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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στις Κάτω Χώρες
1. Πρόσβαση στο επάγγελμα
Τριτοβάθμια/πανεπιστημιακ ΝΑΙ
ή εκπαίδευση
Υποχρεωτικό πτυχίο
νομικής

ΝΑΙ

Στάδια για την απόκτηση της
ιδιότητας του δικηγόρου:




Εναλλακτικές οδοί
πρόσβασης στο επάγγελμα:

Εξετάσεις (οι οποίες διοργανώνονται από
τον Ολλανδικό Δικηγορικό Σύλλογο –
Nederlandse Orde van Advocaten) Υπάρχουν διάφορα είδη εξετάσεων, όπως
οι θεωρητικές εξετάσεις με ερωτήσεις
κλειστού τύπου, δοκιμασίες επίλυσης
υποθέσεων και εργασίες πρακτικής.
Ολοκλήρωση περιόδου προετοιμασίας
για την είσοδο στο επάγγελμα

Δεν υπάρχουν, η περίοδος προετοιμασίας για
την είσοδο στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική
για όλους τους υποψηφίους

2. Κατάρτιση κατά την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα
Προβλέπεται
περίοδος
προετοιμασίας για
την είσοδο στο

ΝΑΙ

Νομική βάση:
wet-en regelgeving/Opleiding en
stagiaire aangelegenheden
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επάγγελμα;
Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

Καθορισμένη διάρκεια:
3 έτη

Τύποι αρμόδιων
δομών για την
οργάνωση της
εισαγωγικής
κατάρτισης



Ιδιωτικά δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές
εταιρείες
 Ιδιωτικοί πάροχοι κατάρτισης διαπιστευμένοι από
τον δικηγορικό σύλλογο
 Ακαδημίες δικηγόρων και δομές κατάρτισης που
συστήνει ο δικηγορικός σύλλογος
Όλες οι δομές που παρέχουν δραστηριότητες
εισαγωγικής
κατάρτισης
πρέπει
να
είναι
διαπιστευμένες από τον δικηγορικό σύλλογο.

Μορφή εισαγωγικής
κατάρτισης








Πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη ιδιώτη
δικηγόρου και
Νομική κατάρτιση με συγκεκριμένο κοινό
πρόγραμμα σπουδών για όλους τους ασκούμενους
δικηγόρους και
Νομική κατάρτιση με εξατομικευμένο πρόγραμμα
σπουδών και
Κατάρτιση
σε
μη
νομικές
επαγγελματικές
δεξιότητες και
Κατάρτιση σε νομικές επαγγελματικές δεξιότητες

Εισαγωγικές
εξετάσεις / έλεγχος
πριν από την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΝΑΙ
 Έλεγχος/επαλήθευση διπλώματος
 Συνέντευξη
 Έλεγχος προκειμένου να εξακριβωθεί ότι οι
υποψήφιοι έχουν συνάψει σύμβαση διάρκειας 39
μηνών με δικηγορική εταιρεία

Καθορισμένο
πρόγραμμα σπουδών
κατά την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

Νομική κατάρτιση με συγκεκριμένο κοινό πρόγραμμα
σπουδών για όλους τους ασκούμενους δικηγόρους
Κύρια θέματα:
Αστικό δίκαιο, διοικητικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο,
εναλλακτική επίλυση διαφορών, επαγγελματική
δεοντολογία, διάφορα μαθήματα επιλογής.
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Ιδιαίτερες απαιτήσεις
όσον αφορά το δίκαιο
της ΕΕ και τη
γλωσσική κατάρτιση

ΟΧΙ

Δεν διοργανώνονται συνεδρίες για το δίκαιο της
ΕΕ κατά την περίοδο προετοιμασίας για την
είσοδο στο επάγγελμα.

Υποδιαίρεση της
περιόδου
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα σε
διαφορετικά στάδια

ΝΑΙ
Διαφορετικά διαστήματα για την κάλυψη διάφορων
πτυχών του δικηγορικού επαγγέλματος:
 διαχείριση
 δίκαιο
 δεξιότητες δικηγόρου
Θέματα:
-Πρώτο έτος: Αστικό δίκαιο, διοικητικό δίκαιο, ποινικό
δίκαιο, εναλλακτική επίλυση διαφορών, επαγγελματική
δεοντολογία
-Δεύτερο
έτος:
επαγγελματική
συμπεριφορά,
πληροφόρηση και συλλογή αποδείξεων, βασικά
μαθήματα επιλογής στο αστικό, διοικητικό, ποινικό
δίκαιο, ανάγνωση ετήσιων λογαριασμών
-Τρίτο
έτος:
επαγγελματική
συμπεριφορά,
επαγγελματική δεοντολογία, δεξιότητες, βασικά και
δευτερεύοντα μαθήματα στο αστικό, διοικητικό και
ποινικό δίκαιο

Αξιολόγηση/εξετάσεις
μετά την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΝΑΙ





Μέσω εκθέσεων εκπαιδευτών
Μέσω γραπτών εξετάσεων
Μέσω προφορικών εξετάσεων

3. Σύστημα συνεχούς κατάρτισης
Διαφοροποίηση μεταξύ
συνεχούς
κατάρτισης/κατάρτισης
εξειδίκευσης
Υποχρεώσεις όσον
αφορά τη συνεχή
κατάρτιση

