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A.

Bevezetés
A „CLEAR-Rights: Enhancing legal assistance and access to justice for children in
conflict with the law” (CLEAR-Rights: a törvénnyel összeütközésbe került gyermekek számára nyújtott jogi segítség fejlesztése Európában) projektben részt vevő
hat partnerszervezet azt javasolja az európai kormányoknak, és különösen az igazságügyminisztereknek – az ügyvédi kamarákkal szoros együttműködésben –, hogy
vizsgálják felül a törvénnyel összeütközésbe került gyermekeket védő ügyvédek
akkreditációjának feltételeit, és szükség esetén javítsanak azokon. A jelen szakmai összefoglaló célja, hogy hozzájáruljon ehhez a felülvizsgálati és fejlesztési folyamathoz, és ajánlásokat tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy melyek legyenek a
minimum akkreditációs feltételek az oktatás, képesítés vagy engedélyeztetés, az
értékek, a munkatapasztalat és a továbbképzés kulcsterületein. Emellett információkat tartalmaz a gyermekek nézőpontjáról, a nemzetközi jogi keretrendszerről, valamint – a jó gyakorlatokra adott példákon keresztül – a belgiumi és hollandiai akkreditációs rendszerekről. A jelen szakmai összefoglaló tartalma a CLEAR-Rights
projekt European review of practices and gaps in legal aid systems for children in
Belgium, France, Hungary, Romania & The Netherlands (2021) (A gyermekeknek
nyújtott jog segítség gyakorlatáról és hiányosságairól szóló európai tanulmány Belgium, Franciaország, Magyarország, Románia és Hollandia vonatkozásában, 2021)
c. dokumentumon, valamint a projekt partnerszervezeteitől – a Technikai Szakértői
Csoporttól (Technical Expert Group) és a Gyermekjogi Tanácsadó Bizottságoktól
(Child Advisory Board) – kapott inputok alapján került összeállításra.
A CLEAR-Rights: Jogi segítségnyújtás és az igazságszolgáltatáshoz történő hozzáférés javítása az Európában a törvénnyel összeütközésbe került gyermekek részére
egy kétéves (2021. januártól 2022. decemberig tartó), az Európai Unió Igazságügyi Programja által társfinanszírozott projekt. A CLEAR-Rights projektet a Terres
des hommes Európai Regionális Irodája koordinálja Magyarországon, a következő
5 partnerrel együttműködve: PILnet Alapítvány Magyarországon, az Emberi Jogi
Ügyvédek Szövetsége (Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme; AADH)
Franciaországban, a Defence for Children International (DCI) Belgiumban, a Terre
des hommes Romániában, és Defence for Children International - ECPAT Hollandiában. A projekt átfogó célkitűzése az, hogy javítsa a bűncselekmény elkövetésével
gyanúsított vagy vádolt gyermekek ügyvédhez való egyenlő hozzáférését a minőségi, specializált, állami finanszírozású jogi segítséghez és pro bono jogi segítségnyújtáshoz való hozzáférés erősítésén keresztül, a 2016/800/EU irányelv 6. és
18. cikkével összhangban. Az egyik specifikus célkitűzése, hogy növelje a politikai
döntéshozóknak és a szolgáltatóknak a bűncselekménnyel elkövetésével gyanúsított vagy vádolt gyermekek minőségi jogi segítségnyújtáshoz való hozzáférésével
és az állandó jogi segítségnyújtási rendszer által a részükre nyújtott előnyökkel
kapcsolatos tudatosságát.

