Juristutbildning i EU-rätt i Tjeckien
Ansvarig organisation: Tjeckiens advokatsamfund (Česká advokátní
komora (ČAK))
BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Tjeckien

1. Tillträde till yrket
Högre utbildning/universitetsutbildning är ett
krav
Juristexamen är obligatorisk
Steg för att bli en fullvärdig advokat:

JA
JA






Registrering vid advokatsamfundet (sökande
bedöms av advokatsamfundets rådgivande
kommitté för översyn av juristutbildning om det
gäller utländska examina, kommitténs
medlemmar är advokater med höga akademiska
befattningar, dekaner vid juridiska fakulteter och
vice-rektorer för universitet).
Praktik för biträdande jurister – utgörs av en
introduktionsperiod (tre år), under vilken alla
biträdande
jurister
måste
genomgå
yrkesutbildning som hålls av en advokat eller en
inhemsk eller utländsk advokatbyrå. Syftet med
praktiken är att arbeta under överinseende av en
erfaren praktiserande advokat för att förvärva
nödvändig kunskap och erfarenhet för att arbeta
som jurist eller advokat.
Examination (anordnas av det tjeckiska
advokatsamfundet)
Pålitlighet.


Alternativa vägar till yrket
Följande examinationer anses motsvara advokatsamfundets examination:
 Yrkesmässig juridisk examination.
 Juridisk examination.
 Kombinerad juridisk examination.
 En kombination av juridisk examination och advokatsamfundets examination.
 Kvalificerande examen för åklagare.
 Slutexamen för allmänna åklagare (státní zastupitelství).
 Examination för skiljemän.
 Examination för notarier.
 licensierade exekutionstjänstemän

2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en
introduktionsperiod?

JA

Rättslig grund:
Enligt avsnitt 5.1 c i
lag nr 85/1996 Sb. av den 13 mars 1996 om juristyrket, i
dess ändrade version, ”ska advokatsamfundet godkänna
alla personer som, bland annat, har deltagit i yrkesutbildning
som biträdande jurister i minst tre år som medlemmar i
advokatsamfundet genom att registrera deras namn i
advokatregistret”.

Obligatorisk

JA


Typer av organ med ansvar
för anordnande av
introduktionsutbildning







Former av
introduktionsutbildning
Inträdesexamen/kontroll före
introduktionsperioden

Fast kursplan under
introduktionsperioden

Fastställd varaktighet:
Minst tre år.
Advokatsamfundet: Advokatsamfundet anordnar de obligatoriska
utbildningskurserna för biträdande jurister.
Yrkesutbildning vid jurist- eller advokatbyråer eller inhemska eller
utländska företag för att förvärva kunskap och erfarenhet i
juristyrket (under överinseende av en jurist eller advokat).

Ja

Praktik, övervakad av en advokatbyrå.
Utbildning i icke-juridiska yrkesfärdigheter.
Utbildning i juridiska yrkesfärdigheter.
 Kontroll/bestyrkande av examensbevis.
 Utvärdering av skriftlig ansökan.
 Intervju (för sökande till advokatbyråer).

Ingen fast
kursplan.

