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OPIS VNÚTROŠTÁTNEHO SYSTÉMU ODBORNEJ PRÍPRAVY PRÁVNIKOV vo Francúzsku
1. Prístup k povolaniu
Vysokoškolské vzdelanie /
univerzitné vzdelanie

ÁNO

Právnické vzdelanie je povinné

ÁNO
Predpokladom pre povolanie právnika je titul
magistra v oblasti práva alebo rovnocenný.
Právny základ:
Vo francúzštine: Arrêté du 25 novembre 1998 fixant
la liste des titres ou diplômes reconnus comme
équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la
profession d'avocat a Arrêté du 21 mars 2007

Ako sa stať plnohodnotným
právnikom:





Požiadavka na štátnu príslušnosť (francúzska
štátna príslušnosť, štátna príslušnosť niektorého
z členských štátov EÚ alebo štátu, ktorý je stranou
Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
štátna príslušnosť štátu alebo územnej jednotky,
ktoré nepatria do EÚ ani EHP a ktoré francúzskym
občanom umožňujú výkon povolania za rovnakých
podmienok, aké sa vzťahujú na osoby, ktoré chcú
vykonávať prax vo Francúzsku alebo majú postavenie
utečenca, alebo osoby bez štátnej príslušnosti
uznané Francúzskym úradom pre ochranu utečencov
a emigrantov (OFPRA))
Požiadavka na akademický titul: titul magister 1
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v oblasti práva alebo rovnocenný a osvedčenie CAPA
o spôsobilosti na výkon povolania právnika (certificat
d’aptitude à la profession d’avocat)
Požiadavka na morálnu bezúhonnosť: uchádzači
nesmeli byť odsúdení za trestný čin, nesmeli na nich
byť uvalené disciplinárne sankcie, nesmú byť
v osobnom bankrote ani na nich nesmeli byť uvalené
iné druhy sankcií
Registrácia v advokátskej komore:
o úspešné zloženie záverečnej skúšky CAPA,
o

po úspešnom zložení záverečnej skúšky CAPA
musí začínajúci právnik zložiť prísahu a zapísať
sa do zoznamu praktizujúcich právnikov
advokátskej komory v mieste, kde chce pôsobiť
ako právnik (pozri článok 101 vyhlášky décret du
27 novembre 1991).

Právny základ (vo francúzštine):
Loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques
Décret n 91-1197 du 27 novembre 1991. organisant la
profession d'avocat

Alternatívne cesty k vykonávaniu povolania:
Niektoré kategórie odborníkov v závislosti od činností vykonávaných v minulosti v súlade s článkami
97 a 98 vyhlášky č. 91-1197 (décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession
d'avocat)
– sú oslobodené od požiadavky na titul podľa článku 11 ods. 2 uvedeného zákona z 31. decembra
1971 (article 11 (2) de la loi du 31 décembre 1971), na splnenie povinností týkajúcich sa odbornej
prípravy a na získanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon povolania právnika (avocat):
1. členovia a bývalí členovia francúzskej Štátnej rady (Conseil d'État), ako aj členovia a bývalí
členovia správnych súdov a správnych odvolacích súdov;
2. sudcovia a bývalí sudcovia Dvora audítorov alebo regionálnych audítorských komôr
Francúzskej Polynézie a Novej Kaledónie;
3. sudcovia a bývalí sudcovia sudcovského zboru podľa vyhlášky č. 58-1270 (Ordonnance n 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature);
4. vysokoškolskí profesori vyučujúci právo;
5. advokáti v Štátnej rade a na kasačnom súde;
6. bývalí právnici s právami na prijatie na odvolacom súde;
7. bývalí právnici zapísaní vo francúzskej advokátskej komore a bývalí právni poradcovia.
– tieto kategórie sú oslobodené od požiadavky na teoretickú a praktickú odbornú prípravu a na
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získanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon povolania právnika (avocat):
1. notári, súdni úradníci, registrační úradníci na obchodných súdoch, súdni správcovia
a správcovia konkurznej podstaty pre oživovanie a likvidáciu spoločností, bývalí likvidátori
a súdni správcovia, poradcovia v oblasti duševného vlastníctva a bývalí poradcovia v oblasti
patentov na vynálezy, ktorí vykonávali svoje povolanie aspoň päť rokov;
2. vysokoškolskí učitelia, vyučujúci asistenti a osoby na učiteľských pozíciách, ak majú titul PhD.
v oblasti práva, ekonomických vied alebo manažmentu a preukázané päťročné skúsenosti
s učením v oblasti práva na uvedených pozíciách vo vzdelávacích a výskumných inštitúciách;
3. firemní právnici s preukázanou aspoň osemročnou odbornou praxou v oddelení právnych
služieb v jednej alebo viacerých spoločnostiach;
4. štátni zamestnanci a bývalí štátni zamestnanci kategórie A alebo osoby považované za
štátnych zamestnancov tejto kategórie, ktorí aspoň osem rokov vykonávali povolanie právnika
vo verejnej správe alebo službe alebo v medzinárodnej organizácii;
5. právni pridelenci v odborovej organizácii vykonávajúci právne činnosti počas obdobia aspoň
osem rokov;
6. platení právni poradcovia pracujúci pre právnika (avocat), združenie alebo právnickú firmu,
pre kanceláriu praktizujúceho právnika alebo právnika s plnou mocou v Štátnej rade a na
kasačnom súde, ktorí majú preukázané skúsenosti s výkonom práva aspoň osem rokov a titul
uvedený v článku 11 ods. 2 zákona z 31. decembra 1971;
7. osoby uvedené v článku 22 zákona č. 2011-94 z 25. januára 2011 (article 22 de la loi n 201194 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel);
8. spolupracovníci poslancov alebo asistenti senátorov, ktorí aspoň osem rokov vykonávajú právne
činnosti s výkonným postavením ako hlavné povolanie.

