Opleiding voor advocaten over EU-recht in Tsjechië
Reactie afkomstig van: Tsjechische orde van advocaten (Česká
advokátní komora (ČAK))
BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in
Tsjechië

1. Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs/universitair onderwijs is
noodzakelijk
Een afgeronde universitaire rechtenstudie is
verplicht
Stappen om een volledig bevoegde
advocaat te worden:

JA
JA






Inschrijving bij de balie (de profielen van
kandidaten worden beoordeeld door de
adviescommissie van de orde van advocaten
voor de toetsing van buitenlandse juridische
opleidingscertificaten – “de Commissie”. De
leden van de Commissie zijn advocaten die
hoge academische posities bekleden, dekens
van faculteiten en vice-rectoren van
universiteiten)
Stage van een juridisch stagiair – deze term
beschrijft de introductieperiode (3 jaar) waarin
alle juridisch stagiairs hun beroepsopleiding bij
een advocaat of een bedrijf of een buitenlands
bedrijf moeten volgen. Het doel van de stage is
werken onder toezicht van een ervaren
advocaat, die het beroep van advocaat
uitoefent, teneinde de noodzakelijke kennis en
ervaring op te doen om als advocaat te gaan
werken.
Examen (georganiseerd door de Tsjechische
orde van advocaten)
Betrouwbaarheid


Alternatieve routes naar dit beroep:
De volgende examens worden als gelijkwaardig beschouwd aan het examen dat wordt georganiseerd door
de orde van advocaten:
 juridisch beroepsexamen;
 gerechtelijk examen;
 gestandaardiseerd gerechtelijk examen;
 gestandaardiseerd gerechtelijk en advocatuurexamen;
 toelatingsexamen voor openbare aanklagers;
 eindexamen voor aanklagers (státní zastupitelství);
 arbitrage-examen;
 notarieel examen;
 examen voor erkende gerechtsdeurwaarders

2. Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een introductieperiode?

JA

Rechtsgrondslag:
Volgens artikel 5, lid 1, punt c), van WET nr.
85/1996 Sb. van 13 maart 1996 inzake juridische beroepen,

zoals gewijzigd, wordt “tot de balie na een schriftelijk
verzoek toegelaten, door inschrijving van de naam van
betrokkene in het register van advocaten, eenieder die
onder andere gedurende ten minste drie jaren
deelgenomen heeft aan een beroepsopleiding als juridisch
stagiair”.

Verplicht

JA


Soorten organisaties die
verantwoordelijk zijn voor het
organiseren van introductieopleidingen







Vorm van introductieopleiding
Toelatingsexamen/-toetsing
voorafgaand aan de
introductieperiode

Vast curriculum tijdens de
introductieperiode

Vastgestelde duur:
ten minste 3 jaar
Orde van advocaten: de orde van advocaten organiseert de
verplichte opleidingen voor juridische stagiairs
Beroepsopleiding in een advocatenkantoor of een bedrijf of een
buitenlands bedrijf teneinde kennis van en ervaring met het
juridisch beroep op te doen (onder toezicht van een advocaat)

JA

Stage met toezicht door een particuliere praktijk; en
Opleiding over niet-juridische beroepsvaardigheden; en
Opleiding over juridische beroepsvaardigheden
 Toetsing/verificatie van diploma
 Beoordeling van een schriftelijke aanvraag
 Gesprek (voor sollicitanten bij advocatenkantoren)

Geen vast
curriculum

Bijzonderheden met
betrekking tot EU-recht en
taalvaardigheden:

NEE

In verschillende fasen
opgedeelde
introductieperiode

NEE

Na beoordeling worden de kandidaten opgenomen in het
Register van juridische stagiairs van de orde van
advocaten.
Er zijn cursussen die door de orde van advocaten worden
georganiseerd.
De inhoud en de kwaliteit van opleidingen is voornamelijk
afhankelijk van de persoon die als supervisor van de
opleiding optreedt (een advocaat) evenals van diens
juridische expertise.
Toelatingsopleiding (verplichte seminars tijdens de
introductieperiode)
Onderwerpen en verplichte seminars die worden
georganiseerd door de orde van advocaten:
 acht seminars van een halve dag over
privaatrecht
 zes seminars van een halve dag over publiekrecht
 zes seminars van een halve dag over strafrecht
 twee seminars van een halve dag over juridische
advisering, overeenkomsten en de
beroepsvaardigheden voor advocaten
 twaalf seminars van een halve dag – optionele
seminars met keuzeonderwerpen
De opleiding over EU-recht is afhankelijk van de expertise
van de persoon die als supervisor van de opleiding
optreedt.
De verplichte seminars die door de orde van advocaten
worden georganiseerd omvatten normaal gesproken
aspecten van het EU-recht en het Tsjechische recht is
sterk beïnvloed door het EU-recht.
Er worden ook veel optionele seminars over EU-recht
aangeboden.

