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OPIS KRAJOWEGO SYSTEMU SZKOLENIA ADWOKATÓW w Niderlandach
1. Dostęp do zawodu
Wykształcenie wyższe /
studia uniwersyteckie

TAK

Wymagany dyplom
ukończenia studiów
prawniczych

TAK

Warunki, które musi spełnić
adwokat, aby uzyskać pełne
prawo do wykonywania
zawodu:




Alternatywne drogi do
zawodu:

Złożenie
egzaminu
(organizowanego
przez Niderlandzką Izbę Adwokacką –
Nederlandse Orde van Advocaten) przeprowadzane
są
różne
rodzaje
egzaminów, np. egzaminy teoretyczne z
pytaniami
zamkniętymi,
testy
z
rozwiązywania
kazusów
i
zadania
praktyczne;
odbycie aplikacji.

Nie, aplikacja jest obowiązkowa dla wszystkich
kandydatów.

2. Szkolenie w trakcie aplikacji
Czy istnieje aplikacja?

TAK

Podstawa prawna:
wet-en regelgeving/Opleiding en
stagiaire aangelegenheden
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Państwo: Niderlandy

Obowiązkowa

TAK

Ustalony czas trwania:
3 lata

Rodzaje struktur
odpowiedzialnych za
organizowanie szkoleń
w trakcie aplikacji



Adwokaci prowadzący prywatną praktykę i
kancelarie prawne;
 prywatni organizatorzy szkoleń akredytowani przez
Izbę Adwokacką;
 akademie prawnicze i struktury szkoleniowe
ustanowione przez Izbę Adwokacką.
Wszystkie struktury organizujące szkolenia w trakcie
aplikacji muszą uzyskać akredytację Izby Adwokackiej.

Forma szkoleń w
trakcie aplikacji








Praktyki pod nadzorem adwokata prowadzącego
prywatną praktykę;
szkolenie z zakresu prawa według określonego
programu wspólnego dla wszystkich aplikantów
adwokackich;
szkolenie z zakresu prawa według indywidualnego
programu nauczania;
szkolenie w zakresie kompetencji zawodowych
innych niż kompetencje prawnicze;
szkolenie w zakresie prawniczych kompetencji
zawodowych.

Egzamin wstępny /
sprawdzenie wiedzy
przed rozpoczęciem
aplikacji

TAK
 Sprawdzenie/weryfikacja dyplomu;
 rozmowa kwalifikacyjna;
 sprawdzenie, czy kandydaci podpisali 39miesięczną umowę z kancelarią prawną.

Ustalony program
nauczania w trakcie
aplikacji

Szkolenie z zakresu prawa prowadzone zgodnie z
określonym

programem

nauczania

wspólnym

dla

wszystkich aplikantów.
Tematyka obejmuje:
prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo karne,
ADR (alternatywne metody rozwiązywania sporów),
etykę zawodową, różnego rodzaju kursy fakultatywne.
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Szczególne zasady
dotyczące szkoleń w
zakresie prawa UE i
szkoleń językowych:

NIE

W okresie aplikacji nie organizuje się żadnych
sesji szkoleniowych dotyczących prawa UE.

Podział aplikacji na
różne etapy

TAK
Poszczególne okresy obejmują różne aspekty związane
z wykonywaniem zawodu adwokata:
 zarządzanie;
 prawo;
 umiejętności adwokata.
Tematy:
– pierwszy rok: prawo cywilne, prawo administracyjne,
prawo karne, ADR (alternatywne metody rozwiązywania
sporów), etyka zawodowa;
– drugi rok: profesjonalizm, informacje i gromadzenie
dowodów, główne kursy fakultatywne z zakresu prawa
cywilnego, administracyjnego i karnego, analiza
rocznych sprawozdań finansowych;
– trzeci rok: profesjonalizm, etyka zawodowa,
rozwijanie umiejętności, główne i uzupełniające kursy
fakultatywne
z
zakresu
prawa
cywilnego,
administracyjnego i karnego.

Ocena/egzamin po
odbyciu aplikacji

TAK





W formie sprawozdań patronów;
w formie egzaminów pisemnych;
w formie egzaminów ustnych.

