Advokātu apmācības sistēmas ES
Nīderlande
Informāciju sniedza: Nīderlandes Advokātu asociācija (Nederlandse Orde van Advocaten)
2014. gada aprīlis
VALSTS ADVOKĀTU APMĀCĪBAS SISTĒMAS RAKSTUROJUMS — Nīderlande
1. Piekļuve profesijai
Augstākā/universitātes
izglītība

JĀ

Akadēmiskais grāds tiesību
zinātnē ir obligāts

JĀ

Veicamās darbības, lai kļūtu
par pilntiesīgu advokātu




Vai pastāv alternatīvi
profesijas iegūšanas veidi?

Pārbaudījumi
(organizē
Nīderlandes
Advokātu asociācija (Nederlandse Orde van
Advocaten)). Jākārto dažādi pārbaudījumi,
piemēram, teorētiskais eksāmens ar
slēgta veida jautājumiem, gadījuma
izpētes un praktiski uzdevumi;
ievadapmācības pabeigšana.

Nē, ievadapmācības periods ir obligāts visiem
pretendentiem.

2. Ievadapmācība
Vai ir paredzēts
ievadapmācības
periods?

JĀ

Juridiskais pamats
Tiesību akti par juridisko ievadapmācību
(Wet-en regelgeving/Opleiding en stagiaire
aangelegenheden)
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Valsts: Nīderlande

Vai ievadapmācības
periods ir obligāts?

JĀ

Noteikts ilgums:
3 gadi.

Struktūras, kas ir
atbildīgas par
ievadapmācību
organizēšanu




Advokātu privātprakses un advokātu biroji,
privātie apmācības pakalpojumu sniedzēji, kas
saņēmuši Advokātu asociācijas akreditāciju,
 Advokātu asociācijas izveidotās advokātu skolas un
mācību struktūras.
Visām
struktūrām,
kas
piedāvā
apmācības
pakalpojumus, ir jāsaņem Advokātu asociācijas
akreditācija.

Ievadapmācību veidi







Stažēšanās, ko uzrauga advokāta privātprakse,
juridiskā apmācība, ievērojot īpašu programmu, kas
ir vienota visiem advokātiem-mācekļiem,
juridiskā
apmācība,
ievērojot
personalizētu
programmu,
tādu profesionālo prasmju apguve, kas nav saistītas
ar tieslietām,
praktizējoša jurista profesionālo prasmju apguve.

Iestājeksāmens/pārba
udījums pirms
ievadapmācības
perioda

JĀ.
 Diploma pārbaude,
 intervija,
 pārbaude, vai pretendentam ir 39 mēnešu darba
līgums ar advokātu biroju.

Noteikta mācību
programma
ievadapmācības
periodā

Juridiskā apmācība, ievērojot īpašu programmu —,

Iezīmes attiecībā uz ES
tiesībām un valodu
apmācība

NĒ

Vai ievadapmācības
periods ir iedalīts

JĀ.
Tas ir iedalīts vairākos posmos, aptverot dažādus
advokāta profesijas aspektus:

visiem advokātiem-mācekļiem.
Galvenie temati:
civiltiesības, administratīvās tiesības, krimināltiesības,
strīdu alternatīva izšķiršana (SAI), profesionālā ētika un
dažādi izvēles kursi.
Ievadapmācības
periodā
mācības par ES tiesībām.
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nav

paredzētas

Valsts: Nīderlande

vairākos posmos?





vadība,
tiesības,
advokāta prasmes.

Temati:
- pirmais gads: civiltiesības, administratīvās tiesības,
krimināltiesības, strīdu alternatīva izšķiršana (SAI),
profesionālā ētika;
- otrais gads: profesionāla attieksme, informācija un
pierādījumu iegūšana, svarīgi izvēles kursi civiltiesībās,
administratīvajās tiesībās un krimināltiesībās, gada
pārskatu analīze;
- trešais gads: profesionāla attieksme, profesionālā
ētika, prasmes, dažāda svarīguma izvēles kursi
civiltiesībās, administratīvajās tiesībās un
krimināltiesībās.
Novērtējums/eksāmen JĀ
s pēc ievadapmācības
perioda beigām





Stažēšanās vadītāju ziņojumi,
rakstiski eksāmeni,
mutiski eksāmeni.