A törvénnyel összeütközésbe került
gyermekeket védő ügyvédek részére
előírt minimum akkreditációs
kritériumok
Az akkreditációs rendszer egy eszköz a minőségi jogi segítségnyújtás biztosítására és a gyermekek egyenlő és tisztességes bánásmódjának előmozdítására a gyermekkorúak igazságszolgáltatásában. E célok megvalósítása érdekében
meghatározhatók speciális követelmények, ún. akkreditációs kritériumok, melyek bevezetése lehet például az országos vagy helyi ügyvédi kamarák feladata.
Ezeknek a kritériumoknak a bevezetése és kikényszerítése érdekében az ügyvédi
kamara létrehozhat egy olyan speciális ügyvéd listát, amelyre a védőügyvédek
úgy iratkoznak fel, hogy alávetik magukat az akkreditációs követelményeknek,
valamint azokat teljesítik is, mielőtt elvállalnák a törvénnyel összeütközésbe került gyermekek ügyeit. Az ügyvédi kamara feladata ellenőrizni, hogy az ügyvéd
a felvétel időpontjában megfelel-e az akkreditációs követelményeknek, valamint
ezt követően a listán maradáshoz előírt további kritériumoknak. Ezt a speciális listát a rendőrség és a bíróságok is felhasználhatják annak érdekében, hogy
megfelelően képzett védőügyvédet biztosítsanak a gyermekeknek. Az ügyvédi
kamaráknak emellett képzést is biztosítaniuk kell az ügyvéd( jelölt )ek részére, és
fejleszteniük kell a multidiszciplináris együttműködést, kapcsolatépítést és szakmai tapasztalatcserét, valamint eszközöket kell biztosítaniuk ezek támogatására.
A kormányzatoknak elegendő erőforrást kell biztosítaniuk az ügyvédi kamarák
részére e feladatok megvalósításához. Lásd még a lenti „E” szakaszt: Példák az
akkreditációs rendszerekre.
A CLEAR-Rights projektben részt vevő partnerszervezetek az alábbi tizenhárom
minimumkövetelményt ajánlják a gyermekkorúak igazságszolgáltatása keretében
a törvénnyel összeütközésbe került gyermekek részére jogi segítséget biztosítani kívánó védőügyvédek akkreditációjára. Az itt említett (minimum) számok az
adott ország körülményeihez igazíthatók.

B.

Oktatás
Az ügyvédnek sikeresen el kell végeznie az egyetemi jogi mesterképzést, valamint a büntetőjogra specializálódott ügyvédek szakképzését.
Az akkreditáció kérelmezését megelőző három év során az ügyvédnek részt kellett vennie legalább három akkreditált képzési kurzuson
a gyermekkorúak igazságszolgáltatása területén.
Ha az ügyvéd már három éve akkreditációt szerzett gyermekjogi
szakterületen, akkor nyilatkoznia kell, hogy együttműködik a kollégái
mentorálásában és egyetért azzal, hogy mentorált kollégák elkísérjék a gyermekkorúak bírósági tárgyalásaira.

Képesítés és engedély l
c
A gyermekeket védő ügyvédnek a praxis helyének megfelelő Ügyvédi Kamaránál felesküdött és regisztrált ügyvédnek kell lennie.

Értékek
Az ügyvédnek feddhetetlen magatartással kell rendelkeznie, és ezt a
büntetlen előélet hivatalos elismerésével kell igazolnia.
Az ügyvédnek be kell tartania az (országos) Ügyvédi Kamara által
meghatározott Etikai Kódex előírásait.
Az egyéni ügyvédnek és az ügyvédi irodáknak magatartási kódexben
meghatározott gyermekvédelmi standardoknak kell megfelelniük.
Az ügyvédnek tiszteletben kell tartania a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezményben és az egyéb vonatkozó gyermekjogi dokumentumokban meghatározott gyermekjogokat.

Munkatapasztalat
Az ügyvédnek legalább három év releváns szakmai tapasztalattal
kell rendelkeznie (elviekben három év felesküdött ügyvédként megszerzett munkatapasztalattal).
Az ügyvédnek legalább három év tapasztalattal kell rendelkeznie
gyermekek bírósági tárgyalásán való részvételben, ahol egy másik,
már gyermekjogi specialistaként akkreditált ügyvédet kísért el.
Az ügyvédnek nyilatkoznia kell, hogy legalább hat gyermek esetét
vállalja el évente.

