.
Uddannelse tilbydes af det tjekkiske advokatsamfund,
universiteter, dommere og andre jurister, der inviteres til at
afholde kurser, samt af andre private uddannelsesudbydere
(f.eks. BOVA-agenturet, som har tilbudt voksenuddannelse
siden 1991. BOVA-agenturet samarbejder udelukkende med
førende eksperter inden for procesret, strafferet, byggeret,
arbejdsret og forvaltningsret og med specialister inden for
andre områder.
BOVA er akkrediteret af International Education Society
(IES) i London, og deltagere kan få det internationale IESbevis).

Uddannelsesudbydere af akkrediteret
videreuddannelse

Tjekkiske advokater kan selv vælge, om de vil deltage i
videreuddannelsesaktiviteter tilrettelagt af forskellige
uddannelsesudbydere.

Aktiviteter og metoder

Uddannelsesaktiviteter, der accepteres i
overensstemmelse med kravene om
videreuddannelse/specialisering

Ikke relevant

Deltagelse i uddannelsesaktiviteter i
andre medlemsstater:
Da
der
ikke
er
krav
om
videreuddannelse, findes der ikke noget
specifikt system til vurdering af
deltagelse i uddannelsesaktiviteter i
andre medlemsstater. Advokater kan frit
vælge, om de vil deltage i sådanne
aktiviteter.

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører tilsyn med
videreuddannelsesaktiviteter

Der findes ikke nogen tilsynsordning i Tjekkiet.
Dog gennemfører det tjekkiske advokatsamfund som den
primære udbyder af frivillig videreuddannelse evalueringer af
sine egne uddannelsesaktiviteter, herunder de deltagende
advokater og analyse af kursusdeltagernes behov og
mangler i de eksisterende tilbud.

Tilsyn

Ikke relevant

