Advokatų ES teisės mokymas Belgijoje
Atsakymą pateikusi institucija: Ordre des Barreaux Francophones et
Germanophones (OBFG – AVOCATS.BE)
Belgijos NACIONALINĖS ADVOKATŲ MOKYMO SISTEMOS APRAŠAS

1. Profesijos įgijimas
Būtinas aukštasis / universitetinis
išsilavinimas
Privalomas teisinis išsilavinimas
Reikalavimai asmeniui, siekiančiam tapti
visateisiu advokatu:

TAIP.
TAIP.
 registracija į advokatūrą;
 advokatūros rengiamas egzaminas (4 profesinio
mokymo centrai (Centres de Formation
professionnelle) aptarnauja 14 advokatūrų;
 pasirengimo advokato veiklai laikotarpio
užbaigimas.

Alternatyvūs būdai tapti advokatu: NE.
Vienintelė išimtis − 1998 m. vasario 17 d. Direktyva 98/5/EB (taikoma Belgijoje praktikuojantiems advokatams,
kurie kvalifikaciją įgijo kitoje valstybėje narėje).

2. Mokymas pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
Ar yra nustatytas pasirengimo
advokato veiklai laikotarpis?

TAIP

Ar šis laikotarpis privalomas?

TAIP

Teisinis pagrindas:


Belgijos teismų kodekso 434 straipsnis;
 Advokatų elgesio kodekso 3 antraštinė dalis
stage et formation (Code de déontologie de
l’avocat)
Nustatyta trukmė: 3 metai
Kad būtų priimtas į advokatūros tvarkomą advokatų
sąrašą, asmuo turi būti atlikęs 3 metų praktiką
(praktikos etapas) (ir pateikti prašymą pagal Belgijos
teismų kodekso 428bis straipsnį).
Teisininkai, kurie į advokatų sąrašą įrašomi kaip
kitoje ES valstybėje narėje kvalifikaciją įgiję
asmenys, turi tenkinti Belgijos teismų kodekso
477nonies straipsnyje nustatytas sąlygas.

Už pasirengimo advokato
veiklai laikotarpio mokymą
atsakingų institucijų rūšys

Teisinis pagrindas:
Belgijos teismų kodekso 434 straipsnis ir Advokatų
elgesio kodekso (Code de déontologie de l’avocat)
3.2 straipsnis.
Už pirmuosius dvejus pasirengimo advokato veiklai mokymo
laikotarpio metus yra atsakinga advokatūra.
Trečiaisiais pasirengimo advokato veiklai laikotarpio metais kandidatai
privalo dalyvauti tęstinio mokymo kursuose, kuriuos sudaro ne mažiau
kaip 20 mokymo kreditų per metus (Advokatų elgesio kodekso (Code de
déontologie de l’avocat) 3.26 ir 3.27 straipsniai.

Pasirengimo advokato veiklai
mokymo forma:







praktika, kuriai vadovauja privatus praktikuojantis advokatas,
teisės mokymas naudojant visiems advokato padėjėjams skirtą
specifinę mokymo programą,
mokymai, susiję su neteisinių profesinių įgūdžių ugdymu (pvz.,
bendravimas, vadovavimas kontorai ir t. t.),
mokymai, susiję su teisinių profesinių įgūdžių ugdymu (pvz., ieškinių
surašymas, darbas su klientais ir t. t.), ir
dalyvavimas ne mažiau kaip viename mokomajame teismo procese
(exercice de plaidoirie) ir teikiant teisinę pagalbą (participation aux
permanences d’aide juridique) (Advokatų elgesio kodekso
3.13 straipsnis).

Stojamasis egzaminas /
patikrinimas prieš
pasirengimo advokato veiklai
laikotarpį

TAIP

 Diplomo patikrinimas ir (arba) patvirtinimas (tai
vienintelis prieš pasirengimo advokato veiklai laikotarpį
atliekamas patikrinimas).

Pasirengimo advokato veiklai
laikotarpiu taikoma parengta
mokymo programa

TAIP

Advokatų elgesio kodekso 3.14 straipsnis.
Pagrindinės aptariamos temos:
 etika (ne mažiau kaip 14 valandų);
 advokato kontoros struktūra ir advokato
mokesčiai (ne mažiau kaip 6 valandos);
 teismo procedūros ir teismų organizacija (ne
mažiau kaip 10 valandų);
 baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė
(ne mažiau kaip 10 valandų);
 teisinė pagalba (ne mažiau kaip 6 valandos).
Be to, yra nustatyta 80 valandų privalomo mokymo,
susijusio bent su 3 toliau nurodytais dalykais. Pavyzdžiui:







Specialūs reikalavimai, susiję
su ES teisės ir kalbų mokymu
Pasirengimo advokato veiklai
laikotarpis skirstomas į keletą
etapų
Pasibaigusio pasirengimo
advokato veiklai laikotarpio
vertinimas / egzaminas

administracinio proceso teisė;
šeimos teisė;
darbo teisė;
komercinė ir bankroto teisė;
finansų sektoriaus teisė;
įmonių apskaita.

