Taħriġ għall-avukati dwar il-liġi tal-UE fil-Belġju
L-Organizzazzjoni Responsabbli: Orde van VlaamseBalies
DESKRIZZJONI TAS-SISTEMA NAZZJONALI TA' TAĦRIĠ GĦALL-AVUKATI fil-Belġju

1. Aċċess għall-Professjoni
Hija meħtieġa edukazzjoni ogħla / edukazzjoni IVA
universitarja
IVA
Lawrja fil-liġi hija obbligatorja
 Reġistrazzjoni mal-Kamra tal-Avukati
Passi biex wieħed isir avukat:
Aċċess alternattiv għall-professjoni:

 Eżami organizzat mill-Kamra tal-Avukati
 Tlestija ta’ perjodu ta’ induzzjoni
L-ebda aċċess alternattiv għall-professjoni

2. Taħriġ matul il-perjodu ta’ induzzjoni
Hemm perjodu ta’ induzzjoni?

IVA

Bażi legali:
 L-Artikolu 434 tal-Kodiċi Ġudizzjarju Belġjan
(bil-Franċiż)
 Reglement betreffende de stage (bil-Fjamming)
(Ir-Regolament OVB dwar it-Taħriġ (lapprendistat) ta’ avukati-apprendisti tas7 ta’ Mejju 2008)
 Reglement betreffende de beroepsopleiding
(disponibbli biss bil-Fjamming)
(Ir-Regolament OVB dwar is-sistema ta’ taħriġ
professjonali għall-apprendisti tal-liġi tal25 ta’ Marzu 2009)

Obbligatorju

IVA

Tul stabbilit:
mill-inqas tliet snin

Tipi ta’ istituzzjonijiet
responsabbli għallorganizzazzjoni tat-taħriġ
Tip ta’ taħriġ inizjali

Il-Kamra tal-Avukati hija responsabbli għall-organizzazzjoni tat-taħriġ għallavukati

Eżami ta' ammissjoni / kontroll
qabel il-perjodu ta’ induzzjoni




Apprendistat taħt is-superviżjoni ta' ditta privata tal-avukati
Taħriġ fil-liġi b’kurrikulu speċifiku komuni għall-avukati apprendisti
kollha
 Taħriġ dwar ħiliet professjonali mhux legali (pereż. il-komunikazzjoni, limmaniġġar ta’ uffiċċju, eċċ.) u
 Taħriġ dwar ħiliet professjonali legali (pereż. abbozzar ta' talbiet,
ħidma mal-klijenti, eċċ.) u
IVA
 Kontroll / verifika ta’ diploma
 L-evalwazzjoni mill-Kamra tal-Avukati ta’
applikazzjoni bil-miktub imressqa mill-applikant.
Il-persuna li tixtieq issir avukat għandha tibgħat
applikazzjoni lill-Kamra tal-Avukati u tippreżenta ddokumenti kollha meħtieġa li juru li hija ssodisfat irrekwiżiti kollha (bħall-kisba ta' Master's fil-Liġi, id-data
tal-ġurament eċċ.).

Il-kurrikulu stabbilit matul ilperjodu ta’ induzzjoni

IVA

L-ispeċifiċitajiet rigward il-liġi
tal-UE u t-taħriġ lingwistiku:
Perjodu ta’ induzzjoni
maqsum fi stadji differenti

LE

L-evalwazzjoni ta' wara lperjodu ta' induzzjoni / eżami

IVA

 Test tal-kapaċità (eżami bil-miktub + evalwazzjoni ta’
każ). Dan it-test ta' kapaċità jissejjaħ B.U.B.A.
(“Bewaamheidsattest tot het uitoefenen van het
beroep van advocaat”, li tradott ifisser “ċertifikat ta'
kompetenza biex wieħed jipprattika l-professjoni ta'
avukat”). Dan it-test isir matul l-ewwel sena ta'
apprendistat tal-apprendist.
F’xi każijiet, qabel ma jkunu jistgħu jibdew
apprendistat, xi gradwati ġodda jridu jgħaddi minn
test ta’ għarfien fil-liġi Belġjana. Din hija applikabbli
għal persuni mhux Belġjani li jkunu temmew l-istudji
tagħhom fi Stat Membru ieħor jew persuni Belġjani li
jkunu temmew parti jew l-istudju kollha tagħhom fi
Stat Membru ieħor (hija prassi komuni, pereżempju, li
l-istudenti tal-liġi fir-reġjun tal-fruntiera ta’ Limburg u lPajjiżi l-Baxxi jlestu l-grad ta’ Baċellerat tagħhom filBelġju u mbagħad jiksbu l-grad ta’ Master's tagħhom
fil-Pajjiżi l-Baxxi).
Suġġetti ewlenin koperti:
 Il-proċeduri ġudizzjarji u l-organizzazzjoni ġudizzjarja
 Il-liġi kriminali u l-proċedura kriminali
 Il-proċedura fil-liġi amministrattiva
 Il-liġi tal-familja:
 Il-liġi tax-xogħol:
 Il-liġi kummerċjali u l-liġi dwar il-falliment
 Il-liġi dwar is-settur finanzjarju
 Ir-regoli tal-etika
 Il-kontabbilistika għan-negozji