2. Odborná príprava počas obdobia zaškolenia
Existuje obdobie
zaškolenia?

ÁNO

Právny základ (vo francúzštine):
Vyhláška č. 91-1197 z 27. novembra 1991, ktorou sa
upravuje právnické povolanie
Décret n 91-1197 du 27 novembre 1991
organisant la profession d'avocat

Povinná

ÁNO

Stanovená dĺžka:
Odborná príprava v regionálnych advokátskych
školách (CRFPA) je rozložená na 18 mesiacov.



Regionálne advokátske školy (École d'avocats – EDA)
(bývalý názov: Regionálne centrum pre profesionálnu
odbornú prípravu právnikov CRFPA – Centre Régional
de Formation Professionnelle des Avocats)

Inštitúcie zodpovedné za
organizovanie odbornej
prípravy v období
zaškolenia
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Conseil National des Barreaux
francúzskych advokátskych komôr)

(Národná

rada

Právny základ (vo francúzštine):
Article 13 et article 21-1 de la loi du 31 décembre
1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques
Formy odbornej prípravy v 
období zaškolenia




Kurzy v rámci CRFPA (pozri vyššie, École d'avocats – EDA)
Stáž (súdy, firmy)
Magisterský kurz 2
Stáž v právnickej firme (viac informácií nájdete ďalej
v oddiele „Obdobie zaškolenia rozdelené na rôzne fázy“)

Prijímacia skúška/kontrola ÁNO
pred obdobím zaškolenia

CRFPA Prijímacia skúška
Právny základ (vo francúzštine):
article 57 du décret n91-1197 du 27 novembre
1991 et arrêté du 11 septembre 2003 fixant le
programme et les modalités de l’examen
d’accès au CRFPA

Stanovené osnovy
v období zaškolenia

Vyhláška č. 91-1197 z 27. novembra 1991, ktorou sa
upravuje právnické povolanie, pododdiel 3, článok 57
(sous section 3 du décret n 91-1197 du 27
novembre 1991, notamment article 57).

ÁNO

Šesťmesačná počiatočná odborná príprava –
hlavné témy:
profesijná etika, príprava právnych aktov, ústna
obhajoba
a diskusia,
konanie,
riadenie
právnickej kancelárie, moderný cudzí jazyk.
Osobitné požiadavky
týkajúce sa právnych
predpisov EÚ a jazykovej
prípravy:

ÁNO
Jazyková príprava:
Prijímacia skúška centra CRFPA zahŕňa ústnu skúšku
v jednom z moderných cudzích jazykov uvedených v prílohe
k nariadeniu z 11. septembra 2003 o programe a modalitách
prijímacích skúšok centier CRFPA (Arrêté du 11 septembre
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2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès
au centre régional de formation professionnelle d'avocats).
Odborná príprava v oblasti práva EÚ:
V článku 57 vyhlášky č. 91-1197 z 27. novembra 1991
(décret n 91-1197 du 27 novembre 1991) sa právo EU
neuvádza ako súčasť základnej spoločnej odbornej
prípravy.
V nariadení zo 7. decembra 2005 (Arrêté du 7 décembre
2005 fixant le programme et les modalités de l'examen
d'aptitude à la profession d'avocat) sa však stanovuje, že:
–
v programe uvedenom v prílohe k vyhláške sa
výslovne uvádza „právo Spoločenstva a európske právo“
(inštitucionálne právo/hmotné právo EÚ),
–
prijímacia skúška musí zahŕňať ústne cvičenie
v trvaní 15 minút a trojhodinovú prípravu na prípad
z oblasti
občianskeho,
obchodného,
sociálneho,
trestného, správneho práva alebo práva Spoločenstva
podľa výberu uchádzača („koeficient 2“) (článok 3
nariadenia zo 7. decembra 2005).
Osnovy regionálnych advokátskych škôl (EDA) sú rôznorodé
a odborná príprava v oblasti práva EÚ je čoraz bežnejšia
vzhľadom na rastúci vplyv práva EÚ na francúzske právo vo
všetkých oblastiach. Právo EÚ sa často vyučuje nielen
v špecializovaných kurzoch, ale aj v rámci výučby iných tém
(trestné právo, občianske právo, sociálne právo). Delegácia
francúzskych advokátskych komôr (Délégation des Barreaux de
France (DBF)) vytvorila modul práva EÚ, ktorý využívajú
niektoré regionálne advokátske školy.
Obdobie zaškolenia
rozdelené do rôznych fáz

ÁNO
Právny základ (vo francúzštine):
Article 58 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991
18-mesačné obdobie odbornej prípravy je rozdelené do 3
kalendárnych období:
 6 mesiacov kurzov v centre CRFPA venovaných
získaniu základných poznatkov;
 6 – 8 mesiacov venovaných realizácii
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individuálneho pedagogického projektu (PPI) –
v rámci tejto odbornej prípravy sú dostupné 2
možnosti: stáž (súd, firma) alebo vysokoškolský
magisterský kurz II;
 6-mesačná stáž v právnickej kancelárii (táto stáž si
vyžaduje podpis trojstrannej dohody medzi
regionálnym centrom, účastníkom odbornej
prípravy a vedúcim stáže).

Hodnotenie/skúška po
koncipientskej praxi

ÁN
O

Na konci odbornej prípravy počas koncipientskej praxe
v centre CRFPA musí uchádzač absolvovať skúšku na
získanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon povolania
právnika (CAPA) v súlade s postupmi stanovenými
v nariadení zo 7. decembra 2005 (Arrêté du 7 décembre
2005 fixant le programme et les modalités de l'examen
d'aptitude à la profession d'avocat).

3. Systém priebežnej odbornej prípravy
Rozlišovanie medzi priebežnou
odbornou prípravou
a špecializačnou odbornou
prípravou

ÁNO
Právny základ (vo francúzštine):
Article 85 du décret n 91-1197 du 27 novembre
1991
Národná rada francúzskych advokátskych komôr každý
rok vydáva celoštátny zoznam právnikov, ktorí získali
jednu alebo dve špecializácie, vrátane právnikov so
špeciálnymi právami na prijatie pred odvolacími súdmi
v súlade s článkom 1, štvrtým odsekom zákona
z 31. decembra 1971 (pozri oddiel „Ako sa stať
plnohodnotným právnikom“).

Povinnosti týkajúce sa
priebežnej odbornej
prípravy/ špecializačnej
odbornej prípravy

ÁNO Etické povinnosti absolvovať nepretržitú
odbornú prípravu sú stanovené v zákone
pripravenom na základe konzultácie s Národnou
radou francúzskych advokátskych komôr, ktorý
obsahuje príslušné postupy.
Právny základ (vo francúzštine):


Article 14 -2 de la loi du 31 décembre 1971
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Povinnosti týkajúce sa
špecializačnej odbornej
prípravy

ÁN
O

portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques (nepretržitá
odborná príprava je povinná pre právnikov
zaregistrovaných v advokátskej komore)
Articles 85 et 85-1 du décret du 27
novembre 1991 organisant la profession
d'avocat
Décision à caractère normatif n 2011-004
du 25 novembre 2011 portant délibération
sur les modalités d’application de la
formation continue des avocats

Právny základ:
article 85 du décret du 27 novembre 1991
organisant la profession d'avocat
Špecializovaní právnici venujú polovicu svojho
času určeného na nepretržitú odbornú prípravu
svojej oblasti špecializácie.