Särskilda aspekter när det
gäller EU-rätt och
språkutbildning

NEJ

Introduktionsperiod uppdelad
i olika nivåer

NEJ

Bedömning/examinering efter
genomgången
introduktionsperiod

JA

När sökandena har utvärderats skrivs de in i
advokatsamfundets register för biträdande jurister.
Advokatsamfundet anordnar kurser.
Utbildningens innehåll och kvalitet beror vanligen på
handledaren (en advokat) och hans eller hennes juridiska
sakkunskap.
Inträdesutbildning (obligatoriska seminarier under
introduktionsperioden)
Kursämnen och obligatoriska seminarier som anordnas av
advokatsamfundet:
 Åtta halvdagsseminarier om civilrätt.
 Sex halvdagsseminarier om offentlig rätt.
 Sex halvdagsseminarier om straffrätt.
 Två halvdagsseminarier om juridisk rådgivning,
avtalsrätt och juridisk kompetens som krävs för att
utöva jurist- eller advokatyrket.
 Tolv halvdagsseminarier – alternativa seminarier
med valfria ämnen.
Utbildning i EU-rätt beror på handläggarens sakkunskap.
De obligatoriska seminarier som anordnas av
advokatsamfundet omfattar normalt EU-rättsliga aspekter,
och den tjeckiska lagstiftningen är mycket påverkad av
EU-rätten.
Det finns också ett brett utbud av frivilliga seminarier om
EU-rätt.




Skriftlig examination.
Muntlig examination.

3. Fortbildningssystem
Skillnad mellan fortbildning och
specialiseringsutbildning
Krav gällande fortbildning

NEJ

NEJ
Det finns inget system för
fortbildning/specialiseringsutbildning.
Fortbildning nämns varken i den nationella lagstiftningen
eller i advokatsamfundets stadgar.
Det är juristerna själva som väljer om de vill genomgå
utbildning för att specialisera sig inom ett visst område,
och de väljer själva den lämpligaste utbildningen för sin
yrkesutövning.

Krav gällande
specialiseringsutbildning

NEJ

Jurister kan tas upp i advokatsamfundets register som
”allmänpraktiserande advokater”, men det finns även en
förteckning med 61 specialområden som offentliggörs av
advokatsamfundet.
Specialiseringsutbildning nämns varken i den nationella
lagstiftningen eller i advokatsamfundets stadgar.

Inga krav.
Krav beträffande att lära sig utländska
språk
Inga krav.
Krav på kunskap om EU-rätten när det
gäller fortbildning/specialiseringsutbildning?

4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till/krav på ackreditering

Ej tillämpligt.

Antal utbildningsleverantörer som
tillhandahåller fortbildningsverksamheter

Ej tillämpligt.
Det finns inga tillgängliga officiella siffror från det tjeckiska
advokatsamfundet.
Det finns inget ackrediteringssystem för
utbildningsleverantörer.
Utbildning tillhandahålls dock av det tjeckiska
advokatsamfundet, universitet, domare och jurister som
bjuds in för att hålla utbildningskurser samt andra privata
utbildningsleverantörer (t.ex. Bova agencija, ett institut som
specialiserar sig på vuxenutbildning sedan 1991.
Bova-institutet samarbetar endast med ledande experter
inom bolagsrätt, processrätt, straffrätt, rättsliga frågor inom
byggbranschen samt arbets- och förvaltningsrätt och med
specialister med andra kvalifikationer.
Bova agencija är ackrediterat av International Education
Society i London, och deltagarna kan erhålla det
internationella IES-certifikatet)

Typ av utbildningsleverantör som
tillhandahåller ackrediterad
fortbildningsverksamhet

Tjeckiska jurister och advokater kan frivilligt välja att
genomgå fortbildning som anordnas av ett antal olika
utbildningsleverantörer.

Verksamheter och metoder
Ej tillämpligt.
Typ av utbildningsverksamhet som är
godkänd enligt kraven på fortbildning eller
specialiseringsutbildning

Deltagande i
utbildningsverksamheter i en annan
medlemsstat:
Eftersom fortbildning inte är något krav
finns det inte heller något särskilt
bedömningssystem för deltagande i
utbildning i andra medlemsstater.
Jurister och advokater väljer själva om
de vill delta i sådana verksamheter.

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar tillsyn av
fortbildningsverksamheter

Det finns inget tillsynssystem i Tjeckien.
Som ledande utbildningsleverantör för frivillig fortbildning
utvärderar dock det tjeckiska advokatsamfundet sina egna
utbildningsverksamheter, t.ex. de deltagande advokaterna,
analyser av de blivande advokaternas behov, luckor i det
befintliga utbudet osv.

Tillsynsprocess

Ej tillämpligt.

