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OPIS VNÚTROŠTÁTNEHO SYSTÉMU ODBORNEJ PRÍPRAVY PRÁVNIKOV v Holandsku
1. Prístup k povolaniu
Vysokoškolské vzdelanie /
univerzitné vzdelanie

ÁNO

Právnické vzdelanie je
povinné

ÁNO

Ako sa stať plnohodnotným
právnikom:




Alternatívne cesty
k vykonávaniu povolania:

Skúška
(organizovaná
Holandskou
advokátskou komorou – Nederlandse
Orde van Advocaten). Existujú rôzne
druhy skúšok, napríklad teoretické skúšky
s uzavretými otázkami, prípadové testy
a praktické úlohy.
Dokončenie obdobia zaškolenia

Nie, obdobie zaškolenia je povinné pre všetkých
uchádzačov.

2. Odborná príprava v období zaškolenia
Existuje obdobie
zaškolenia?

ÁNO

Právny základ:
wet-en regelgeving/Opleiding en
stagiaire aangelegenheden

Povinná

ÁNO

Stanovená dĺžka:
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Krajina: Holandsko

3 roky
Inštitúcie zodpovedné
za organizovanie
odbornej prípravy
v období zaškolenia




Súkromní právnici a právnické firmy
Súkromní
poskytovatelia
odbornej
prípravy
akreditovaní advokátskou komorou
 Právnické akadémie a štruktúry odbornej prípravy
vytvorené advokátskou komorou
Všetky štruktúry poskytujúce činnosti odbornej
prípravy v období zaškolenia musia byť akreditované
advokátskou komorou.

Formy odbornej
prípravy v období
zaškolenia








Prax pod dohľadom súkromného právnika a
odborná príprava v oblasti práva podľa osobitných
osnov spoločných pre všetkých začínajúcich
právnikov a
odborná príprava v oblasti práva s individuálnymi
osnovami a
odborná príprava v oblasti iných ako právnických
odborných zručností a
odborná príprava v oblasti právnických odborných
zručností

Prijímacia
skúška/kontrola pred
obdobím zaškolenia

ÁNO
 Kontrola/overenie diplomu
 Pohovor
 Kontrola, či uchádzači majú 39-mesačnú zmluvu
s právnickou firmou

Stanovené osnovy
v období zaškolenia

Odborná príprava v oblasti práva podľa osobitných
osnov spoločných pre všetkých začínajúcich právnikov
Hlavné témy:
občianske právo, správne právo, trestné právo,
alternatívne riešenie sporov, profesijná etika, rôzne
voliteľné kurzy.

Osobitné požiadavky
týkajúce sa právnych
predpisov EÚ
a jazykovej prípravy:

NIE

V období zaškolenia sa neuskutočňujú žiadne
semináre o právnych predpisoch EÚ.

Obdobie zaškolenia
rozdelené do rôznych

ÁNO
Rôzne obdobia týkajúce sa rôznych aspektov
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Krajina: Holandsko

fáz

právnického povolania:
 riadenie,
 právo,
 zručnosti právnika.
Témy:
– prvý rok: občianske právo, správne právo, trestné
právo, alternatívne riešenie sporov, profesijná etika,
– druhý rok: profesionálny prístup, informácie
a získavanie dôkazov, hlavné voliteľné kurzy v oblasti
občianskeho, správneho a trestného práva, čítanie
ročnej účtovnej závierky,
– tretí rok: profesionálny prístup, profesijná etika,
zručnosti, hlavné a vedľajšie voliteľné kurzy v oblasti
občianskeho, správneho a trestného práva.

Hodnotenie/skúška po
skončení obdobia
zaškolenia

ÁNO





Správy lektorov
Písomné skúšky
Ústne skúšky

3. Systém priebežnej odbornej prípravy
Rozlišovanie medzi
priebežnou odbornou
prípravou a špecializačnou
odbornou prípravou

NIE
Špecializácia sa nestanovuje v štátnom zákone
ani v interných predpisoch.