NE.

NE.

TAIP

 Egzaminai raštu ir
 egzaminai žodžiu.
Tiesą sakant, egzaminas laikomas ne pasirengimo
advokato veiklai laikotarpio pabaigoje, bet pirmuosius
dvejus praktikos metus.

3. Tęstinio mokymo sistema
Tęstinio mokymo ir specializuoto mokymo
diferenciacija

TAIP.

Su tęstiniu mokymu susijusios pareigos

TAIP

Su privalomu mokymu susijusios pareigos, kaip
nurodyta advokatūros vidaus taisyklėse.
Teisinis pagrindas:
Advokatų elgesio kodekso (Code de déontologie
de l’avocat) 3.26–3.35 straipsniai (formation
continue).

Su specializuotu mokymu susijusios
pareigos

Su užsienio kalbų mokymusi susijusios
pareigos
Pareigos, susijusios su ES teisės turiniu
atsižvelgiant į tęstinį / specializuotą
mokymą

TAIP

Teisinis pagrindas:
Advokatų elgesio kodekso (Code de déontologie
de l’avocat) 4.46–4.53 straipsniai.

Ne daugiau kaip dvi kiekvienam advokatui
skirtos specializuotos temos.
Galimų specializuotų temų sąrašas pateikiamas
Advokatų elgesio kodekse (Code de déontologie
de l’avocat).
Specializaciją, įvertinusi advokato pateiktus
įrodymus, patvirtinančius studijuoto dalyko
specifines žinias ir patirtį, pripažįsta advokatūra.
Nenustatyta jokių pareigų.
Nenustatyta jokių pareigų.

4. Akreditavimo sistemos ir mokymo paslaugų teikėjai
Akreditacijos galimybė

Akreditaciją galima suteikti:
 mokymo kursams;
 nacionaliniams mokymo paslaugų teikėjams;
 visų valstybių narių mokymo paslaugų teikėjams.
Akreditacijos proceso etapai:
OBFG reikia nusiųsti prašymą (Advokatų elgesio kodekso
(Code de déontologie de l’avocat) 3.28 straipsnis).
Prašymą pateikęs mokymo paslaugų teikėjas turi
sumokėti mokestį, kuris atitinka mokesčio, kurį mokymo
paslaugų teikėjui turi sumokėti dalyvis, dydį.
Daugiau nei 50.

Mokymo paslaugų teikėjų, rengiančių
tęstinio mokymo veiklą, skaičius

Mokymo paslaugų teikėjų, rengiančių
akredituotą tęstinio mokymo veiklą, rūšys: 





advokatūra;
advokatūros valdoma arba įsteigta organizacija;
akredituotas privatus komercinis paslaugų teikėjas
(įskaitant advokatų kontoras);
akredituotas privatus arba viešas ne pelno mokymo
paslaugų teikėjas;
neakredituotas privatus komercinis paslaugų teikėjas;
neakredituotas privatus arba viešas ne pelno mokymo
paslaugų teikėjas.

Veikla ir metodai
Su tęstiniu arba specializuotu mokymu
susijusias pareigas atitinkančios mokymo
veiklos rūšys:






dalyvavimas individualiose
mokymo sesijose;
dalyvavimas mokymo
konferencijose;
dalyvavimas mokymo
veikloje kaip instruktoriui ar
mokytojui;
straipsnių rašymas ir (arba)
publikacijos.

5. Mokymo veiklos priežiūra
Organizacijos, padedančios vykdyti
tęstinio mokymo veiklos priežiūrą
Priežiūros procesas

Netaikoma.

Organizacijos, padedančios vykdyti
mokymo siekiant įgyti specializaciją
veiklos priežiūrą
Priežiūros procesas

Netaikoma.

Netaikoma.

Netaikoma.

Dalyvavimas kitoje
valstybėje narėje
vykdomoje mokymo
veikloje:
taip, su tęstiniu
mokymu susijusios
pareigos gali būti
įvykdytos dalyvaujant
kitoje valstybėje narėje
vykdomoje mokymo
veikloje.
Belgijos vietos
advokatūra kiekvienu
atveju įvertina dalyviui
suteikiamų kreditų
skaičių atsižvelgdama
į programą ir mokymo
kurso trukmę.
Belgija taip pat yra
sudariusi galiojančius
arba planuoja sudaryti
dvišalius
pripažinimo
susitarimus su kitų
valstybių narių
advokatūromis.

