Advokaatide/õigusnõustajate ELi õiguse alane koolitamine Tšehhi
Vabariigis
Teabe esitaja: Tšehhi Vabariigi advokatuur (Česká advokátní komora –
ČAK)
ADVOKAATIDE/ÕIGUSNÕUSTAJATE RIIKLIKU KOOLITUSSÜSTEEMI KIRJELDUS –
Tšehhi Vabariik

1. Juurdepääs kutsealale
Kõrgharidus/ülikooliharidus on vajalik
Õigusteaduse kraad on kohustuslik
Täieõiguslikuks
advokaadiks/õigusnõustajaks saamise
nõuded

JAH
JAH






Isik peab end registreerima advokatuuris (neid
kandidaate, kes on oma akadeemilise kraadi
saanud välisriigis, hindab õigusalase hariduse
hindamisega tegelev advokatuuri
nõuandekomitee (edaspidi „komitee”)). Komitee
liikmed on kõrgetel akadeemilistel ametikohtadel
olevad advokaadid, ülikoolide teaduskondade
dekaanid ja prorektorid).
Isik peab läbima praktika õigusvaldkonnas. See
tähendab kolmeaastast kutsepraktikat, mille
jooksul peavad kõik õigusala praktikandid
läbima kutsealase koolituse advokaadi või
äriühingu või välisriigi äriühingu juures. Praktika
eesmärk on töötada kogenud praktiseeriva
advokaadi järelevalve all, et omandada
advokaadina tegutsemiseks vajalikud teadmised
ja kogemused.
Isik
peab
sooritama
Tšehhi
Vabariigi
advokatuuri korraldatud eksami.
Isik peab olema usaldusväärne.


Alternatiivsed võimalused kutsealale juurdepääsuks
Järgmisena nimetatud eksameid loetakse advokaadieksamiga võrdsustatuks:
 õigusalane kutseeksam;
 kohtunikueksam;
 ühtne kohtunikueksam;
 ühtne kohtuniku- ja advokaadieksam;
 prokuröri kvalifikatsioonieksam;
 prokuröri (státní zastupitelství) lõpueksam;
 vahekohtuniku eksam;
 notarieksamid;
 litsentseeritud täitevametniku eksam (kohtutäiturieksam).

2. Koolitus kutsepraktika ajal
Kas on nõutav kutsepraktika
läbimine?

JAH

Õiguslik alus:
advokaadina tegutsemist käsitleva 13. märtsi 1996. aasta
seaduse nr 85/1996 (seadustekogu) (muudetud kujul)
artikli 5 lõike 1 punkti c kohaselt võtab advokatuur enda
liikmeks vastu ja kannab kirjaliku avalduse alusel
advokaatide nimekirja kõik isikud, kes on muu hulgas

osalenud vähemalt kolm aastat kutseõppes õigusala
praktikandina.

Kohustuslik

JAH


Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
korraldamise eest vastutavad
struktuurid







Kutsepraktika raames
pakutava koolituse vorm
Sobivuseksam/kontroll enne
kutsepraktika algust

Kindlaksmääratud õppekava
kutsepraktika ajal

Kindlaksmääratud kestus:
vähemalt kolm aastat.
Advokatuur – korraldab õigusala praktikantidele kohustuslikke
koolituskursusi.
Kutsealane koolitus advokaadibüroos või äriühingus või välisriigi
äriühingus eesmärgiga omandada advokaadina töötamiseks
vajalikud teadmised ja kogemused (advokaadi järelevalve all).

Jah.

Erapraksise juhendamisel toimuv kutsepraktika.
Õigusvaldkonnaga mitteseotud kutseoskuste alane koolitus.
Õigusvaldkonnaga seotud kutseoskuste alane koolitus.
 Kontrollitakse diplomit.
 Antakse hinnang kirjalikule avaldusele.
 Viiakse läbi vestlus (advokaadibüroosse praktikale
soovijatele).

Kindlaksmääratud
õppekava
puudub.

ELi õigust ja keeleõpet
käsitlevad erisused

PUUDUVAD

Kutsepraktika periood on
jagatud erinevateks
etappideks
Kutsepraktika järgne
hindamine/eksam