Továbbképzés
Az ügyvédnek nyilatkoznia kell, hogy évente legalább egy, a gyermekkorúak igazságszolgáltatására vonatkozó továbbképzésen részt
vesz, ideértve a gyermekkorúak igazságszolgáltatása terén történő
készségfejlesztést is.
Az ügyvédnek törekednie kell arra, hogy részt vegyen olyan országos
és nemzetközi konferenciákon és szakmai kapcsolatépítési rendezvényeken, valamint munkacsoportokban, amelyek célja a gyermekkorúak igazságszolgáltatása terén történő előrelépés.

C.

A gyermekek nézőpontja
A CLEAR-Rights projekt Gyermekjogi Tanácsadó Bizottságaiban részt vevő
gyermekek hangsúlyozták azon jogászok oktatásának és képzésének fontosságát, akik jogi segítséget biztosítanak a törvénnyel összeütközésbe került gyermekeknek. Emellett kiemelték azt is, hogy ezeknek az ügyvédeknek bírniuk kell
a gyermekekkel való interakcióhoz szükséges interperszonális és szociális készségekkel. Úgy gondolják, hogy az ügyvédeket a gyermekpszichológiában és a
gyermekekkel kapcsolatos kommunikáció (azaz a gyermekbarát nyelvezet ) terén
a legfontosabb képezni. Az általuk hasznosnak tartott egyéb képzések közé tartozik a pedagógia, az etika, a stresszkezelés és a kreativitás.

D.

Nemzetközi jogi keretrendszer
A törvénnyel összeütközésbe került gyermekek részére jogi segítséget biztosító
ügyvédeknek szakosodniuk kell annak érdekében, hogy minden gyermek számára biztosítva legyen a gyermekbarát igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés.
Mindazonáltal az egyes európai országok nem ugyanazokat az akkreditációs
kritériumokat határozzák meg a gyermekjogi szakemberek felé, és egyes országokban semmiféle speciális képesítésre nincs szükség. Az egyes államoknak a
hatékony, megfelelő kritériumokat is magába foglaló akkreditációs rendszerről
történő gondoskodásra való kötelezettsége a lentiekben felsorolt nemzetközi dokumentumokból következik.

Az ügyvédek szerepéről szóló ENSZ-alapelvek, 1990 (UN Basic Principles on the Role of Lawyers)
• Képesítés és képzés
10. A kormányzatoknak, az ügyvédek szakmai egyesületeinek
és az oktatási intézményeknek gondoskodniuk kell arról, hogy az
ügyvédek megfelelő oktatásban és képzésben részesüljenek, és
tájékoztassák őket az ügyvédeket értintő elvárásokról és etikai
kötelességeiről, valamint a nemzeti és nemzetközi jog által elismert emberi jogokról és alapvető szabadságokról.
Az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának 24. sz. általános megjegyzése (2019) – A gyermekek jogai a gyermekek ügyében történő igazságszolgáltatásban (General Comment No. 24 (2019) of
the UN Committee on the Rights of the Child – Children’s rights
in the juvenile justice)

Irányelvek a gyermekbarát jogi segítségnyújtáshoz, UNICEF
ECARO (Európai és Közép-Afrikai Regionális Iroda), 2018. október (Guidelines on child-friendly legal aid, UNICEF ECARO
(Europe and Central Africa Regional Office), October 2018)
• Kompetencia a gyermekek részére történő jogi segítségnyújtás során
A gyermekek részére jogi segítséget nyújtó jogi szakembereknek
tisztában kell lenniük a releváns belföldi jogszabályokkal és eljárásokkal, a gyermekek jogaival, a gyermekek fejlődési szakaszaival, és a gyermekekkel való kommunikáció módjával. Ismereteiket
naprakészen kell tartaniuk, és szakmai továbbképzések segítségével rendszeresen fel kell frissíteniük. A gyermekek részére történi szakszerű jogi segítségnyújtáshoz többre van szükség, mint
a releváns belföldi jogszabályok és eljárások ismeretére: magas
szintű motivációt, elkötelezettséget, készségeket, képzettséget
és tudásanyagot igényel.

