Lakimieskoulutus EU:ssa
Alankomaat
Tietolähde: Alankomaiden asianajajaliitto (Nederlandse Orde van Advocaten)
huhtikuu 2014
KUVAUS Alankomaiden KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen koulutus /
yliopistotason koulutus

KYLLÄ

Oikeustieteen tutkinto
pakollinen

KYLLÄ

Pätevöityminen




Vaihtoehtoiset polut
ammattiin

Alankomaiden asianajajaliiton (Nederlandse
Orde
van
Advocaten)
järjestämä
asianajajatutkinto. Siihen kuuluu erilaisia
kokeita,
kuten
lyhyitä
vastauksia
edellyttäviä
tai
monivalintatehtäviä,
oikeustapauskokeita
ja
harjoitustoimeksiantoja.
Työharjoittelu

Ei ole,

työharjoittelu on kaikille ehdokkaille

pakollinen.

2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLLÄ

Oikeusperusta:
wet-en regelgeving/Opleiding en
stagiaire aangelegenheden
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Maa: Alankomaat

Pakollinen

KYLLÄ

Kesto:
kolme vuotta

Työharjoittelua
järjestävät
organisaatiot




Yksityiset asianajotoimistot ja lakiasiaintoimistot
Asianajajayhdistysten
akkreditoimat
yksityiset
koulutuksen tarjoajat
 Asianajajakoulut ja asianajajayhdistysten perustamat
koulutuksen järjestäjät
Kaikkien
työharjoittelun
tarjoajien
on
saatava
asianajajayhdistyksen akkreditointi.

Harjoittelun
toteutustapa







Pääsykoe/
tarkastus ennen
harjoittelua

Yksityisen asianajotoimiston valvoma työharjoittelu ja
kaikille
asianajajaharjoittelijoille
yhteiseen
opetussuunnitelmaan
perustuva
oikeustieteellinen
koulutus ja
yksilölliseen
opetussuunnitelmaan
perustuva
oikeustieteellinen koulutus ja
muihin kuin lakiasioihin liittyvien ammatillisten taitojen
harjoittelu ja
oikeustieteellistä ammatillista osaamista kehittävä
koulutus

KYLLÄ
 Tarkastetaan tutkintotodistukset.
 Ehdokkaat haastatellaan.
 Tarkastetaan, että ehdokkailla on 39 kuukauden
sopimus lakiasiaintoimiston kanssa.

OpetussuunniKaikille
asianajajaharjoittelijoille
yhteiseen
opetustelma harjoittelun suunnitelmaan perustuva oikeustieteellinen koulutusjakso
aikana
Tärkeimmät asiakokonaisuudet:
siviilioikeus, hallinto-oikeus, rikosoikeus, vaihtoehtoinen
riidanratkaisu (ADR), ammattietiikka, erilaisia valinnaisia
kursseja
Eurooppaoikeuden ja vieraiden
kielten opetusta
koskevat erityisvaatimukset

EI OLE

Harjoitteluun
opetusta.
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ei

kuulu

eurooppaoikeuden

Maa: Alankomaat

Jakautuuko
harjoittelu
useampaan
jaksoon?

KYLLÄ
Eri jaksoilla käsitellään asianajajan ammatin eri puolia:
 hallinto
 oikeus
 asianajotaidot.
Asiakokonaisuudet
– Ensimmäisenä vuonna: siviilioikeus, hallinto-oikeus,
rikosoikeus,
vaihtoehtoinen
riidanratkaisu
(ADR),
ammattietiikka
– Toisena vuonna: ammatillinen suhtautumistapa,
tiedottaminen ja todisteiden kerääminen, tärkeimmät
valinnaiset siviili-, hallinto- ja rikosoikeuden kurssit,
tilinpäätöksen lukeminen
– Kolmantena vuonna: ammatillinen suhtautumistapa,
ammattietiikka, ammattitaito, tärkeitä ja toissijaisia
valinnaisia siviili-, hallinto- ja rikosoikeuden kursseja

Harjoittelun
jälkeinen
arviointi/koe

KYLLÄ





Harjoittelun valvojan raportti
Kirjalliset kokeet
Suulliset kokeet

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
Erottelu
täydennyskoulutuksen ja
erikoistumiskoulutuksen
välillä

EI OLE
Erikoistumisesta ei ole säädetty kansallisessa
laissa, eikä siitä määrätä asianajajayhdistyksen
sisäisissä säännöissä.