Povinnosti týkajúce sa
priebežnej odbornej
prípravy/
špecializačnej
odbornej prípravy

ÁNO Povinnosti týkajúce sa povinnej odbornej
prípravy uvedené vo vnútorných predpisoch
advokátskej komory

Povinnosti týkajúce sa
štúdia cudzích jazykov

Žiadne povinnosti

Právny základ:
wet-en regelgeving/Verordening op de
vakbekwaamheid (článok 3) a wet-en
regelgeving/Regeling op de vakbekwaamheid
(článok 2 a 4).
https://www.advocatenorde.nl/advocaten/juridis
che-databank/wetenregelgeving/list/hoofdstuk.

3

Krajina: Holandsko

Povinnosti týkajúce sa
práva EÚ v súvislosti
s priebežnou
odbornou prípravou /
špecializačnou
odbornou prípravou

Žiadne povinnosti

4. Systémy akreditácie a poskytovatelia odbornej prípravy
Možnosť akreditácie

ÁNO
Akreditáciu však možno získať až po období
zaškolenia.
Právny základ:
Regeling op de vakbekwaamheid (článok 6)

Počet poskytovateľov

Viac než 50

priebežnej odbornej prípravy
Typ poskytovateľov odbornej
prípravy, ktorí zabezpečujú
akreditované činnosti
priebežnej odbornej prípravy






Advokátska komora
Organizácia riadená alebo založená
advokátskou komorou
Neakreditovaný súkromný komerčný
poskytovateľ odbornej prípravy
Neakreditovaný súkromný alebo verejný
neziskový poskytovateľ odbornej prípravy

Činnosti a metódy
Druhy činnosti odbornej
prípravy prípustné v rámci
povinnej priebežnej prípravy




alebo špecializačnej odbornej
prípravy







Účasť na osobnej
odbornej príprave
Absolvovanie
seminárov diaľkovej
odbornej prípravy
Absolvovanie
modulov
elektronického
učenia sa
Sledovanie
internetového
seminára
Absolvovanie
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Účasť na činnostiach
odbornej prípravy
v iných členských
štátoch:
Áno, účasť na
činnostiach odbornej
prípravy v inom
členskom štáte sa
môže započítavať
medzi splnené
povinnosti nepretržitej
odbornej prípravy.
Právnici môžu získať

Krajina: Holandsko







kombinovaných
vzdelávacích
činností
Účasť na
konferenciách
zameraných na
odbornú prípravu
Účasť na
činnostiach
odbornej prípravy
ako školiteľ alebo
učiteľ
Písanie/publikovani
e

kredity za absolvovanie
kurzov v iných
členských štátoch EÚ.
Právny základ:
Regeling op de
vakbekwaamheid
(článok 4 ods. 5)

5. Dohľad nad činnosťami odbornej prípravy
Organizácie, ktoré sa
podieľajú na dohľade nad
činnosťami priebežnej
odbornej prípravy

Advokátska komora

Proces dohľadu

Hodnotenie:
 kvality obsahu,
 kvality metód odbornej prípravy.
 splnenia písomných požiadaviek
advokátskej komory.

6. Vnútroštátna reforma systému odbornej prípravy
Prebieha reforma odbornej prípravy v období zaškolenia.
Reforma systému sa začala v septembri 2013.
Hlavné zmeny: dĺžka, povinnosť vypracúvať domáce úlohy, omnoho viac
individuálneho štúdia, dostupné digitálne učebné prostredie, odborná príprava
v oblasti práva sa obstaráva externe (pod dohľadom Holandskej advokátskej
komory).
Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 2 – Štúdia o stave odbornej
prípravy právnikov v oblasti práva EÚ“ realizovaný Radou advokátskych komôr a združení
právnikov Európy (CCBE) a Európskym inštitútom verejnej správy (EIPA)
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