Системи за обучение на адвокати в
ЕС
Нидерландия
Информация, предоставена от: Нидерландската адвокатска колегия (Nederlandse
Orde van Advocaten)
април 2014 г.
ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в
Нидерландия
1. Достъп до професията
Необходимо ли е висше
образование/университетс
ко образование?

ДА

Задължително ли е
притежаването на
диплома по право?

ДА

Какви са стъпките за
придобиване на пълна
правоспособност като
адвокат?

Има ли алтернативни
начини за упражняване на
професията?



Изпит (организиран от Нидерландската
адвокатска колегия – Nederlandse Orde
van Advocaten): съществуват различни
видове изпити, като теоретични изпити
със затворени въпроси, решаване на
казуси и практически задачи.



Преминаване на въвеждащ стаж

Не, въвеждащият стаж е задължителен за
всички кандидати.

2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ
стаж?

ДА

Правно основание:
Наредба по въпросите на обучението
и стажа (Wet-en regelgeving/Opleiding en

1

Държава: Нидерландия

stagiaire aangelegenheden)
Стажът
задължителен ли е?

ДА

Какви видове
структури са
отговорни за
организиране на
обучението по време
на този стаж?




Форма на
въвеждащото
обучение




Установена продължителност:
3 години

Адвокатски кантори
Частни структури, предоставящи обучение,
акредитирани от адвокатската колегия
 Адвокатски школи и структури за обучение,
създадени от адвокатската колегия
Всички структури, които извършват дейности във
връзка с въвеждащото обучение, трябва да бъдат
акредитирани от адвокатската колегия.





Стаж под надзора на адвокатска кантора
Обучение по право по обща за всички стажантадвокати специална учебна програма
Обучение по право по персонализирана учебна
програма
Обучение по професионални умения извън
областта на правото
Обучение по професионални умения в областта
на правото

Има ли приемен
изпит/проверка
преди въвеждащия
стаж?

ДА
 Проверка/удостоверяване на диплома
 Интервю
 Проверка, че кандидатите имат сключен
договор за 39 месеца с адвокатска кантора

Има ли утвърдена
програма за
обучение по време
на въвеждащия
стаж?

Обучение по право по обща за всички стажант-

Има ли специфични
изисквания във
връзка с
изучаването на
правото на ЕС и

НЕ

адвокати специална учебна програма
Основни теми:
Гражданско
право,
административно
право,
наказателно
право,
АРС
(алтернативно
разрешаване на спорове), професионална етика,
различни избираеми курсове.
Няма курсове по право на ЕС по време на
въвеждащия стаж.
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езиковото обучение?
Въвеждащият стаж
разделен ли е на
отделни етапи?

ДА
Отделни периоди, които обхващат различни
аспекти от адвокатската професия:
 управление,
 право,
 адвокатски умения.
Теми:
-Първа
година:
гражданско
право,
административно право, наказателно право, АРС
(алтернативно
разрешаване
на
спорове),
професионална етика.
-Втора
година:
професионално
отношение,
разследване и събиране на доказателства, основни
избираеми
курсове
по
гражданско,
административно и наказателно право, разчитане
на годишни счетоводни отчети.
-Трета
година:
професионално
отношение,
професионална
етика,
умения,
основни
и
второстепенни избираеми курсове по гражданско,
административно и наказателно право.

Има ли
оценка/изпит след
въвеждащия стаж?

ДА





Чрез доклади от ръководителите на
стажа
Чрез писмени изпити
Чрез устни изпити

3. Система за текущо обучение
Прави ли се разграничение НЕ
между текущо обучение и
Специализацията не е уредена нито в
специализация?
националното право, нито в Правилника за
вътрешния ред.
Има ли задължение
за преминаване на
текущо обучение?

ДА

Задължително обучение, уредено в
Правилника за вътрешния ред на
адвокатската колегия
Правно основание:
Закон за професионалната компетентност
(Wet-en regelgeving/Verordening op de
vakbekwaamheid) (член 3) и Наредба за
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професионалната компетентност (Wet-en
regelgeving/Regeling op de vakbekwaamheid)
(членове 2 и 4).
Има ли задължение
за изучаване на
чужди езици?

НЕ

Има ли задължение
за включване на
правото на ЕС в
текущото
обучение/специализ
ацията?

НЕ

4. Акредитация и структури, предоставящи обучение
Съществува ли
акредитация?

ДА
Акредитацията обаче може се придобие само
след преминаване на въвеждащия стаж.
Правно основание:
Наредба за професионалната
компетентност (Regeling op de
vakbekwaamheid) (член 6).

Какъв е броят на
структурите,
предоставящи обучение,
които предлагат текущо
обучение?

Над 50.

Какви са видовете
структури, предоставящи
обучение, които
разработват акредитирани
дейности по текущо
обучение?

Адвокатската колегия
Организация, учредена или
ръководена от адвокатската колегия
Неакредитирани търговски структури,
предоставящи обучение
Неакредитирани частни или
публични структури с нестопанска
цел, предоставящи обучение






Дейности и методи
Какви видове дейности по



Присъствено
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обучение се приемат
съгласно задължението за
текущо обучение или
специализация?











обучение
Дистанционно
обучение
Модули за
електронно
обучение
Уебинари
Комбинирано
обучение
Конференции за
обучение
Участие в
дейности по
обучение в
качеството на
обучаващ или
преподавател
Писане/публикува
не на статии

по обучение в друга
държава членка:
Да, участието в
дейности по
обучение в друга
държава членка се
признава като
изпълнение на
задължението за
текущо обучение.
Адвокатите могат да
получават кредити за
посещаване на
курсове в други
държави – членки на
ЕС. Правно
основание:
Наредба за
професионалната
компетентност
(Regeling op de
vakbekwaamheid)
(член 4, алинея 5).

5. Надзор на дейностите по обучение
Кои са структурите,
упражняващи надзор
върху дейностите по
текущо обучение?

Адвокатската колегия

Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Надзорът се състои в оценка на:
 качество на съдържанието,
 качество на методите за обучение,
 спазването на писмените изисквания на
адвокатската колегия.

6. Национална реформа на системата за обучение
Обучението по време на въвеждащия стаж е в процес на реформа.
Реформата на системата започна през септември 2013 г.
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Основните промени са: продължителността, задължение за извънкласна
работа, много повече самостоятелно обучение, цифрова среда за обучение,
обучението по право се възлага на външни изпълнители (под надзора на
Нидерландската адвокатска колегия).
Източник: Пилотен проект – Европейско съдебно обучение: „Лот 2 – Проучване на
актуалното състояние на обучението по право на ЕС на адвокати“, извършено от
Съвета на адвокатските колегии от Европейския съюз (CCBE) и Европейския институт
по публична администрация (EIPA)
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