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DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE FORMARE A AVOCAȚILOR din Țările de Jos
1. Accesul la profesie
Studii superioare / studii
universitare

DA

Este obligatorie o diplomă în
drept

DA

Etape pentru a deveni avocat
cu drepturi depline:




Căi alternative de acces la
profesie:

Nu,

Examen (organizat de Asociația Baroului
din Țările de Jos – Nederlandse Orde van
Advocaten). Există diferite tipuri de
examene, cum ar fi examene teoretice cu
întrebări închise, teste referitoare la spețe
și sarcini practice.
Parcurgerea unei perioade pregătitoare
perioada

pregătitoare

este

obligatorie

pentru toți candidații.

2. Formarea în timpul perioadei pregătitoare
Există o perioadă
pregătitoare?

DA

Temei juridic:
wet-en regelgeving/Opleiding en
stagiaire aangelegenheden

Obligatorie

DA

Durata stabilită:
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Țara: Țările de Jos

3 ani
Tipuri de structuri
responsabile de
organizarea formării
în perioada
pregătitoare





Cabinete private și firme de avocatură
Furnizori privați de formare acreditați de barou
Academii ale avocaților și structuri de formare
create de barou
Toate structurile care oferă activități de formare în
perioada pregătitoare trebuie să fie acreditate de
barou.

Tipul formării
pregătitoare








Stagiu în cadrul unui cabinet privat și
Formare în domeniul dreptului în conformitate cu o
programă de învățământ specifică, comună pentru
toți avocații stagiari și
Formare în domeniul dreptului în conformitate cu o
programă de învățământ personalizată și
Formare cu privire la competențe profesionale
nejuridice
Formare cu privire la competențe profesionale
juridice

Examen de admitere /
verificare înaintea
formării pregătitoare

DA
 Controlul/verificarea diplomei
 Interviu
 Se verifică dacă toți candidații au un contract cu
durata de 39 de luni cu o firmă de avocatură.

Programă de
învățământ prevăzută
pentru perioada
pregătitoare

Formare în domeniul dreptului în conformitate cu o
programă de învățământ specifică, comună pentru toți
avocații stagiari
Materii principale:
drept civil, drept administrativ, drept penal,
soluționarea alternativă a litigiilor (SAL), etică
profesională, diverse cursuri opționale.

Particularități privind
dreptul UE și formarea
lingvistică:

NU

Nu există sesiuni de formare cu privire la dreptul
UE în timpul perioadei pregătitoare.

Perioada pregătitoare
este împărțită în mai

DA
Există mai multe etape care vizează diferite aspecte ale
profesiei de avocat:
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Țara: Țările de Jos

multe etape





management
drept
competențele avocaților

Teme:
- primul an: drept civil, drept administrativ, drept
penal, soluționarea alternativă a litigiilor (SAL), etică
profesională
- al doilea an: conduită profesională, informarea și
obținerea de probe, cursuri opționale principale privind
dreptul civil, administrativ și penal, interpretarea
situației financiare anuale
- al treilea an: conduită profesională, etică
profesională, competențe, cursuri opționale principale
și secundare privind dreptul civil, administrativ și penal.
Evaluare/examen
după perioada
pregătitoare

DA





Prin rapoarte din partea îndrumătorilor
Prin examene scrise
Prin examene orale

3. Sistemul de formare continuă
Diferențiere între formarea
continuă/formarea de
specialitate

NU
Specializarea nu este prevăzută în dreptul
intern sau în regulamentele interne.

Obligații privind
formarea continuă

Îndatoriri privind formarea obligatorie, în
conformitate cu regulamentele interne ale
baroului.

DA

Temei juridic:
wet-en regelgeving/Verordening op de
vakbekwaamheid (articolul 3) și wet-en
regelgeving/Regeling op de vakbekwaamheid
(articolele 2 și 4).
https://www.advocatenorde.nl/advocaten/juridis
che-databank/wetenregelgeving/list/hoofdstuk.
Obligații privind
învățarea limbilor
străine

Nu există astfel de obligații.
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Țara: Țările de Jos

Obligații privind
includerea dreptului
UE în formarea
continuă/de
specialitate

Nu există astfel de obligații.

4. Sisteme de acreditare și furnizori de formare
Posibilitatea de acreditare

DA
Cu toate acestea, acreditarea poate fi obținută
numai după urmarea perioadei pregătitoare.
Temei juridic:
Regeling op de vakbekwaamheid (articolul 6).

Numărul furnizorilor de
formare care oferă activități
de formare continuă
Tipul furnizorilor de formare
care organizează activități de
formare continuă acreditate

Peste 50.






Baroul
Organizații conduse sau înființate de barou
Societăți comerciale private neacreditate
furnizoare de formare
Organizații non-profit neacreditate, publice
sau private, furnizoare de formare

Activități și metode
Tipuri de activități de
formare acceptate pentru
îndeplinirea obligației de
formare continuă sau de
specialitate



Participarea la
sesiuni de formare
față în față



Participarea la
sesiuni de formare
la distanță



Parcurgerea unor
module de tip eînvățare



Urmărirea unui
seminar online



Efectuarea de
activități de
învățare mixtă
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Participarea la
activități de formare
într-un alt stat
membru:
Da, participarea la
activități de formare
într-un alt stat
membru poate fi luată
în considerare pentru
îndeplinirea obligațiilor
privind formarea
continuă. Avocații pot
obține credite pentru
participarea la cursuri
de formare în alte state

Țara: Țările de Jos



Participarea la
conferințe de
formare



Participarea la
activități de
formare ca
formator sau
profesor



Redactare/publicar
e de lucrări

membre ale UE. Temei
juridic:
Regeling op de
vakbekwaamheid
[articolul 4 alineatul
(5)].

5. Supravegherea activităților de formare
Organizații implicate în
supravegherea activităților
de formare continuă

Baroul

Procesul de supraveghere

Evaluarea:
 calității conținuturilor
 calității metodelor de formare
 modului în care sunt îndeplinite condițiile
scrise impuse de barou

6. Reforma națională a sistemului de formare
În prezent, formarea în timpul perioadei pregătitoare face obiectul unei reforme.
Reforma sistemului a început în septembrie 2013.
Principalele modificări sunt următoarele: durata, introducerea obligativității
temelor pentru acasă, sporirea studiului individual, asigurarea unui mediu de
învățare digital, externalizarea activităților de formare în domeniul dreptului (sub
supravegherea Asociației Baroului din Țările de Jos).
Sursa: Proiectul-pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 2 – Studiu cu privire la situația
formării avocaților în domeniul dreptului UE”, realizat de Consiliul Barourilor și al Societăților
de Drept din Europa (CCBE) și Institutul European de Administrație Publică (EIPA)
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