EI

JAH

Pärast hindamist kantakse kandidaadid advokatuuri
õigusala praktikantide nimekirja.
On olemas advokatuuri korraldatavad kursused.
Koolituse sisu ja kvaliteet sõltub peamiselt koolituse
juhendajast (advokaadist), samuti tema õigusalasest
kogemusest.
Sissejuhatav koolitus (kohustuslikud seminarid
kutsepraktika ajal)
Advokatuuri korraldatud kohustuslikud seminarid, mille
teemad valib advokatuur:
 kaheksa poolepäevast seminari eraõiguse teemal;
 kuus poolepäevast seminari avaliku õiguse
teemal;
 kuus poolepäevast seminari kriminaalõiguse
teemal;
 kaks poolepäevast seminari õigusalase
nõustamise, lepingute sõlmimise ja advokaadina
tegutsemiseks vajalike kutseoskuste teemal;
 12 poolepäevast valikulist seminari fakultatiivsetel
teemadel.
ELi õiguse alane koolitus sõltub koolituse juhendaja
eksperditeadmiste ulatusest.
Advokatuuri korraldatud kohustuslikud seminarid
hõlmavad tavaliselt ELi õiguse aspekte ja Tšehhi Vabariigi
õigus on ELi õigusest suuresti mõjutatud.
Pakutakse ka palju valikulisi ELi õiguse alaseid seminare.




Kirjalike eksamite abil.
Suuliste eksamite abil.

3. Täiendusõppe süsteem
Täiendusõppe ja spetsialiseerumisõppe
eristamine
Täiendusõppe läbimisega
seotud kohustused

PUUDUVAD

EI ERISTATA.
Puudub täiendusõppe ja spetsialiseerumisõppe
süsteem.
Täiendusõpet ei ole nimetatud riigi õigusaktides ega
advokatuuri kodukorras.
Konkreetses valdkonnas spetsialiseerumist võimaldava
koolituse läbimise ja asjaomase valdkonnaga seotud
kõige sobivama koolituse valimise eest vastutab iga
advokaat ise.

PUUDUVAD
Spetsialiseerumisõppe
läbimisega seotud
kohustused
Kohustused seoses võõrkeelte õppimisega

Täiendusõppe/spetsialiseerumisõppe
raames ELi õiguse omandamisega seotud
kohustused

Advokaadi võib kanda advokatuuri peetavasse registrisse
kui üldadvokaadi, kuid advokatuur avaldab ka advokaatide
nimekirja 61 spetsialiseerumisvaldkonna lõikes.
Spetsialiseerumisõpet ei ole nimetatud riigi õigusaktides
ega advokatuuri kodukorras.
Kohustused puuduvad.
Kohustused puuduvad.

4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
Akrediteerimisvõimalus/-kohustus

EI KOHALDATA.

Nende koolituspakkujate arv, kes
pakuvad täiendusõpet

ANDMED PUUDUVAD.
Tšehhi Vabariigi advokatuuril puuduvad
sellekohasedametlikud andmed.
Tšehhi Vabariigis puudub koolituspakkujate akrediteerimise
süsteem.
Koolitust pakuvad Tšehhi Vabariigi advokatuur, ülikoolid,
kohtunikud ja need õigusvaldkonna töötajad, keda on
kutsutud koolitusi läbi viima, samuti teised eraõiguslikud
koolituspakkujad (nt agentuur BOVA (Agentura BOVA), mis
tegutseb täiskasvanute koolituse valdkonnas alates
1991. aastast. Agentuur BOVA teeb täiel määral koostööd
äriõiguse, menetlusõiguse, kriminaalõiguse, ehitusõiguse,
tööõiguse ja haldusõiguse valdkonna tippekspertidega ning
muude valdkondade ekspertidega.
Agentuuril BOVA on Londonis asuva haridusasutuste
rahvusvahelise sertifitseerimisühenduse (International
Education Society – IES) sertifikaat ja koolitusel osalejad
võivad saada IESi rahvusvahelise sertifikaadi).

Nende koolituspakkujate liik, kes töötavad
välja akrediteeritud täiendusõppe kursusi

Tšehhi Vabariigi advokaadid võivad omal soovil valida
erinevate täiendusõpet pakkuvate koolituspakkujate kursusi.

Koolituste liigid ja õppemeetodid

Koolituste liigid, mis on heaks kiidetud
täiendusõppe või spetsialiseerumisõppe
läbimise kohustuse raames

EI KOHALDATA.

Osalemine koolitusel,
teises liikmesriigis:

mis

toimub

kuna täiendusõppe läbimise kohustus
riigis puudub, ei ole ette nähtud eraldi
süsteemi, mille abil anda hinnang teises
liikmesriigis
toimuval
koolitusel
osalemisele. Advokaadid võivad omal
äranägemisel
otsustada
sellistel
koolitustel osalemise üle.

5. Järelevalve koolituse üle
Täiendusõppe üle järelevalvet tegevad
organisatsioonid

Tšehhi Vabariigis selline järelevalvesüsteem puudub.
Tšehhi Vabariigi advokatuur kui peamine vabatahtliku
täiendusõppe pakkuja hindab siiski oma koolitustegevust,
näiteks hinnates osalevaid advokaate, analüüsides
advokaatide koolitusvajadusi ja olemasolevate koolitustega
hõlmamata valdkondi jms.

Järelevalveprotsess

EI KOHALDATA.

