EU:n oikeutta koskeva lakimieskoulutus Tšekissä
Vastaava organisaatio: Tšekin asianajajayhdistys (Česká advokátní
komora, ČAK)
KUVAUS Tšekin KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ

1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen koulutus / yliopistotason
koulutus edellytyksenä
Oikeustieteen tutkinto pakollinen

KYLLÄ
KYLLÄ


Pätevöityminen





Rekisteröityminen asianajajayhdistykseen (Jos
ehdokas on suorittanut tutkintonsa ulkomailla,
oikeusalan koulutuksesta vastaava asianajajien
neuvoa-antava komitea arvioi hänen
kelpoisuutensa. Komitean jäsenet ovat
korkeissa akateemisissa viroissa toimivia
lakimiehiä, kuten tiedekuntien dekaaneja ja
yliopistojen vararehtoreita.)
Lakimiesharjoittelu:
kaikkien
lakimiesharjoittelijoiden
on
työskenneltävä
kolme
vuotta
harjoittelijana
yksittäisen
asianajajan apuna tai kotimaisessa tai
ulkomaisessa lakiasiaintoimistossa. Harjoittelija
työskentelee kokeneen asianajajan valvonnassa
saadakseen asianajajan ammatissa tarvittavat
tiedot ja kokemuksen.
Koe
(Tšekin
asianajajayhdistyksen
järjestämä)
Luotettavuus


Vaihtoehtoiset polut ammattiin
Seuraavien kokeiden tai tutkintojen katsotaan vastaavan asianajajayhdistyksen järjestämää koetta:
 Oikeusalan ammattitutkinto
 Oikeuslaitoksen järjestämä koe
 Oikeuslaitoksen yhteistutkinto
 Oikeuslaitoksen ja asianajajayhdistyksen yhteistutkinto
 Syyttäjän pätevyystutkinto
 Syyttäjälaitoksessa toimivien asianajajien loppututkinto (státní zastupitelství)
 Sovittelijan tutkinto
 Notaarin työhön liittyvät tutkinnot
 Laillistetun toimeenpanijan (haastemiehen) koe

2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLLÄ

Oikeusperusta:
Laki nro 85/1996 Sb. oikeusalan ammateista, annettu
13. maaliskuuta 1996, jonka muutetussa 5 §:n 1 momentin
1 kohdan c kohdassa todetaan: ”Asianajajayhdistys
hyväksyy hakemuksesta jäsenekseen ja lisää
asianajajarekisteriin henkilöt, jotka ovat esimerkiksi
työskennelleet asianajajaharjoittelijana vähintään kolmen
vuoden ajan”.

Pakollinen

KYLLÄ


Työharjoittelua järjestävät
organisaatiot






Harjoittelun toteutustapa



Pääsykoe / tarkistus ennen
harjoittelua

Opetussuunnitelma
harjoittelun aikana

Kyllä

EI OLE

Eurooppaoikeuden ja
vieraiden kielten opetusta
koskevat erityisvaatimukset

EI OLE

Jakautuuko harjoittelu
useampaan jaksoon?

EI

Harjoittelun jälkeinen
arviointi / koe

KYLLÄ

Kesto:
vähintään kolme vuotta
Asianajajayhdistys: asianajajayhdistys järjestää
asianajajaharjoittelijoille pakollisia kursseja.
Työharjoittelu suoritetaan asianajotoimistossa tai suuremmassa
kotimaisessa tai ulkomaisessa lakiyhtiössä oikeusalan ammatissa
tarvittavien tietojen ja kokemuksen hankkimiseksi (lakimiehen
valvonnassa).
Yksityisen asianajotoimiston valvoma työharjoittelu
Muuta kuin oikeustieteellistä ammatillista osaamista kehittävä
koulutus
Oikeustieteellistä ammatillista osaamista kehittävä koulutus
 Tutkintotodistuksen tarkistaminen / varmentaminen
 Kirjallisen hakemuksen arviointi
 Haastattelu (asianajotoimistojen järjestämään
harjoitteluun pyrkiville)
Arvioinnin jälkeen hakijat lisätään asianajajayhdistyksen
ylläpitämään lakimiesharjoittelijoiden rekisteriin.
Asianajajayhdistys järjestää erilaisia kursseja.
Harjoittelun sisältö ja laatu riippuvat pääasiassa
harjoittelun valvojasta (asianajajasta) ja hänen
asiantuntemuksestaan oikeusalalla.
Mahdollisuus koulutukseen (pakolliset seminaarit
työharjoittelun aikana)
Asianajajayhdistyksen järjestämät pakolliset seminaarit ja
niiden aihepiirit:
 8 puolen päivän seminaaria yksityisoikeudesta
 6 puolen päivän seminaaria julkisoikeudesta
 6 puolen päivän seminaaria rikosoikeudesta
 2 puolen päivän seminaaria aiheista oikeudellinen
neuvonta, sopimusasiat sekä oikeusalan ammatin
harjoittamisessa tarvittavat lakimiestaidot
 12 puolen päivän vapaaehtoista seminaaria
vapaavalintaisista aiheista.
EU:n oikeuden käsittely harjoittelussa riippuu harjoittelua
valvovan lakimiehen asiantuntemuksesta.
Asianajajayhdistyksen järjestämissä pakollisissa
seminaareissa sivutaan yleensä EU:n oikeutta, joka on
myös vaikuttanut voimakkaasti Tšekin lainsäädäntöön.
Tarjolla on lisäksi lukuisia vapaavalintaisia seminaareja,
joiden aiheena on EU:n oikeus.




