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RIIKLIKU

KOOLITUSSÜSTEEMI

KIRJELDUS

–

1. Juurdepääs kutsealale
Kõrgharidus/ülikooliharidus

JAH

Õigusteaduse kraad on
kohustuslik

JAH

Täieõiguslikuks
advokaadiks/õigusnõustajak
s saamise nõuded




Alternatiivsed võimalused
kutsealale juurdepääsuks

Eksam (mille korraldab Madalmaade
advokatuur
(Nederlandse
Orde
van
Advocaten)). Eksameid on erinevaid,
näiteks
teooriaeksam
suletud
küsimustega, kaasuste analüüsid ja
praktilised ülesanded.
Isik peab läbima kutsepraktika.

Puuduvad.

Kutsepraktika

läbimine

kohustuslik kõigi kandidaatide jaoks.

2. Koolitus kutsepraktika ajal
Kas on nõutav
kutsepraktika
läbimine?

JAH

Õiguslik alus:
wet- en regelgeving / Opleiding en
stagiaire aangelegenheden.

Kohustuslik

JAH

Kindlaksmääratud kestus:
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kolm aastat.
Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
korraldamise eest
vastutavad
struktuurid




Eraõiguslikud praksised ja advokaadibürood.
Advokatuuri poolt akrediteeritud eraõiguslikud
koolituspakkujad.
 Advokaatide ühingud ja koolitusasutused, mille on
loonud advokatuur.
Kõik kutsepraktika raames koolitust pakkuvad
asutused
peavad
olema
saanud
advokatuuri
akrediteeringu.

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
vorm








Erapraksise juhendamisel toimuv kutsepraktika.
Õiguskoolitus, mille raames läbitakse konkreetne
õppekava, mille peavad läbima kõik advokaadi
praktikandid.
Õiguskoolitus personaalse õppekava alusel.
Õigusvaldkonnaga mitteseotud kutseoskuste alane
koolitus.
Õigusvaldkonnaga seotud kutseoskuste alane
koolitus.

Sobivuseksam/kontrol
l enne kutsepraktika
algust

JAH.
 Kontrollitakse diplomit.
 Viiakse läbi vestlus.
 Kontrollitakse, kas kandidaadil on 39-kuuline
leping õigusbürooga.

Kindlaksmääratud
õppekava
kutsepraktika ajal

Õiguskoolitus,
õppekava,

mille

mille

raames

peavad

läbitakse

läbima

konkreetne

kõik

advokaadi

praktikandid.
Peamised teemad:
tsiviilõigus, haldusõigus, kriminaalõigus,
alternatiivne lahendamine, kutse-eetika,
valikkursused.

vaidluste
erinevad

ELi õigust ja keeleõpet
käsitlevad erisused

PUU
DUVAD

Kutsepraktika raames ei pakuta ELi õigust
käsitlevaid koolitusi.

Kutsepraktika periood
on jagatud

JAH.
Ette on nähtud erinevad etapid eesmärgiga hõlmata
advokaadi kutsealaga seotud erinevaid aspekte:
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erinevateks
etappideks





juhtimine;
õigus;
advokaadile vajalikud oskused.

Teemad
–
Esimesel
aastal:
tsiviilõigus,
haldusõigus,
kriminaalõigus, vaidluste alternatiivne lahendamine,
kutse-eetika.
– Teisel aastal: kutsealane käitumine, teave ja tõendite
kogumine, tsiviil-, haldus- ja kriminaalõiguse alased
peamised valikkursused, majandusaasta aruannetest
arusaamine.
– Kolmas aasta: kutsealane käitumine, kutse-eetika,
oskused, tsiviil-, haldus- ja kriminaalõiguse alased
peamised ja sekundaarsed valikkursused.
Kutsepraktika järgne
hindamine/eksam

JAH





Juhendajate aruannete alusel.
Kirjalike eksamite alusel.
Suuliste eksamite alusel.

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

EI ERISTATA.
Spetsialiseerumisõpet ei ole sätestatud riigi
õigusaktides ega ka advokatuuri kodukorras.
JAH

Täiendusõppe läbimise kohustus on sätestatud
advokatuuri kodukorras.
Õiguslik alus:
wet- en regelgeving / Verordening op de
vakbekwaamheid (artikkel 3) ja wet- en
regelgeving / Regeling op de vakbekwaamheid
(artiklid 2 ja 4).
https://www.advocatenorde.nl/advocaten/juridis
che-databank/wetenregelgeving/list/hoofdstuk.

Kohustused seoses
võõrkeelte õppimisega

Kohustused puuduvad.

Täiendusõppe/spetsial
iseerumisõppe raames

Kohustused puuduvad.
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ELi õiguse sisu
omandamisega seotud
kohustused
4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
Akrediteerimisvõimalus

JAH.
Kuid akrediteerimist võib taotleda ainult alles
pärast kutsepraktika läbimist.
Õiguslik alus:
regeling op de vakbekwaamheid (artikkel 6).

Nende koolituspakkujate
arv, kes pakuvad
täiendusõpet
Nende koolituspakkujate
liik, kes töötavad välja
akrediteeritud täiendusõppe
kursusi

Üle 50 koolituspakkuja.






Advokatuur.
Advokatuuri hallatavad või loodud
organisatsioonid.
Akrediteerimata tulunduslikud
eraõiguslikud koolituspakkujad.
Akrediteerimata eraõiguslikud või avalikõiguslikud mittetulunduslikud
koolituspakkujad.

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











Auditoorsetel
koolitustel
osalemine;
kaugkoolituse
läbimine;
e-õppe moodulite
läbimine;
veebiseminari
jälgimine;
kombineeritud
õppetegevuses
osalemine;
koolituskonverents
idel osalemine;
koolitustel
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Osalemine koolitusel,
mis toimub teises
liikmesriigis:
jah, teises liikmesriigis
toimuval koolitusel
osalemist võib võtta
arvesse täiendusõppe
läbimise kohustuse
täitmise arvestamisel.
Advokaadid võivad
saada ainepunkte
kursuste läbimise eest
teistes ELi
liikmesriikides.
Õiguslik alus:

Riik: Madalmaad



osalemine koolitaja regeling op de
või õpetajana;
vakbekwaamheid
kirjutamine/avalda (artikli 4 lõige 5).
mine.

5. Järelevalve koolituse üle
Täiendusõppe üle
järelevalvet tegevad
organisatsioonid

Advokatuur.

Järelevalveprotsess

Hinnatakse:
 sisu kvaliteeti;
 koolitusmeetodite kvaliteeti;
 seda, kuidas on täidetud advokatuuri
kehtestatud kirjalikud nõuded.

6. Koolitussüsteemi riiklik reform
Kutsepraktika raames pakutava koolituse süsteem on reformimisel.
Süsteemi reform algas 2013. aasta septembris.
Peamised muudatused tehakse järgmistes küsimustes: kutsepraktika kestus,
kohustus teha koduseid töid, rohkem õppimist omal käel, digitaalne
õppekeskkond, õigusalase koolituse tellimine allhankijatelt (järelevalvet teeb
Madalmaade advokatuur).
Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 2 – Study on the state of
play of lawyers training in EU law”. Küsitluse viisid läbi Euroopa Advokatuuride ja
Õigusliitude Nõukogu (CCBE) ja Euroopa Avaliku Halduse Instituut (EIPA).
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