Beoordeling/Examen na de
introductieperiode

JA




Via schriftelijke examens
Via mondelinge examens

3. Stelsel voor permanente educatie
Onderscheid tussen permanente
educatie/specialisatieopleidingen
Verplichtingen met betrekking
tot permanente educatie

NEE

NEE
Er is geen systeem voor permanente
educatie/specialisatieopleidingen.
Permanente educatie wordt niet genoemd in het nationale
recht of het huishoudelijk reglement.
Het is aan de individuele advocaat om een opleiding te
volgen teneinde zich te specialiseren op een specifiek
gebied en om de meest geschikte opleiding voor zijn
specialisatie te kiezen.

Verplichtingen met betrekking
tot specialisatieopleidingen

NEE

Verplichtingen met betrekking tot het leren
van vreemde talen
Verplichtingen ten aanzien van EU-recht
als inhoud van permanente
educatie/specialisatieopleidingen

Een advocaat kan als “algemeen advocaat” worden
toegelaten tot het register van de balie, maar er is ook een
lijst met 61 specialisaties die door de orde van advocaten
wordt gepubliceerd.
Specialisatieopleidingen worden niet genoemd in het
nationale recht of het huishoudelijk reglement
Geen verplichtingen
Geen verplichtingen

4. Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid/Vereiste van accreditatie

N.v.t.

Aantal aanbieders van opleidingen die
activiteiten voor permanente educatie
aanbieden
Soorten aanbieders van opleidingen die
geaccrediteerde activiteiten voor
permanente educatie ontwikkelen

N.v.t.
Er zijn geen officiële cijfers beschikbaar van de Tsjechische
orde van advocaten.
Er is geen accreditatiestelsel voor aanbieders van
opleidingen.
Opleidingen worden echter aangeboden door de Tsjechische
orde van advocaten, universiteiten, rechters en juridische
beroepsbeoefenaars die worden uitgenodigd om opleidingen
te geven en andere private aanbieders van opleidingen (bijv.
het BOVA-agentschap: dit agentschap verzorgt sinds 1991
volwassenenonderwijs. BOVA werkt nauw samen met
topexperts op het gebied van bedrijfs-, proces-, straf-, bouw-,
arbeids- en bestuursrecht en met andere specialisten.
Het BOVA-agentschap is geaccrediteerd door de
International Education Society te Londen en deelnemers
kunnen het internationale IES-certificaat behalen)
Tsjechische advocaten kunnen vrijwillig permanenteeducatieactiviteiten kiezen die door diverse aanbieders van
opleidingen worden georganiseerd.

Activiteiten en methoden

Soorten opleidingsactiviteiten die worden
geaccepteerd conform de verplichtingen
voor permanente educatie of
specialisatieopleidingen

N.v.t.

Deelname aan opleidingsactiviteiten
in andere lidstaten:
Aangezien er geen verplichtingen tot
permanente educatie zijn, is er geen
specifiek stelsel voor het beoordelen van
de deelname aan opleidingsactiviteiten
die plaatsvinden in andere lidstaten.
Advocaten zijn vrij in hun keuze al dan
niet aan dergelijke activiteiten deel te
nemen.

5. Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die betrokken zijn bij het
toezicht op permanenteeducatieactiviteiten

Tsjechië kent geen toezichtstelsel
Als een van de grotere aanbieders van vrijwillige opleidingen
voor permanente educatie beoordeelt de Tsjechische orde
van advocaten echter zijn eigen opleidingsactiviteiten,
bijvoorbeeld de deelnemende advocaten, analyse van de
beoogde behoeften van advocaten, hiaten in het bestaande
aanbod etc.

Toezichtproces

N.v.t.