Kirjallisilla kokeilla
Suullisilla kokeilla

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
EI OLE
Tšekissä ei ole täydennyskoulutus- tai
erikoistumiskoulutusjärjestelmää.
Täydennyskoulutusta ei mainita kansallisessa
lainsäädännössä eikä asianajajayhdistyksen sisäisissä
säännöissä.

Erottelu täydennyskoulutuksen ja
erikoistumiskoulutuksen välillä
Täydennyskoulutusta
koskevat velvoitteet

EI OLE

Kukin asianajaja on itse vastuussa siitä, että hankkii
erikoistumiskoulutusta omaan erikoisalaansa parhaiten
sopivimmalla tavalla.

Erikoistumiskoulutusta
koskevat velvoitteet

Lakimies voidaan ottaa asianajajien rekisteriin niin
kutsuttuna yleisenä lakimiehenä, mutta
asianajajayhdistyksellä on myös luettelo, jossa mainitaan
61 erikoistumisalaa.
Erikoistumiskoulutusta ei mainita kansallisessa
lainsäädännössä eikä asianajajayhdistyksen sisäisissä
säännöissä.

EI OLE

EI OLE

Vieraiden kielten opiskelua koskevat
velvoitteet
Eurooppaoikeuden opetuksen sisältöä
koskevat vaatimukset täydennys- ja
erikoistumiskoulutuksessa

EI OLE

4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus akkreditointiin /
akkreditointivaatimus
Täydennyskoulutusta tarjoavien
koulutuksen järjestäjien lukumäärä
Akkreditoitua täydennyskoulutusta
tarjoavat koulutuksen järjestäjät

–
–
Tšekin asianajajayhdistys ei ole toimittanut virallisia lukuja
asiasta.
Tšekissä ei ole koulutuksen järjestäjien
akkreditointijärjestelmää.
Täydennyskoulutusta järjestävät Tšekin asianajajayhdistys,
yliopistot, tuomarit ja oikeusalan ammattilaiset, joita on
pyydetty järjestämään koulutusta, sekä muut yksityiset
koulutuksen järjestäjät. (Esimerkkinä voidaan mainita
toimisto nimeltä BOVA, joka on tarjonnut aikuiskoulutusta
vuodesta 1991. BOVA tekee tiivistä yhteistyötä yritys-,
prosessi-, rikos-, rakennus-, työ-, ja hallinto-oikeuden
parhaiden asiantuntijoiden sekä muiden alojen
asiantuntijoiden kanssa.
BOVA on Lontoossa toimivan kansainvälisen
koulutusyhteisön (International Education Society, IES)
akkreditoima toimisto, jonka järjestämään koulutukseen
osallistuvat voivat saada kansainvälisen IES-todistuksen).
Tšekkiläiset asianajajat voivat osallistua eri tahojen
järjestämään täydennyskoulutukseen oman valintansa
mukaan.

Koulutustoiminta ja -menetelmät
Täydennys- tai erikoistumiskoulutusta
koskevien velvoitteiden täyttämiseksi
hyväksytty koulutus

–

Osallistuminen
koulutustoimintaan
toisessa jäsenvaltiossa:
Koska
täydennyskoulutus
ei
ole
Tšekissä pakollista, maalla ei ole
myöskään erityistä järjestelmää muissa
jäsenvaltioissa
hankitun
täydennyskoulutuksen
arvioimiseksi.
Tšekkiläiset
asianajajat
päättävät
osallistumisestaan itsenäisesti.

5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta valvovat
organisaatiot

Tšekissä ei ole koulutuksen valvontajärjestelmää.
Tšekin asianajajayhdistys, joka on tärkein vapaaehtoisen
täydennyskoulutuksen järjestäjä, arvioi kuitenkin omaa
koulutustoimintaansa
sekä
koulutukseen
osallistuvia
asianajajia, asianajajien oletettuja koulutustarpeita, puutteita
nykyisessä tarjonnassa ja niin edelleen.

Valvontamenettely

–

