Advokatų mokymo sistema ES
Nyderlandai
Informaciją pateikė Olandijos advokatų asociacija (Nederlandse Orde van Advocaten)
2014 m. balandžio mėn.

Nyderlandų NACIONALINĖS ADVOKATŲ MOKYMO SISTEMOS APRAŠAS
1. Profesijos įgijimas
Aukštasis / universitetinis
išsilavinimas

TAIP.

Privalomas teisinis
išsilavinimas

TAIP.

Reikalavimai asmeniui,
siekiančiam tapti visateisiu
advokatu:




Alternatyvūs būdai tapti
advokatu

egzaminai (juos rengia Olandijos advokatų
asociacija
(Nederlandse
Orde
van
Advocaten)). Reikia laikyti įvairių rūšių
egzaminus, pvz., teorinius egzaminus,
kuriuose pateikiami uždarieji klausimai, su
bylomis susiję testai ir praktiniai
uždaviniai;
pasirengimo advokato veiklai laikotarpio
užbaigimas.

Ne, pasirengimo advokato veiklai laikotarpis yra
privalomas visiems kandidatams.

2. Mokymas pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
Ar yra nustatytas
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis?

TAIP

Teisinis pagrindas:
wet-en regelgeving/Opleiding en stagiaire
aangelegenheden.
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Ar šis laikotarpis
privalomas?

TAIP

Nustatyta trukmė:
3 metai.

Už pasirengimo
advokato veiklai
mokymą atsakingų
institucijų rūšys:



privatūs praktikuojantys advokatai ir advokatų
kontoros;
 privatūs mokymo paslaugų teikėjai, kuriuos
akreditavo advokatūra;
 teisininkų akademijos ir mokymo struktūros, kurias
įsteigė advokatūra.
Visos organizacijos, kurios rengia pasirengimo
advokato veiklai mokymo veiklą, turi turėti
advokatūros suteiktą akreditaciją.

Pasirengimo advokato
veiklai mokymo
forma:







praktika, kuriai vadovauja privatus praktikuojantis
advokatas,
mokymas naudojant visiems advokato padėjėjams
taikomą specifinę mokymo programą,
teisės mokymas naudojant individualią mokymo
programą,
mokymai, susiję su neteisinių profesinių įgūdžių
ugdymu, ir
mokymai, susiję su teisinių profesinių įgūdžių ugdymu.

Stojamasis egzaminas
/ patikrinimas prieš
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpį

TAIP.
 diplomo patikrinimas ir (arba) patvirtinimas;
 pokalbis;
 patikrinimas, ar kandidatai yra sudarę 39 mėnesių
sutartį su advokatų kontora.

Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpiu
taikoma parengta
mokymo programa

Mokymas naudojant visiems advokato padėjėjams
taikomą specifinę mokymo programą.
Pagrindinės temos:
Civilinė teisė, administracinė teisė, baudžiamoji teisė,
AGS (alternatyvus ginčų sprendimas), profesinė etika,
įvairūs papildomi kursai.

Specialūs reikalavimai, NE
susiję su ES teisės ir
kalbų mokymu
Pasirengimo advokato

Pasirengimo
advokato
nerengiamos
mokymo
aptariama ES teisė.

TAIP.
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veiklai
laikotarpiu
sesijos,
kuriose

Šalis: Nyderlandai

veiklai laikotarpis
skirstomas į keletą
etapų

Skirtingais laikotarpiais aptariami įvairūs advokatų
profesijos aspektai:
 vadyba;
 teisė;
 advokato įgūdžiai.
Temos:
− pirmaisiais metais: civilinė teisė, administracinė
teisė, baudžiamoji teisė, AGS (alternatyvus ginčų
sprendimas), profesinė etika;
− antraisiais metais: profesinis požiūris, informacija ir
įrodymų rinkimas, pagrindiniai papildomi kursai
civilinės, administracinės ir baudžiamosios teisės
srityse, metinių ataskaitų analizavimas;
− trečiaisiais metais: profesinis požiūris, profesinė
etika, pagrindiniai ir antraeiliai papildomi kursai
civilinės, administracinės ir baudžiamosios teisės
srityse.