Povinnosti týkajúce sa štúdia
cudzích jazykov

Žiadne povinnosti

Povinnosti týkajúce sa práva EÚ
v súvislosti s priebežnou
odbornou prípravou /
špecializačnou odbornou
prípravou

Žiadne povinnosti

4. Systémy akreditácie a poskytovatelia odbornej prípravy
Možnosť akreditácie

ÁNO
Neexistuje žiadny postup povinnej akreditácie na
poskytovanie odbornej prípravy právnikom.
V rozhodnutí č. 2011-004 (Décision du 25 novembre
2011 portant délibération sur les modalités
d'application de la formation continue des avocats)
sa uvádza, že poskytovateľ odbornej prípravy raz
ročne, každé dva mesiace alebo raz za semester
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pošle Národnej rade francúzskych advokátskych
komôr podrobný program činností odbornej prípravy
na príslušné obdobie. Povinnosť sa týka len
predloženia programu, Národná rada francúzskych
advokátskych komôr nekontroluje obsah programu
odbornej prípravy ani ponúkané činnosti odbornej
prípravy.
Počet poskytovateľov priebežnej
odbornej prípravy

Typ poskytovateľov odbornej
prípravy, ktorí zabezpečujú
akreditované činnosti priebežnej
odbornej prípravy

Nie sú dostupné žiadne údaje (keďže neexistuje
žiadna povinná kontrola nad ponúkanou
odbornou prípravou, nie sú k dispozícii ani žiadne
údaje
o počte
poskytovateľov
odbornej
prípravy).






Počet poskytovateľov odbornej
prípravy organizujúcich činnosti
odbornej prípravy v rámci
prípravy na špecializáciu
Typ poskytovateľov odbornej
prípravy, ktorí zabezpečujú
akreditované činnosti odbornej
prípravy v rámci prípravy na
špecializáciu

CRFPA – regionálne centrá pre
profesionálnu odbornú prípravu právnikov
(Écoles d'avocats – EDA)
Advokátske komory
Organizácie založené alebo riadené
francúzskymi advokátskymi komorami
Akreditovaní súkromní poskytovatelia
odbornej prípravy

Nie sú dostupné žiadne údaje (keďže neexistuje
žiadna povinná kontrola nad ponúkanou odbornou
prípravou, nie sú k dispozícii ani žiadne údaje o počte
poskytovateľov odbornej prípravy).








Advokátske komory
Organizácia riadená alebo založená advokátskou
komorou
Akreditovaný
súkromný
komerčný
poskytovateľ odbornej prípravy (právnické
firmy)
Akreditovaný súkromný alebo verejný
neziskový poskytovateľ odbornej prípravy
(vysoké školy)
Neakreditovaný súkromný komerčný
poskytovateľ odbornej prípravy
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Neakreditovaný súkromný alebo verejný
neziskový poskytovateľ odbornej prípravy

Činnosti a metódy
Druhy činnosti odbornej prípravy
prípustné v rámci povinnej
priebežnej prípravy alebo
špecializačnej odbornej prípravy

Nepretržitá odborná
príprava:
 Publikovanie článkov
v oblasti práva
 Odborná príprava
ponúkaná právnikmi,
školami alebo inými
organizáciami
poskytujúcimi
profesionálnu odbornú
prípravu
 Právne kolokviá alebo
konferencie, alebo
udalosti priamo
súvisiace s odbornou
činnosťou právnikov
 Výučba poskytovaná
právnikmi
 Diaľková nepretržitá
odborná príprava
 Vzájomné uznávanie
absolvovanej
nepretržitej odbornej
prípravy s inými štátmi

9

Účasť na
činnostiach
odbornej prípravy
v iných členských
štátoch:
Absolvovaná
odborná
príprava
alebo
kredity
získané v zahraničí
sa môžu započítať
do
plnenia
povinností
nepretržitej
odbornej prípravy
podľa
pravidiel
stanovených
v rozhodnutí
č. 2011-004
z 25. novembra 2011
uvedených ďalej.
Právny základ:
Décision à caractère
normatif n 2011-004
du 25 novembre
2011 portant
délibération sur les
modalités
d’application de la
formation continue
des avocats, article
6
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5. Dohľad nad činnosťami odbornej prípravy
Organizácie, ktoré sa podieľajú
na dohľade nad činnosťami
priebežnej odbornej prípravy


–

–

Výbor pre profesionálnu odbornú prípravu
Národnej rady advokátskych komôr:
kontrola
nepretržitej
odbornej
prípravy
ponúkanej
regionálnymi
centrami
pre
profesionálnu odbornú prípravu právnikov
(CRFPA),
kontrola programov nepretržitej odbornej
prípravy v rámci prideľovania prostriedkov
z medziprofesijného Fondu pre nepretržitú
odbornú prípravu odborníkov v slobodnom
povolaní (FIF-PL – Fond Interprοfessionnel de
Formation des Professionnels Libéraux), pričom
odborná príprava poskytovaná centrami CRFPA
sa posudzuje podľa 2 kritérií: štýlu (cieľová
skupina a modality) a obsahu (rozmanitosť
odbornej prípravy zahŕňajúcej všetky oblasti
práva s ohľadom na aktuálne právne témy).