3. Tālākizglītības sistēma
Tālākizglītības un apmācības
specializācijā nošķiršana

NĒ.
Specializācija nav paredzēta ne valsts tiesību
aktos, ne iekšējos noteikumos.

Prasības saistībā ar
tālākizglītību

Prasības par obligātu apmācību, kā paredzēts
Advokātu asociācijas iekšējos noteikumos.

JĀ

Juridiskais pamats
Tiesību akti par juridisko kvalifikāciju (wet-en
regelgeving/Verordening op de vakbekwaamheid
(3. pants) un wet-en regelgeving/Regeling op de
vakbekwaamheid (2. un 4. pants).)
https://www.advocatenorde.nl/advocaten/juridis
che-databank/wetenregelgeving/list/hoofdstuk.
Prasības saistībā ar
svešvalodu apguvi

Nav prasību.
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Valsts: Nīderlande

Prasības par ES
tiesībām veltīta satura
iekļaušanu
tālākizglītības/speciali
zācijas programmā

Nav prasību.

4. Akreditācijas sistēmas un apmācības pakalpojumu sniedzēji
Akreditācijas iespēja

JĀ
Tomēr akreditāciju var iegūt tikai pēc
ievadapmācības posma.
Juridiskais pamats:
Tiesību akti par juridisko kvalifikāciju (Regeling
op de vakbekwaamheid (6. pants)).

To apmācības pakalpojumu
sniedzēju skaits, kas piedāvā
tālākizglītības pasākumus
Apmācības pakalpojumu
sniedzēji, kas izstrādā
akreditētus tālākizglītības
pasākumus

Vairāk nekā 50.






Advokātu asociācija,
Advokātu asociācijas pārvaldīta vai izveidota
organizācija,
neakreditēts privāts apmācības
pakalpojumu sniedzējs,
neakreditēts apmācības pakalpojumu
sniedzējs privātas vai publiskas bezpeļņas
organizācijas darbības ietvaros.

Pasākumi un metodes
Iespējamie apmācības
pasākumu veidi saskaņā ar
tālākizglītības vai
specializācijas prasībām









Mācību pasākumu
apmeklēšana
klātienē,
tālmācības kursu
pabeigšana,
e-mācību moduļu
pabeigšana,
tīmekļsemināra
skatīšanās,
jaukta tipa
mācības,
mācību konferenču
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Dalība apmācības
pasākumos citā
dalībvalstī
Jā, dalība apmācības
pasākumos citā
dalībvalstī var tikt
ņemta vērā, vērtējot
apmācības prasību
izpildi. Advokāti var
iegūt kredītpunktus
par kursu
apmeklēšanu citā ES

Valsts: Nīderlande





apmeklēšana,
piedalīšanās
apmācības
pasākumos kā
apmācītājam vai
skolotājam,
raksti/publikācijas.

dalībvalstī.
Juridiskais pamats:
Regeling op de
vakbekwaamheid
(4. panta 5. punkts).

5. Apmācības pasākumu uzraudzība
Organizācijas, kas ir
iesaistītas tālākizglītības
pasākumu uzraudzībā

Advokātu asociācija

Uzraudzības process

Novērtē:
 satura kvalitāti,
 apmācības metožu kvalitāti,
 Advokātu asociācijas rakstisko prasību
izpildi.

6. Apmācības sistēmas valsts reforma
Šobrīd notiek ievadapmācības periodā īstenotās apmācības reforma.
Sistēmas reforma sākās 2013. gada septembrī.
Svarīgākās izmaiņas: apmācības ilgums, prasība pildīt patstāvīgos uzdevumus,
daudz vairāk patstāvīgu pētījumu, e-mācību vide, apmācības pakalpojumi kļūs par
ārpakalpojumiem (Nīderlandes Advokātu asociācijas uzraudzībā).
Avots: pilotprojekts — Eiropas Tiesiskā apmācība: "2. daļa. Pētījums par stāvokli advokātu
apmācības jomā saistībā ar ES tiesībām" (Study on the state of play of lawyers training in EU
law), ko veica Eiropas Advokatūru un juristu biedrību padome (CCBE) un Eiropas Publiskās
pārvaldes institūts (EIPA).
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