3. System doskonalenia zawodowego
Rozróżnienie między
doskonaleniem zawodowym
a szkoleniem z zakresu
specjalizacji

NIE
Specjalizacja nie jest uregulowana ani w
prawie krajowym, ani w regulaminie
wewnętrznym.

Obowiązek
doskonalenia
zawodowego

Obowiązek doskonalenia zawodowego jest
określony w regulaminie wewnętrznym Izby
Adwokackiej.

TAK

Podstawa prawna:
wet-en regelgeving/Verordening op de
vakbekwaamheid (art. 3) oraz wet-en
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regelgeving/Regeling op de vakbekwaamheid
(art. 2 i 4).
https://www.advocatenorde.nl/advocaten/juridis
che-databank/wetenregelgeving/list/hoofdstuk.
Obowiązek nauki
języków obcych

Brak

Obowiązek włączenia
treści związanych z
prawem UE w zakres
doskonalenia
zawodowego /
szkolenia z zakresu
specjalizacji

Brak

4. Systemy akredytacji i organizatorzy szkoleń
Możliwość akredytacji

TAK
Akredytację można uzyskać jednak wyłącznie po
odbyciu aplikacji.
Podstawa prawna:
Regeling op de vakbekwaamheid (art. 6).

Liczba organizatorów szkoleń Ponad 50
oferujących działania
szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego
Rodzaj organizatorów
szkoleń opracowujących
akredytowane działania
szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego






Izba Adwokacka;
organizacja zarządzana lub ustanowiona
przez Izbę Adwokacką;
nieakredytowany prywatny komercyjny
organizator szkoleń;
nieakredytowany prywatny lub publiczny
niekomercyjny organizator szkoleń.

Działania i metody
Rodzaj działań szkoleniowych
akceptowanych w ramach



Uczestnictwo w
szkoleniach
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Uczestnictwo w
działaniach

Państwo: Niderlandy

obowiązku doskonalenia
zawodowego lub szkolenia z
zakresu specjalizacji















stacjonarnych;
ukończenie kursów
kształcenia na
odległość;
zaliczenie
modułów e-uczenia
się;
uczestnictwo w
seminarium
internetowym;
ukończenie szkoleń
prowadzonych w
formule
mieszanego
uczenia się;
uczestnictwo w
konferencjach
szkoleniowych;
uczestnictwo w
działaniach
szkoleniowych jako
osoba prowadząca
szkolenie lub
nauczyciel;
przygotowywanie/
publikacja
opracowań.

szkoleniowych w
innych państwach
członkowskich:
Tak, uczestnictwo w
działaniach
szkoleniowych w
innym państwie
członkowskim może
zostać zaliczone na
poczet obowiązku
doskonalenia
zawodowego.
Adwokaci mogą
uzyskać punkty
szkoleniowe z tytułu
ukończenia kursów w
innych państwach
członkowskich UE.
Podstawa prawna:
Regeling op de
vakbekwaamheid
(art. 4 ust. 5).

5. Nadzór nad działaniami szkoleniowymi
Organizacje zaangażowane
w nadzorowanie działań z
zakresu doskonalenia
zawodowego

Izba Adwokacka

Proces nadzoru

Ocena:
 jakości treści szkoleń;
 jakości metod szkoleniowych;
 sposobu wywiązywania się z pisemnych
wymogów ustanowionych przez Izbę.

6. Krajowa reforma systemu szkolenia
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Państwo: Niderlandy

Trwa reforma systemu szkoleń w trakcie aplikacji.
Reforma tego systemu rozpoczęła się we wrześniu 2013 r.
Główne zmiany dotyczą: czasu trwania, wprowadzenia obowiązku odrabiania prac
domowych, wydłużenia czasu przeznaczonego na indywidualną naukę,
wprowadzenia cyfrowego środowiska uczenia się, zlecania szkoleń w zakresie
prawa na zewnątrz (pod nadzorem Niderlandzkiej Izby Adwokackiej).
Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 2
– Badanie dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie szkolenia adwokatów w dziedzinie
prawa UE” realizowany przez Radę Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii
Europejskiej (CCBE) i Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA)
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