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OPIS NACIONALNEGA SISTEMA USPOSABLJANJA ZA ODVETNIKE na Nizozemskem
1. Dostop do poklica
Visokošolska/univerzitetna
izobrazba

DA

Diploma iz prava je obvezna

DA

Koraki do pridobitve statusa
kvalificiranega odvetnika




Ne,

Druge poti do poklica

izpit, ki ga organizira nizozemska
odvetniška zbornica (Nederlandse Orde
van Advocaten). Obstajajo različne vrste
izpitov, kot so zaprta vprašanja, študije
primerov in praktične naloge;
končano uvajalno obdobje
uvajalno

obdobje je

obvezno za

kandidate.
2. Usposabljanje med uvajalnim obdobjem
Ali obstaja uvajalno
obdobje?

DA

Pravna podlaga:
wet-en regelgeving/Opleiding en
stagiaire aangelegenheden

Obvezno

DA

Predpisano trajanje:
tri leta
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vse

Država: Nizozemska

Vrste struktur,
pristojnih za
organiziranje
uvajalnega
usposabljanja




zasebne odvetniške pisarne in odvetniške družbe;
zasebni ponudniki usposabljanja, ki jih akreditira
odvetniška zbornica;
 odvetniške akademije in strukture za usposabljanje,
ki jih je ustanovila odvetniška zbornica.
Vse strukture, ki zagotavljajo dejavnosti uvajalnega
usposabljanja, mora akreditirati odvetniška zbornica.

Oblika uvajalnega
usposabljanja







pripravništvo v zasebni odvetniški pisarni;
usposabljanje iz prava s posebnim učnim načrtom,
ki je skupen za vse odvetniške pripravnike;
usposabljanje iz prava s posamezniku prilagojenim
učnim načrtom;
usposabljanje o nepravniških poklicnih veščinah;
usposabljanje o poklicnih veščinah pravnikov

Sprejemni
izpit/preverjanje pred
uvajalnim obdobjem

DA
 pregled/preverjanje diplome;
 razgovor;
 preverjanje, ali imajo kandidati 39-mesečno
pogodbo z odvetniško družbo

Predpisan učni načrt
med uvajalnim
obdobjem

Usposabljanje iz prava s posebnim učnim načrtom, ki je

Posebnosti v zvezi s
pravom EU in
jezikovnim
usposabljanjem

NE

Uvajalno obdobje
razdeljeno v različne
faze

DA
Različna obdobja za obravnavanje različnih vidikov
odvetniškega poklica:
 vodenje;
 pravo;
 odvetniške veščine.

skupen za vse odvetniške pripravnike.
Glavne teme:
civilno pravo, upravno pravo, kazensko pravo,
alternativno reševanje sporov, poklicna etika, različni
izbirni tečaji.
Med uvajalnim obdobjem ni predavanj o pravu
EU.
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Država: Nizozemska

Teme:
– prvo leto: civilno pravo, upravno pravo, kazensko
pravo, alternativno reševanje sporov, poklicna etika;
– drugo leto: profesionalni odnos, informacije in
zbiranje dokazov, primarni izbirni tečaji o civilnem,
upravnem in kazenskem pravu, branje letnih
računovodskih izkazov;
– tretje leto: profesionalni odnos, poklicna etika,
veščine, primarni in sekundarni izbirni tečaji o civilnem,
upravnem in kazenskem pravu.
Ocena/izpit po
uvajalnem obdobju

DA





poročila mentorjev;
pisni izpiti;
ustni izpiti

3. Sistem stalnega usposabljanja
Razlikovanje med stalnim in
specialističnim
usposabljanjem

NE
Specializacija ni določena niti v nacionalni
zakonodaji niti v notranjih predpisih.

Obveznosti v zvezi s
stalnim
usposabljanjem

Obveznosti v zvezi z obveznim usposabljanjem,
kot so navedene v notranjih predpisih
odvetniške zbornice.

DA

Pravna podlaga:
wet-en regelgeving/Verordening op de
vakbekwaamheid (člen 3) in wet-en
regelgeving/Regeling op de vakbekwaamheid
(člena 2 in 4)
https://www.advocatenorde.nl/advocaten/juridis
che-databank/wetenregelgeving/list/hoofdstuk
Obveznosti v zvezi z
učenjem tujih jezikov

Ni obveznosti.

Obveznosti v zvezi z
vsebino prava EU pri
stalnem/specialistične
m usposabljanju

Ni obveznosti.

4. Sistemi akreditacije in ponudniki usposabljanja
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Država: Nizozemska

Možnost akreditacije

DA
Vendar se lahko akreditacija pridobi šele po
uvajalnem obdobju.
Pravna podlaga:
Regeling op de vakbekwaamheid (člen 6)

Število ponudnikov
usposabljanja, ki ponujajo
dejavnosti stalnega
usposabljanja
Vrsta ponudnikov
usposabljanja, ki razvijajo
akreditirane dejavnosti
stalnega usposabljanja

več kot 50






odvetniška zbornica;
organizacija, ki jo vodi ali ustanovi
odvetniška zbornica;
neakreditirani zasebni komercialni
ponudnik usposabljanja;
neakreditirani zasebni ali javni nepridobitni
ponudnik usposabljanja

Dejavnosti in metode
Vrsta dejavnosti
usposabljanja, priznana v
okviru obveznosti stalnega
ali specialističnega
usposabljanja













udeležba na
klasičnih tečajih
usposabljanja;
tečaji
usposabljanja na
daljavo;
moduli e-učenja;
spletni seminarji;
dejavnosti
kombiniranega
učenja;
udeležba na
konferencah za
usposabljanje;
sodelovanje na
dejavnostih
usposabljanja kot
izvajalec
usposabljanja ali
učitelj;
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Sodelovanje na
dejavnostih
usposabljanja v
drugih državah
članicah:
da, sodelovanje na
dejavnostih
usposabljanja v drugih
državah članicah se
lahko šteje k
obveznostim stalnega
usposabljanja.
Odvetniki lahko z
usposabljanjem, ki ga
opravijo v drugih
državah članicah EU,
pridobijo kreditne
točke. Pravna
podlaga:
Regeling op de

Država: Nizozemska



pisanje
člankov/objave

vakbekwaamheid
(člen 4(5))

5. Nadzor nad dejavnostmi usposabljanja
Organizacije, vključene v
nadzor nad dejavnostmi
stalnega usposabljanja

odvetniška zbornica

Potek nadzora

Ocena:
 kakovosti vsebine;
 kakovosti metod usposabljanja;
 izpolnjevanja pisnih zahtev odvetniške
zbornice.

6. Nacionalna reforma sistema usposabljanja
Poteka reforma usposabljanja med uvajalnim obdobjem.
Reforma sistema se je začela septembra 2013.
Glavne spremembe so: trajanje, obveznost domačih nalog, veliko več
samostojnega učenja, digitalno učno okolje, usposabljanje iz prava se oddaja v
izvajanje (pod nadzorom nizozemske odvetniške zbornice).
Vir: Pilotni projekt – Evropsko izobraževanje v pravosodju: „Sklop 2 – Študija o usposabljanju
odvetnikov o pravu EU“, ki sta jo izvedla Svet odvetniških združenj Evrope (CCBE) in Evropski
inštitut za javno upravo (EIPA)
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