Egyesült Nemzetek Szervezete

106. Az átfogó gyermekjogi rendszer megköveteli egy specializált egység létrehozását a rendőrségen, a bírói karon, a bírósági rendszeren és az ügyészségen belül, valamint olyan szakképzett védők vagy más képviselők alkalmazását, akik jogi vagy más
megfelelő segítséget nyújtanak a gyermeknek.

A jogi szakembereknek:
1. ismerniük kell a gyermekek jogait és azt, hogy ezek hogyan
alkalmazhatók a gyakorlatban, így minimum az Egyesült Nemzetek a gyermekek jogairól szóló egyezményének és az Európai Tanács gyermekbarát igazságszolgáltatásról szóló iránymutatásainak rendelkezéseit;
2. magas szinten át kell látniuk a gyermekekkel kapcsolatos polgári, büntető- és közigazgatási jogi eljárásokat, ideértve a különféle alkalmazható intézkedéseket is, mint pl. az elterelés
vagy a helyreállító igazságszolgáltatási eljárások;
3. tudniuk kell, mikor és hogyan kérjenek szaktanácsot és támogatást a megfelelő szakemberektől, pl. pszichológusoktól és
szociális munkásoktól;

Egyesült Nemzetek Szervezete

4. munkatapasztalattal kell rendelkezniük a gyermekek fizikai,
kognitív, érzelmi és szociális fejlődésének különböző szakaszaival kapcsolatosan (...)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/800 irányelve
a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek
részére nyújtandó eljárási biztosítékokról
20. cikk, 3. bekezdés
Képzés
1. A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a gyermekeket is érintő ügyeket kezelő bűnüldöző hatóságok
és büntetésvégrehajtó intézetek személyzetének tagjai a
gyermekekkel való kapcsolatuk szintjének megfelelő, speciális képzést kapjanak a gyermekek jogairól, a megfelelő
kérdezéstechnikákról, a gyermekpszichológiáról, valamint a
gyermekre szabott nyelvezettel történő kommunikációról.
2. A bírói függetlenség és a tagállamok között a bírósági
rendszer szervezetében fennálló különbségek korlátozása
nélkül, valamint megfelelően tiszteletben tartva a bírók és
ügyészek képzéséért felelős személyek szerepét, a tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell tenniük annak biztosítása érdekében, hogy a gyermekeket érintő büntetőeljárásokat kezelő bírók és ügyészek megfelelő kompetenciával
rendelkezzenek ezen a téren, és/vagy hatékony hozzáféréssel bírjanak a specifikus képzéshez.

Európai Unió

3. A jogászi szakma függetlenségének és a jogászok képzéséért felelős személyek szerepének kellő tiszteletben tartása mellett a tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak a
gyermekeket érintő büntetőeljárásokkal foglalkozó jogászok
részére kínált specifikus képzés biztosításának előmozdítása
érdekében, a 2. bekezdésben hivatkozottak szerint.

Recommendation No. R(2000)21 of the Committee of Ministers on the freedom of exercise of the profession of lawyer (A
Miniszteri Bizottság R(2000)21 sz. ajánlása a jogász szakma
szabad gyakorlásáról)
II. irányelv – Jogi oktatás, képzés és belépés a jogi szakmába
2. Minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a jogi képzettség és morális magatartás
magas szintje előfeltétele legyen a szakmába való belépésnek,
továbbá a jogászok folyamatos képzéséről való gondoskodás
érdekében.
Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of
Europe on child-friendly justice (Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról, 2010)
4. Szakemberek képzése
14. A gyermekekkel, illetve gyermekeknek dolgozó szakembereknek szükséges interdiszciplináris képzésben kell részesülniük a különböző korcsoportokba tartozó gyermekek jogaival
és szükségleteivel, valamint a hozzájuk igazított eljárásokkal
kapcsolatosan.
15. A gyermekekkel közvetlen kapcsolatban álló szakembereknek képzésben kell részesülniük azzal kapcsolatosan, hogy
hogyan kell kommunikálni a különféle életkorokban, valamint
fejlődési szakaszokban lévő gyermekekkel, illetve a különösen
sebezhető helyzetben lévő gyermekekkel.