 Fond FIF-PL uzavrie finančnú dohodu s každou
regionálnou advokátskou školou „écoles
d’avocats“.
 Výbor pre profesionálnu odbornú prípravu
Národnej rady advokátskych komôr vyčlení časť
úverov
z fondu
FIF-PL
profesionálnym
právnickým
odborovým
organizáciám
zaregistrovaným
ako
poskytovatelia
profesionálnej odbornej prípravy podľa článku L.
6351-1 a v súlade s francúzskym zákonníkom
práce (Code du travail), ktoré predložili svoj
program
nepretržitej odbornej
prípravy
Národnej rade advokátskych komôr. Obsah
programu sa však nekontroluje. Povinnosť sa
vzťahuje len na jeho predloženie.

Postup dohľadu



V rozhodnutí č. 2011-004 (Décision à caractère
normatif n 2011-004 du 25 novembre 2011
portant délibération sur les modalités
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d’application de la formation continue des
avocats) sa uvádza, že poskytovateľ odbornej
prípravy musí raz ročne poslať Národnej rade
francúzskych advokátskych komôr podrobný
program činností odbornej prípravy na príslušné
obdobie.


Organizácie, ktoré sa podieľajú
na dohľade nad činnosťami
odbornej prípravy zameranými
na určitú špecializáciu

Rady advokátskych komôr (Conseils de l'Ordre
des Barreaux) spätne skontrolujú, či boli splnené
povinnosti nepretržitej odbornej prípravy
(článok 17 zákona loi n 71-1130 du 31 décembre
1971, článok 85-1 vyhlášky décret du 27
novembre 1991 a článok 8 rozhodnutia décision
à caractère normatif n. 2011-004.

Neexistuje žiadna povinná celková kontrola obsahu
kurzov nepretržitej odbornej prípravy ponúkaných
právnikom najmä súkromnými alebo verejnými
neprofesionálnymi subjektmi.
Národná rada advokátskych komôr kontroluje len
odbornú prípravu ponúkanú regionálnymi centrami pre
profesionálnu odbornú prípravu právnikov (CRFPA)
a v rámci procesu overovania vykonáva dobrovoľnú
kontrolu kurzov odbornej prípravy ponúkaných
súkromnými subjektami na základe žiadosti podanej
týmito subjektami (podrobný postup je uvedený
v rozhodnutí č. 2011-004 (décision à caractère
normative 2011-004).

Postup dohľadu

Povinná je len spätná kontrola plnenia povinností
nepretržitej odbornej prípravy každého právnika
vrátane
nepretržitej
odbornej
prípravy
špecializovaných právnikov. Kontrolu vykonávajú
rady advokátskych komôr (Conseils de l'Ordre des
Barreaux)(pozri článok 14 ods. 2 zákona loi n 71-1130
du 31 décembre 1971 a článok 85 vyhlášky décret du 27
novembre 1991).

6. Vnútroštátna reforma systému odbornej prípravy
Na konci roku 2011 sa Národná rada advokátskych komôr rozhodla zrušiť vyrovnávacie
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pravidlo 20 hodín v jednom kalendárnom roku alebo 40 hodín v dvoch po sebe idúcich
rokoch, ako aj každoročný výpočet povinností nepretržitej odbornej prípravy na základe
20 hodín odbornej prípravy.
Táto reforma sa vzhľadom na výhrady kancelárskeho úradu (ústrednej správy
Ministerstva spravodlivosti) ešte nerealizovala.
Reforma rozhodnutia č. 2011-004 sa uskutočnila v roku 2011, takže žiadna ďalšia
bezprostredná reforma sa nepripravuje.

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 2 – Štúdia o stave odbornej prípravy
právnikov v oblasti práva EÚ“ realizovaný Radou advokátskych komôr a združení právnikov Európy (CCBE)
a Európskym inštitútom verejnej správy (EIPA)
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