ΟΧΙ
Η εξειδίκευση δεν προβλέπεται ούτε στην
κρατική νομοθεσία ούτε σε εσωτερικούς
κανονισμούς
ΝΑΙ

Υποχρεώσεις κατάρτισης, όπως αναφέρονται
στον εσωτερικό κανονισμό του δικηγορικού
συλλόγου
Νομική βάση:
wet-en regelgeving/Verordening op de
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vakbekwaamheid (άρθρο 3) και wet-en
regelgeving/Regeling op de vakbekwaamheid
(άρθρα 2 και 4).
https://www.advocatenorde.nl/advocaten/juridis
che-databank/wetenregelgeving/list/hoofdstuk.
Υποχρεώσεις όσον
αφορά την εκμάθηση
ξένων γλωσσών

Καμία υποχρέωση

Υποχρεώσεις όσον
αφορά περιεχόμενο
σχετικό με το δίκαιο
της ΕΕ σε σχέση με τη
συνεχή
κατάρτιση/κατάρτιση
εξειδίκευσης

Καμία υποχρέωση

4. Συστήματα διαπίστευσης και πάροχοι κατάρτισης
Δυνατότητα διαπίστευσης

ΝΑΙ
Ωστόσο, η διαπίστευση παρέχεται μόνον έπειτα
από την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο
στο επάγγελμα
Νομική βάση:
Regeling op de vakbekwaamheid (άρθρο 6).

Αριθμός παρόχων
κατάρτισης οι οποίοι
προσφέρουν
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης
Τύπος παρόχων κατάρτισης
οι οποίοι αναπτύσσουν
διαπιστευμένες
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης

Περισσότεροι από 50






Δικηγορικός σύλλογος
Φορέας τον οποίο διαχειρίζεται ή έχει
συστήσει ο δικηγορικός σύλλογος
Μη διαπιστευμένος ιδιωτικός εμπορικός
πάροχος κατάρτισης
Μη διαπιστευμένος ιδιωτικός ή δημόσιος
μη κερδοσκοπικός πάροχος κατάρτισης
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Δραστηριότητες και μέθοδοι
Τύπος αποδεκτών
δραστηριοτήτων κατάρτισης
στο πλαίσιο των
υποχρεώσεων συνεχούς
κατάρτισης ή κατάρτισης
εξειδίκευσης

















Συμμετοχή σε διά
ζώσης συνεδρίες
κατάρτισης
Ολοκλήρωση
συνεδριών
κατάρτισης εξ
αποστάσεως
Ολοκλήρωση
διδακτικών
ενοτήτων
ηλεκτρονικής
μάθησης
Παρακολούθηση
σεμιναρίου μέσω
διαδικτύου
Ολοκλήρωση
δραστηριοτήτων
μάθησης μεικτού
τύπου
Συμμετοχή σε
συνέδρια
κατάρτισης
Συμμετοχή σε
δραστηριότητες
κατάρτισης ως
εκπαιδευτής ή
διδάσκων
Συγγραφή/δημοσίε
υση

Συμμετοχή σε
δραστηριότητες
κατάρτισης σε άλλο
κράτος μέλος:
Ναι, η συμμετοχή σε
δραστηριότητες
κατάρτισης σε άλλο
κράτος μέλος μπορεί
να ληφθεί υπόψη για
την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων
συνεχούς κατάρτισης.
Οι δικηγόροι μπορούν
να λαμβάνουν
διδακτικές μονάδες για
την παρακολούθηση
μαθημάτων σε άλλα
κράτη μέλη της ΕΕ.
Νομική βάση:
Regeling op de
vakbekwaamheid
(άρθρο 4 παράγραφος
5).

5. Εποπτεία δραστηριοτήτων κατάρτισης
Φορείς εποπτείας των
δραστηριοτήτων συνεχούς
κατάρτισης

Δικηγορικός σύλλογος

Διαδικασία εποπτείας

Αξιολόγηση:
 της ποιότητας του περιεχομένου
 της ποιότητας των μεθόδων κατάρτισης
 του τρόπου εκπλήρωσης των έγγραφων
προϋποθέσεων του δικηγορικού συλλόγου
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6. Εθνική μεταρρύθμιση του συστήματος κατάρτισης
Η κατάρτιση κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα
βρίσκεται σε διαδικασία μεταρρύθμισης.
Η μεταρρύθμιση του συστήματος ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2013.
Οι κυριότερες αλλαγές είναι οι εξής: η διάρκεια, η υποχρέωση προετοιμασίας
εργασιών στο σπίτι, η απαίτηση για πολύ εκτενέστερη προσωπική μελέτη, το
ψηφιακό περιβάλλον μάθησης, η εξωτερική ανάθεση της νομικής κατάρτισης
(υπό την εποπτεία του Ολλανδικού Δικηγορικού Συλλόγου).
Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 2 – Μελέτη σχετικά
με την παρούσα κατάσταση όσον αφορά την κατάρτιση των δικηγόρων στο δίκαιο της ΕΕ», που
εκπονήθηκε από το Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CCBE)
και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)
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