Vzdělávání advokátů v oblasti práva EU v Belgii
Organizace, která poskytla odpovědi: Ordre des Barreaux
Francophones et Germanophones (OBFG – AVOCATS.BE)
POPIS VNITROSTÁTNÍHO SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ADVOKÁTŮ v Belgii

1. Přístup k profesi
Vysokoškolské vzdělání / univerzitní vzdělání
Titul v oboru právo je povinný
Postup, jak dosáhnout plné způsobilosti
k výkonu advokátní profese

ANO
ANO
 Registrace u komory
 Zkouška organizovaná komorou (pro 14 komor
existují 4 střediska odborného vzdělávání
(Centres de Formation professionnelle))
 Absolvování koncipientské právní praxe

Alternativní přístup k profesi: NE
Jedinou výjimkou je směrnice 98/5/ES ze dne 17. února 1998 (v případě právníků působících v Belgii, kteří
získali kvalifikaci v jiném členském státě)

2. Odborná příprava během právní praxe
Existuje právní praxe?

ANO

Právní základ


Povinná

ANO

§ 434 belgického soudního řádu
 Kodex chování advokátů, hlava 3 „stage et
formation“ (Code de déontologie de
l’avocat)
Stanovená délka: 3 roky
Za účelem zápisu na seznam advokátů vyhotovený
advokátní komorou je třeba absolvovat tříletou stáž
(s výhradou použití § 428bis belgického soudního
řádu).
V případě advokátů zapsaných na seznam osob
vykonávajících advokacii, které získaly kvalifikaci
v jiném členském státě EU, musí být splněny
podmínky stanovené v § 477nonies belgického
soudního řádu.

Struktury odpovědné za
organizaci vzdělávání během
právní praxe

Právní základ:
§ 434 belgického soudního řádu a článek 3.2
kodexu chování advokátů (Code de déontologie de
l’avocat)
Komora odpovídá za organizaci prvních dvou let vzdělávání během
právní praxe.
Ve třetím roce právní praxe musí uchazeč absolvovat další vzdělávání
odpovídající nejméně 20 vzdělávacím jednotkám ročně (články 3.26
a 3.27 kodexu chování advokátů (Code de déontologie de l’avocat)

Forma právní praxe







Stáž pod dohledem soukromé praxe a
právní vzdělávání se zvláštním studijním plánem, který je společný
pro všechny advokátní koncipienty, a
odborná příprava týkající se neprávnických profesních dovedností
(např. komunikace, řízení úřadu atd.) a
odborná příprava týkající se právnických profesních dovedností
(např. vyhotovení žalob, práce s klienty atd.) a
účast na nejméně jednom řízení u cvičného soudu („exercice de
plaidoirie“) a poskytnutí právní pomoci („participation aux
permanences d’aide juridique“) (článek 3.13 kodexu chování
advokátů).

Přijímací zkouška / prověření
před zahájením právní praxe

ANO

 Kontrola/ověření
nástupní praxí)

Stanovený vzdělávací plán
během právní praxe

ANO

Článek 3.14 kodexu chování advokátů

diplomu

(jediná

kontrola

před

Hlavní témata:
 Etika (minimálně 14 hodin)
 Organizace advokátní kanceláře a honoráře za
právní služby (minimálně 6 hodin)
 Soudní řízení a organizace soudnictví (minimálně
10 hodin)
 Trestní právo a trestní řízení (minimálně
10 hodin)
 Právní pomoc (minimálně 6 hodin)
Mimoto je třeba absolvovat 80 hodin povinného
vzdělávání týkajícího se nejméně 3 z níže uvedených
témat. Například:







Správní řízení
Rodinné právo
Pracovní právo
Obchodní a úpadkové právo
Finanční právo
Podnikové účetnictví

Specifika
týkající
se
vzdělávání v právu EU a NE
jazykové přípravy
Rozdělení právní praxe do
NE
jednotlivých fází
Hodnocení/zkouška po
skončení právní praxe

ANO

 Písemné zkoušky a
 ústní zkoušky
Zkouška se ve skutečnosti nevykonává na konci právní
praxe, nýbrž během prvních dvou let stáže.

3. Systém soustavné odborné přípravy a specializace
Rozlišování mezi soustavnou odbornou přípravou
a specializací

ANO

Povinnosti týkající se soustavné odborné
přípravy

ANO

Povinné vzdělávání podle vnitřních předpisů
komory
Právní základ:
Články 3.26–3.35 kodexu chování advokátů
(Code de déontologie de l’avocat) týkající se
soustavné
odborné
přípravy
(formation
continue).

Povinnosti týkající se specializace

ANO

Povinnosti týkající se studia cizích jazyků

U každého advokáta maximálně dvě oblasti
specializace.
Seznam možných oblastí specializace je
uveden v kodexu chování advokátů (Code de
déontologie de l’avocat).
Specializaci komora uznává po posouzení
důkazů, které advokát předloží jako doklad
o odborných
znalostech
a
zkušenostech
týkajících se dané oblasti studia.
Žádné povinnosti

Povinnosti týkající se obsahu práva EU u
soustavné odborné přípravy /
specializace

Právní základ
Články 4.46–4.53 kodexu chování advokátů
(Code de déontologie de l’avocat)

Žádné povinnosti

4. Systémy akreditace a poskytovatelé odborné přípravy
Možnost akreditace

Počet poskytovatelů nabízejících
vzdělávací aktivity v oblasti soustavné
odborné přípravy
Typy poskytovatelů připravujících
akreditované vzdělávací aktivity v oblasti
soustavné odborné přípravy

Je možné získat akreditaci pro
 vzdělávací kurzy
 vnitrostátní poskytovatele vzdělávání
 poskytovatele vzdělávání ze všech členských
států
Kroky v rámci akreditačního procesu:
OBFG je nutno zaslat žádost (článek 3.28 kodexu chování
advokátů – Code de déontologie de l’avocat)
Poskytovatel, který žádost podal, musí uhradit poplatek
odpovídající výši poplatku, který má účastník uhradit
poskytovateli vzdělávání.
Více než 50







Komora
Organizace řízená nebo založená komorou
Akreditovaný soukromý komerční poskytovatel
vzdělávání (včetně právních společností)
Akreditovaný soukromý nebo veřejný neziskový
poskytovatel vzdělávání
Neakreditovaný soukromý komerční poskytovatel



vzdělávání
Neakreditovaný soukromý nebo veřejný neziskový
poskytovatel vzdělávání

Aktivity a metody
Typy vzdělávacích aktivit, které jsou
uznány v rámci povinností soustavné
odborné přípravy nebo specializace






Účast na prezenčních
vzdělávacích akcích
Účast na vzdělávacích
konferencích
Účast na vzdělávacích
činnostech jako školitel nebo
učitel
Psaní/publikování

5. Dohled na vzdělávací činnosti
Organizace zapojené do dohledu nad
vzdělávacími aktivitami v rámci soustavné
odborné přípravy
Proces dohledu

Nepoužitelné

Organizace zapojené do dohledu nad
vzdělávacími aktivitami v rámci
specializace
Proces dohledu

Nepoužitelné

Nepoužitelné

Nepoužitelné

Účast na
vzdělávacích
aktivitách v jiném
členském státě:
ANO, může se
započítat do
povinností týkajících
soustavné odborné
přípravy. Belgická
místní komora
posoudí v každém
jednotlivém případě
počet kreditů, které
budou účastníkovi
uděleny na základě
programu a délky
vzdělávacího kurzu.
Existují rovněž
dvoustranné dohody
o uznávání, které platí
nebo které jsou
sjednávány
s některými komorami
v jiných členských
státech.