Pasibaigusio
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpio
vertinimas /
egzaminas:

TAIP





mokytojų pranešimai;
egzaminai raštu;
egzaminai žodžiu.

3. Tęstinio mokymo sistema
Tęstinio mokymo ir
specializuoto mokymo
diferenciacija
Su tęstiniu mokymu
susijusios pareigos

NE.
Specializacija neminima nei įstatyme, nei
vidaus taisyklėse.
TAIP

Su privalomu mokymu susijusios pareigos, kaip
nustatyta advokatūros vidaus taisyklėse.
Teisinis pagrindas:
wet-en regelgeving/Verordening op de
vakbekwaamheid (3 straipsnis) ir wet-en
regelgeving/Regeling op de vakbekwaamheid (2 ir
4 straipsniai).
(https://www.advocatenorde.nl/advocaten/juridi
schedatabank/wetenregelgeving/list/hoofdstuk).
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Su užsienio kalbų
mokymusi susijusios
pareigos

Nenustatyta jokių pareigų.

Pareigos, susijusios su
ES teisės turiniu
atsižvelgiant į tęstinį /
specializuotą mokymą

Nenustatyta jokių pareigų.

4. Akreditavimo sistemos ir mokymo paslaugų teikėjai
Akreditacijos galimybė

TAIP.
Tačiau akreditaciją galima gauti tik pasibaigus
pasirengimo advokato veiklai laikotarpiui.
Teisinis pagrindas:
Regeling op de vakbekwaamheid (6 straipsnis).

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą
tęstinio mokymo veiklą,
skaičius
Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą
tęstinio mokymo veiklą,
rūšys:

Daugiau nei 50.






advokatūra;
advokatūros valdoma arba įsteigta
organizacija;
neakredituotas privatus komercinių
paslaugų teisėjas;
neakredituotas privatus arba viešas ne
pelno mokymo paslaugų teisėjas.

Veikla ir metodai
Su tęstiniu arba
specializuotu mokymu
susijusias pareigas
atitinkančios mokymo
veiklos rūšys









dalyvavimas
individualiose
mokymo sesijose;
nuotolinio
mokymo sesijų
užbaigimas;
e. mokymosi
modulių
užbaigimas;
vaizdo seminaro
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Dalyvavimas kitose
valstybėse narėse
vykdomoje mokymo
veikloje.
Taip, dalyvaujant kitoje
valstybėje narėje
vykdomoje mokymo
veikloje gali būti
įvykdomos su tęstiniu
mokymu susijusios

Šalis: Nyderlandai








internete
stebėjimas;
mišrios mokymosi
veiklos užbaigimas;
dalyvavimas
mokymo
konferencijose;
dalyvavimas
mokymo veikloje
kaip instruktoriui
ar mokytojui;
straipsnių rašymas
ir (arba) skelbimas.

pareigos. Advokatai
gali gauti kreditus
vėliau ES valstybėse
narėse rengiamuose
kursuose. Teisinis
pagrindas:
Regeling op de
vakbekwaamheid
(4 straipsnio 5 dalis).

5. Mokymo veiklos priežiūra
Organizacijos, padedančios
vykdyti tęstinio mokymo
veiklos priežiūrą

Advokatūra.

Priežiūros procesas

Priežiūros proceso metu vertinama:
 turinio kokybė;
 mokymo metodų kokybė;
 kaip laikomasi rašytinių advokatūros
reikalavimų.

6. Nacionalinė mokymo sistemos reforma
Šiuo metu vykdoma pasirengimo advokato veiklai laikotarpio reforma.
Sistemos reforma pradėta 2013 m. rugsėjo mėn.
Pagrindiniai pakeitimai: trukmė, nustatytos privalomos namų užduotys, daugiau
laiko skiriama savarankiškam mokymuisi, sukurta skaitmeninė mokymosi aplinka,
mokymo paslaugoms teikti samdomi išorės paslaugų teikėjai (juos prižiūri
Olandijos advokatų asociacija).
Šaltinis: Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) ir Europos viešojo
administravimo instituto (EVAI) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis
projektas „2 dalis. Advokatams skirto ES teisės mokymo būklės tyrimas“.
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