Täydennyskoulutusta koskevat
velvoitteet

Asianajajayhdistysten sisäisissä säännöissä
määrätyt koulutusvelvoitteet

KYLLÄ

Oikeusperusta:
wet-en regelgeving/Verordening op de
vakbekwaamheid (3 §) ja wet-en
regelgeving/Regeling op de vakbekwaamheid (2 ja
4 §).
https://www.advocatenorde.nl/advocaten/juridisc
he-databank/wetenregelgeving/list/hoofdstuk.
Vieraiden kielten
opiskelua

EI OLE
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Maa: Alankomaat

koskevat
velvoitteet
Eurooppaoikeuden opetuksen
sisältöä koskevat
vaatimukset
täydennys- ja
erikoistumiskoulutuksessa

EI OLE

4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus
akkreditointiin

KYLLÄ
Akkreditointi voidaan kuitenkin hankkia vasta
työharjoittelun jälkeen.
Oikeusperusta:
Regeling op de vakbekwaamheid (6 §).

Täydennyskoulutusta
tarjoavien koulutuksen
järjestäjien lukumäärä
Akkreditoitua
täydennyskoulutusta
tarjoavat koulutuksen
järjestäjät

Yli 50






Asianajajayhdistykset
Asianajajayhdistyksen hallinnoimat tai
perustamat organisaatiot
Akkreditoimattomat yksityiset kaupalliset
koulutuksen järjestäjät
Akkreditoimattomat yksityiset tai julkiset
voittoa tavoittelemattomat koulutuksen
järjestäjät

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








Henkilökohtaiset
koulutustilaisuudet
Etäopetus
Verkkoopintomoduulit
Verkkoseminaarit
Yhdistelmäopetus
Koulutuskonferenssi
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Osallistuminen
koulutustoimintaan
toisessa
jäsenvaltiossa:
KYLLÄ,
koulutustoimintaan
osallistuminen toisessa
jäsenvaltiossa voidaan

Maa: Alankomaat





t
Koulutustoimiin
osallistuminen
kouluttajana tai
opettajana
Kirjoittaminen/
julkaisutoiminta

laskea osaksi vaadittua
täydennyskoulutusta.
Asianajajat voivat
saada opintopisteitä
kurssien
seuraamisesta muissa
EU-maissa.
Oikeusperusta:
Regeling op de
vakbekwaamheid
(4 §:n 5 momentti)

5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta
valvovat organisaatiot

Asianajajayhdistykset

Valvontamenettely

Arvioidaan seuraavia:
 sisällön laatu
 koulutusmenetelmien laatu
 asianajajayhdistyksen kirjallisten
vaatimusten täyttyminen.

6. Kansallisen koulutusjärjestelmän uudistaminen
Työharjoittelun aikaista koulutusta uudistetaan parhaillaan.
Järjestelmän uudistaminen alkoi syyskuussa 2013.
Tärkeimpiä muutoksia: pituus, velvollisuus tehdä kotitehtäviä, paljon entistä
enemmän itsenäistä opiskelua, digitaalinen oppimisympäristö, oikeustieteen
opetuksen ulkoistaminen (Alankomaiden asianajajaliiton valvonnassa).

Lähde: Pilottihanke - Eurooppalainen oikeusalan koulutus ”Erä 2 – Tutkimus lakimiehille
suunnatusta
eurooppaoikeuden
koulutuksesta”.
Toteutus:
Euroopan
unionin
asianajajaliittojen neuvosto (CCBE) ja Julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti (EIPA).
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