Európa Tanács

...
39. A gyermekeket képviselő ügyvédeknek képzésben kell részesülniük és ismeretekkel kell rendelkezniük a gyermekek jogaival és az ehhez kapcsolódó témákkal kapcsolatosan, valamint folyamatos, mélyreható képzést kell biztosítani a részükre,
és képesnek kell lenniük a gyermekek saját érettségi szintjén
kommunikálni velük.

Európai Jogi Együttműködési Bizottság (CDCJ), Guidelines
of the Committee of Ministers of the Council of Europe on
child-friendly justice (Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról, 2021. március 31.)

Megjegyzés: A költségmentességi rendszerek minőségbiztosítási mechanizmusai tekintetében az Európa Tanács a fent
említett irányelveket dolgozta ki a polgári és közigazgatási
jogi területek költségmentességi rendszereinek hatékonysága
és hatásossága tekintetében. Ezek az irányelvek a büntetőjogi területen is hasznosak lehetnek. Az irányelveket kötelező
betartani a költségmentességi rendszerek vonatkozásában,
amelyeknek az akkreditációs kritériumok fontos elemét képezik (lásd a lenti 9. sz. irányelvet). Az irányelvek hasznosak lehetnek a kormányok számára a költségmentességi rendszerek
és akkreditációs kritériumok bevezetése során.
7. irányelv. Mechanizmusokat és intézkedéseket kell alkalmazni a költségmentességi rendszerek minőségének biztosítása
érdekében, mind azok általános működése, mind – ami még
fontosabb – a jogsegélyt nyújtó szolgáltatók által biztosított
jogi szolgáltatások tekintetében.

9. irányelv. Figyelemmel kell lenni különösen az alábbi mechanizmusokra és intézkedésekre, amelyek mindegyikét a (minden
jogi segítségnyújtást biztosító szolgáltatót megillető) szakmai
függetlenség és a jogi tanácsadás bizalmas jellegének elvét
teljes mértékben tiszteletben tartva kell bevezetni:
• a jogi segítséget nyújtó szolgáltatók kijelölésére vonatkozó
világos, objektív kritériumok alkalmazása;
• az (akár állami, akár non-profit, akár üzleti alapon működő) jogi segítséget nyújtó szolgáltatók alapos és rendszeres
értékelése világos kritériumok alapján, beleértve az igazgatásuk, szabályzataik, akkreditációjuk, elektronikus és

Európa Tanács

8. irányelv. A jogi segítségnyújtás mechanizmusai és az azokban eszközölt potenciális változtatások kialakítása során figyelemmel kell lenni a jogi szolgáltatás potenciális igénybe vevőinek szükségleteire és nehézségeire. Az igénybe vevőkkel arra
vonatkozóan történő egyeztetés, hogy a költségmentességi
rendszer megfelel-e a szükségleteiknek, valószínűsíthetően
rugalmasabb és hatékonyabb átfogó struktúrát eredményez.

papíralapú esetkezelési rendszereik, ügyfélszolgálati standardjaik, panasztételi eljárásaik és működés közbeni képzési programjaik minőségét, a helyiségeik megfelelőségét,
valamint a hozzáférhetőséget is;
• rendszeres és folyamatos szakmai fejlesztés a jogi segítségnyújtást biztosító szolgáltatók számára;
• minőségbiztosítási klauzulák alkalmazása a jogi segítségnyújtást biztosító szolgáltatókért felelős kormányzati szervek közötti közbeszerzési szerződések esetében;
• annak előírása, hogy a jogi segítségnyújtást biztosító szolgáltatóknak etikai kódexekhez és az etikai követelmények
más formáihoz kell tartaniuk magukat;
• minőségértékelési eszközök alkalmazása, úgymint ügyfélelégedettségi felmérések és más jogi segítségnyújtást biztosító szolgáltatók – akár független szervek, akár magánszemélyek (pl. jogász kollégák) – által objektív kritérium- és/
vagy értékelési rendszerek alapján lefolytatott szakértői értékelések;
• olyan, formális és pártatlan eljárások kialakítása, amelyek
lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy panaszt tegyenek a jogi segítségnyújtást biztosító szolgáltatókkal kapcsolatosan;