LE


Permezz ta’ rapporti minn tuturi

3. Sistema ta' taħriġ kontinwu
Id-distinzjoni bejn Taħriġ Kontinwu / Taħriġ ta’
Speċjalizzazzjoni
IVA
Obbligi li jirrigwardaw it-taħriġ kontinwu

LE
Obbligi ta’ taħriġ obbligatorju kif iddikjarat firregolament interni tal-Kamra tal-Avukati
Bażi legali:
Reglement inzake permanente vorming
(Ir-Regolament dwar it-taħriġ kontinwu tas16 ta' Ġunju 2010 tal-Orde van VlaamseBalies)

Obbligi rigward it-tagħlim ta’ lingwi
barranin
Obbligi li jirrigwardaw il-kontenut tal-liġi
tal-UE fir-rigward ta’ taħriġ kontinwu

L-ebda obbligu
N/A

4. Sistemi ta’ akkreditazzjoni u fornituri ta’ taħriġ
Il-possibbiltà għall-akkreditazzjoni

L-akkreditazzjoni hija possibbli
 Dwar korsijiet ta' taħriġ
 Dwar fornituri nazzjonali ta' taħriġ
 Dwar fornituri ta’ taħriġ mill-Istati Membri kollha
Passi lejn il-proċess ta’ akkreditazzjoni:

Numru ta’ fornituri ta’ taħriġ li joffru
attivitajiet ta’ taħriġ kontinwu
Tip ta’ fornituri ta’ taħriġ li jiżviluppaw
attivitajiet akkreditati ta’ taħriġ kontinwu

It-talba għandha tintbagħat lill-kumitat ta’ akkreditazzjoni talOrde van VlaamseBalies (OVB) li huwa magħmul minn seba'
membri.
Ir-rikjesta għal akkreditazzjoni għandha tintbagħat sitt
ġimgħat qabel id-data tal-kors ta’ taħriġ
Iktar minn 50







Kamra tal-Avukati
Organizzazzjoni mmexxija jew imwaqqfa mill-Kamra
tal-Avukati
Fornitur tat-taħriġ kummerċjali privat akkreditat
(inklużi ditti tal-avukati)
Fornitur tat-taħriġ mingħajr skop ta' qligħ pubbliku
jew privat akkreditat
Fornitur tat-taħriġ kummerċjali privat mhux akkreditat
Fornitur tat-taħriġ mingħajr skop ta' qligħ pubbliku
jew privat mhux akkreditat

L-attivitajiet u l-metodi
Tip ta’ attivitajiet ta’ taħriġ aċċettati taħt lobbligi ta’ taħriġ jew speċjalizzazzjoni
kontinwa






Attendenza ta’ sessjonijiet ta’
taħriġ wiċċ imb’ wiċċ
Attendenza ta' konferenzi ta'
taħriġ
Parteċipazzjoni f’attivitajiet
ta’ taħriġ bħala ħarrieġ jew
għalliem
Kitba / pubblikazzjoni

Il-parteċipazzjoni
f'attivitajiet ta' taħriġ li
jsiru fi Stat Membru
ieħor:
Iva, jista’ jgħodd lejn lobbligi ta’ taħriġ iżda dan
jiddependi mill-attivitvà
akkreditata fl-Istat
Membru tal-parteċipant
wara l-parteċipazzjoni. Ittalba għandha
tintbagħat lill-kumitat
ta’ akkreditazzjoni talOrde van Vlaamse
Balies (OVB) li jiddeċiedi
jekk l-attivitajiet
jissodisfawx l-obbligi ta'
taħriġ.

5. Superviżjoni tal-attivitajiet ta’ taħriġ
L-organizzazzjonijiet involuti fissuperviżjoni ta’ attivitajiet ta’ taħriġ
kontinwu

N/A
Il-Kamra tal-Avukati u lanqas xi korp ieħor ma huma
responsabbli mis-superviżjoni tal-attivitajiet ta’ taħriġ tat-tip
kontinwu

Il-proċess ta’ superviżjoni

N/A

