Uddannelse af belgiske advokater i EU-ret
Responderende myndighed: Ordre des Barreaux Francophones et
Germanophones (OBFG – AVOCATS.BE)
BESKRIVELSE AF DET BELGISKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER

1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående
uddannelse/universitetsuddannelse
Krav om juridisk kandidateksamen
For at blive fuldgyldig advokat skal man:

JA
JA
 Være optaget i advokatsamfundet
 Bestå en eksamen tilrettelagt af
advokatsamfundet (der er fire
erhvervsuddannelsesinstitutioner (Centres de
formation professionnelle) til 14 advokatsamfund)
 Have gennemført en fuldmægtigperiode

Alternative veje til erhvervet: NEJ
Den eneste undtagelse er direktiv 98/5/EF af 17. februar 1998 (for advokater, der praktiserer i Belgien og har
erhvervet kvalifikationer i en anden medlemsstat)

2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en fuldmægtigperiode?

JA

Retsgrundlag:


Obligatorisk

JA

Artikel 434 i den belgiske retsplejelov
 Adfærdskodeks for advokater, afsnit 3
"Stage et formation" (Code de déontologie
de l’avocat)
Varighed: Tre år
For at blive optaget på advokatsamfundets liste over
advokater skal man have gennemført tre års praktik
("stage") (med forbehold af artikel 428a i den
belgiske retsplejelov)
For advokater optaget på listen over jurister, der
praktiserer som advokater, som er uddannet i en
anden EU-medlemsstat, skal betingelserne i artikel
477h i den belgiske retsplejelov være opfyldt.

Organer med ansvar for
uddannelse af
advokatfuldmægtige

Retsgrundlag:
Artikel 434 i den belgiske retsplejelov og artikel 3.2 i
adfærdskodeksen for advokater (Code de
déontologie de l'avocat)
Advokatsamfundet er ansvarligt for at tilrettelægge de to første år af
fuldmægtigperioden.
I løbet af det tredje år af fuldmægtigperioden skal fuldmægtigen følge
videreuddannelseskurser svarende til mindst 20 uddannelsespoint pr. år
(artikel 3.26 og 3.27 i adfærdskodeksen for advokater (Code de
déontologie de l'avocat)

Type af uddannelse i
fuldmægtigperioden







Optagelsesprøve/kontrol før
fuldmægtigperiode

Praktikforløb superviseret af et privat advokatkontor
Kurser i lovgivning med fælles pensum for alle advokatfuldmægtige
Erhvervelse af ikke-juridiske kompetencer (kommunikation, ledelse
af et kontor osv.)
Erhvervelse af juridiske kompetencer (udfærdigelse af krav, arbejde
med klienter osv.)
Deltagelse i mindst én fiktiv retssag ( "exercice de plaidoirie") og
retshjælpssager ( "participation aux permanences d’aide juridique")
(artikel 3.13 i adfærdskodeksen for advokater).

JA

 Kontrol af eksamensbevis (dette er den eneste kontrol
før fuldmægtigperioden)

JA

Artikel 3.14 i adfærdskodeksen for advokater

Fastlagt
undervisningsprogram i
fuldmægtigperioden

Væsentligste emner:
 Etik (mindst 14 timer)
 Drift af advokatfirma og advokatsalærer (mindst 6
timer)
 Retssager og domstolssystemet (mindst 10 timer)
 Strafferet og strafferetspleje (mindst 10 timer)
 Retshjælp (mindst 6 timer)
Desuden 80 timers obligatorisk undervisning i mindst tre
af følgende emner, f.eks.:







Særlige forhold vedrørende
EU-ret og sproguddannelse:
Fuldmægtigperiode inddelt i
forskellige faser
Evaluering/eksamen efter
fuldmægtigperiode

Forvaltningsret
Familieret
Arbejdsret
Erhvervs- og konkursret
Finansret
Virksomhedsregnskaber

NEJ
NEJ

JA

 Skriftlige eksamener
 Mundtlige eksamener
Faktisk finder eksamenen ikke sted ved
fuldmægtigperiodens afslutning, men i løbet af de første
to år.

3. Videreuddannelsessystem
Sondring mellem videreuddannelse og
specialisering

JA

Krav om videreuddannelse

JA

Obligatorisk videreuddannelse som anført i
advokatsamfundets interne regler
Retsgrundlag:
Artikel 3.26-3.35 i adfærdskodeksen for
advokater (Code de déontologie de l'avocat) om
videreuddannelse (formation continue).

Krav om specialisering

JA

Krav om tilegnelse af fremmedsprog

Højst to specialer pr. advokat.
Listen over mulige specialiseringsemner er
nævnt i adfærdskodeksen for advokater (Code
de déontologie de l'avocat).
Specialiseringen
anerkendes
af
advokatsamfundet efter en vurdering af
advokatens dokumentation for sin specifikke
viden og erfaring med det studerede emne.
Ingen krav

Krav om videreuddannelse/specialisering
i EU-ret

Retsgrundlag:
Artikel 4.46-4.53 i adfærdskodeksen for
advokater (Code de déontologie de l'avocat)

Ingen krav

4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for akkreditering

Antal uddannelsesudbydere, der tilbyder
videreuddannelse
Uddannelsesudbydere, der udvikler
akkrediterede
videreuddannelsesaktiviteter

Der er mulighed for akkreditering af
 Kurser
 Nationale uddannelsesudbydere
 Uddannelsesudbydere fra alle medlemsstater
Trin i akkrediteringsprocessen:
En anmodning sendes til OBFG (artikel 3.28 i
adfærdskodeksen for advokater (Code de déontologie de
l'avocat)
Den anmodende uddannelsesudbyder skal betale et gebyr
svarende til det gebyr, som deltageren betaler til
udbyderen.
Over 50







Advokatsamfundet
Organisationer, der ledes eller er oprettet af
advokatsamfundet
Akkrediterede private udbydere af erhvervsfaglig
uddannelse (herunder advokatfirmaer)
Akkrediterede private eller offentlige ikkeudbyttegivende uddannelsesudbydere
Ikke-akkrediterede private udbydere af erhvervsfaglig
uddannelse
Ikke-akkrediterede private eller offentlige ikkeudbyttegivende uddannelsesudbydere

Aktiviteter og metoder
Uddannelsesaktiviteter, der anerkendes i
overensstemmelse med kravene om
videreuddannelse/specialisering






Fysisk deltagelse i kurser
Deltagelse i
uddannelseskonferencer
Deltagelse i
uddannelsesaktiviteter som
vejleder eller underviser
Forfattervirksomhed/udgivels
er

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører tilsyn med
videreuddannelsesaktiviteter
Tilsynsproces

Ikke relevant

Struktur i tilsynet med
uddannelsesaktiviteter rettet mod
specialisering
Tilsynsproces

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Deltagelse i
uddannelsesaktivitet
er i en anden
medlemsstat:
Ja, det kan tælle med i
forhold til opfyldelsen
af kravene til
videreuddannelse
Det lokale belgiske
advokatsamfund
vurderer fra sag til sag
det antal
akkrediteringspoint,
som deltageren skal
have, på grundlag af
programmet og
uddannelsens længde.
Der findes også
bilaterale aftaler om
gensidig
anerkendelse, som
allerede er gældende,
eller som drøftes med
advokatsamfund i
andre medlemsstater.