Európa Tanács

• olyan, formális és pártatlan eljárások kialakítása, amelyek
lehetővé teszik a nem kielégítő minőségűnek ítélt szolgáltatást nyújtó jogi segítségnyújtást biztosító szolgáltató lecserélését;
• eljárások meghatározása a minőségi szabványoknak meg
nem felelő jogi segítségnyújtást biztosító szolgáltatókat
sújtó fegyelmi intézkedések kiszabására (ideértve a figyelmeztetéseket, bírságokat, a jóváhagyott jogi segítségnyújtást biztosító szolgáltatók névsorából való eltávolítást, az
esetek elvételét és másik jogi segítségnyújtást biztosító
szolgáltatóhoz való áthelyezését ).

E.

Példák akkreditációs
rendszerekre
A jelen pont a belgiumi és hollandiai akkreditációs kritériumokkal és rendszerekkel kapcsolatos információkat tartalmaz.
Ezek jó gyakorlatoknak tekinthetők, tekintettel a szervezeti struktúrájukra, függetlenségükre, és az általuk nyújtott jogsegély-szolgáltatás minőségére.

•

Belgium

Belgiumban ahhoz, hogy valaki ügyvédként praktizálhasson,
jogi egyetemi diplomával (mesterfokozat, öt év) kell rendelkeznie, és be kell jegyeztetnie magát valamelyik ügyvédi kamarába. A mesterdiplomájuk megszerzése után a fiatal ügyvédeknek hároméves szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük egy
másik okleveles ügyvéd felügyelete alatt, miközben folytatják
a képzést és leteszik a szakmai képesítést igazoló bizonyítvány
megszerzését lehetővé tevő vizsgát. Ezt követően bekerülnek
az Ügyvédi Kamara Nyilvántartásába. Belgiumban a jogi segítségnyújtást ügyvédek és ügyvédjelöltek végzik. A jogi segítségnyújtás biztosítására való jogosultsághoz az ügyvédnek
vagy ügyvédjelöltnek szerepelnie kell a jogi segítségnyújtás
biztosítására önkéntesnek jelentkező ügyvédek névsorában. A
gyermekek részére történő segítségnyújtáshoz az ügyvédnek
vagy ügyvédjelöltnek az ügyvédi kamara ifjúsági szekciója tagjának kell lennie. Ahhoz, hogy az ifjúsági szekció tagja legyen,
az ügyvédnek önkéntesen jelentkeznie kell, és megfelelő képzettséggel kell rendelkeznie.

A francia és német nyelvet beszélő ügyvédek esetében a francia és német nyelvű ügyvédi kamara Etikai Kódexe úgy rendelkezik, hogy a névjegyzékre való felvételhez az ügyvédnek: 1)
elismert gyermekjogi szakembernek kell lennie; vagy 2) sikeresen – legalább 20-ból 14-es értékelést elérve – el kell végeznie
az „Ügyvédi szakmára való alkalmasság igazolásának” (CAPA)
részét képező gyermekjogi kurzusokat a jelentkezést megelőző három évben; vagy 3) gyermekjogi továbbképzést kellett
elvégeznie (15 pont az elmúlt három évben, amiből legalább
nyolc pontnak a jogi képzésből kell származnia).

A hollandul beszélő ügyvédek esetében az ugyancsak általános jellegű jogi kurzusok mellett az ifjúsági ügyvéddé válni
kívánó személynek két kiegészítő kurzust is el kell végeznie.
Egyrészt az Ügyvédi Kamara rendelete alapján el kell végeznie
a kezdeti 80-100 órás kurzust, amely kifejezetten interdiszciplináris jellegű. Részét képezi a pszichológia, szociológia,
kriminológia, büntetőjog, közjog, polgári jog, gyermekekkel
folytatott kommunikációs gyakorlatok és szerepjáték, vagy
akár az első találkozások kérdése, azaz, hogy hogyan magyarázzon el valamit egy gyermeknek a lehető legegyszerűbb és
legmegfelelőbb módon. Másrészt el kell végeznie egy speciális
háromnapos képzést a rendőrség által letartóztatott gyermekkorú személyeknek biztosított segítségnyújtással, az eljárással, a joggyakorlattal és a fiatalkorú személy bizalmának megszerzésével kapcsolatosan. Harmadrészt minden évben meg
kell újítaniuk a jelentkezésüket ahhoz, hogy fennmaradjanak
az „ifjúsági ügyvédek” névsorán. Emellett továbbképzésben is
kötelesek részt venni.

Hollandia
Hollandiában csak a holland kormány által a költségmentességi rendszer megszervezésére és felügyeletére létrehozott Jogi
Segítségnyújtási Bizottságnál regisztrált ügyvédek biztosíthatnak támogatás alá eső jogi segítségnyújtási szolgáltatást.
Az ügyvédnek nyilatkoznia kell, hogy betartja az általános követelményeket, amelyek az ügyvéd ügyvédi irodájára és annak
regisztrációjára vonatkozó előírásokkal, a Jogi Segítségnyújtási
Bizottsággal való kapcsolattal, a minőségügyi rendszereknek
való megfeleléssel, az adatszolgáltatással, a megbízások évenkénti minimum és maximum számával, valamint a szakértelemmel és tapasztalattal kapcsolatosak. Az ügyvédnek esküt kell
tennie és be kell jegyeztetnie magát a Holland Ügyvédi Kamaránál, ami többek között azt is jelenti, hogy elvégezte valamely
holland egyetemen a jogi mesterképzést és a szakirányú ügyvédi képzést. Ha az ügyvéd valamely specializációra szeretne
regisztrálni a Jogi Segítségnyújtási Bizottságnál, arra további
szakmai követelmények vonatkoznak. Összesen 13 specializáció létezik, ezek közül a gyermekjog az egyik. Egy ügyvéd legfeljebb négy specializációra lehet regisztrálva. A gyermekjogi
specializációra vonatkozó szakmai követelmények hozzávetőlegesen a fent ajánlott minimum akkreditációs kritériumokat
követik. A további feltételek közé tartozik, hogy az ügyvédnek
részt kellett vennie legalább egy, fiatalkorúak zárt gondozóintézetében történő, saját otthonon kívüli elhelyezés tárgyában
zajló bírósági tárgyaláson egy olyan ügyvéd kísérőjeként, aki
már legalább három éve regisztrálva van a polgári ifjúsági jogi
nyilvántartásban. Ezenfelül az ügyvédnek a regisztrációs kérelmét megelőző három év során legalább nyolc képzési pontot kellett szereznie a gyermekjog és legalább négy képzési
pontot a polgári ifjúsági jog területén. Az ügyvédnek nyilatkoznia kell, hogy évente legalább nyolc képzési pontot szerez

gyermekjogi területen, beleértve legalább egy aktuális ügyekkel kapcsolatos kurzust. Ha egy ügyvéd regisztrálni szeretne a
rendőrség által őrizetbe vett gyermekekhez kirendelhető ügyvédek gyermekjogi szolgálati névjegyzékébe, akkor sikeresen
el kell végeznie egy, a Jogi Segítségnyújtási Bizottság által jóváhagyott, a szolgálatot ellátó ügyvédek számára szervezett
speciális tanfolyamot.

2022

