EU:n oikeutta koskeva lakimieskoulutus Belgiassa
Vastaava organisaatio: Ordre des Barreaux Francophones et
Germanophones (OBFG – AVOCATS.BE)
KUVAUS Belgian KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ

1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen koulutus / yliopistotason
koulutus edellytyksenä
Oikeustieteen tutkinto pakollinen
Pätevöityminen

KYLLÄ
KYLLÄ
 Rekisteröityminen asianajajayhdistyksen
jäseneksi
 Asianajajayhdistyksen järjestämän tutkinnon
läpäiseminen (asianajajayhdistyksiä on 14 ja
ammatillisia koulutuskeskuksia, Centres de
Formation professionnelle, neljä)
 Työharjoittelu

Vaihtoehtoiset polut ammattiin: EI OLE
Yksi poikkeus on, ja siitä säädetään 17 päivänä helmikuuta 1998 annetussa direktiivissä 98/5/EY (jota
sovelletaan Belgiassa ammattiaan harjoittaviin lakimiehiin, jotka ovat suorittaneet tutkintonsa jossain toisessa
jäsenvaltiossa).

2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLLÄ

Pakollinen

KYLLÄ

Oikeusperusta:


Belgian oikeudenkäyntilain 434 §
 Lakimiesten käytännesäännöt (Code de
déontologie
de
l’avocat),
3 osasto
”työharjoittelu ja koulutus”
Kesto: kolme vuotta
Päästäkseen asianajajaluetteloon henkilön on
suoritettava kolmivuotinen työharjoittelu (Belgian
oikeudenkäyntilain 428 bis §:n mukaisesti).
Toisessa
unionin
jäsenvaltiossa
pätevyyden
saaneiden ja ammattia harjoittavien lakimiesten on
täytettävä Belgian oikeudenkäyntilain 477 nonies
§:ssä säädetyt edellytykset päästäkseen luetteloon.

Työharjoittelua järjestävät
organisaatiot

Oikeusperusta:
Belgian oikeudenkäyntilain 434 § ja Lakimiesten
käytännesääntöjen 3 §:n 2 momentti
Asianajajayhdistys vastaa järjestelyistä työharjoittelun kahden
ensimmäisen vuoden ajan.
Työharjoittelun kolmannen vuoden aikana harjoittelijan on suoritettava
vähintään 20 opintopisteen verran täydennysopintoja (Lakimiesten
käytännesääntöjen 3 §:n 26 ja 27 momentti).

Harjoittelun toteutustapa







Pääsykoe / tarkistus ennen
harjoittelua

Yksityisen asianajotoimiston valvoma työharjoittelu
Oikeusalan harjoittelu, jossa on tietty opetussuunnitelma kaikille
asianajajaharjoittelijoille
Muiden kuin ammatillisten taitojen harjoittelu (viestintätaidot,
hallinnolliset taidot ja niin edelleen)
Oikeusalalla
vaadittavien
ammatillisten
taitojen
harjoittelu
(oikeusvaateiden laatiminen, asiakkaiden kanssa toimiminen ja niin
edelleen)
Osallistuminen
vähintään
yhteen
harjoitusoikeudenkäyntiin
(”exercice de plaidoirie”) sekä oikeusaputoimintaan (”participation
aux permanences d’aide juridique”) (Lakimiesten käytännesääntöjen
3 §:n 13 momentti)

KYLLÄ

 Tutkintotodistuksen
tarkistaminen/varmentaminen
(ainut tarkistus ennen työharjoittelua)

KYLLÄ

Lakimiesten käytännesääntöjen 3 §:n 14 momentti

Opetussuunnitelma
harjoittelun aikana

Tärkeimmät aiheet:
 Etiikka (vähintään 14 tuntia)
 Asianajotoimiston organisaatio ja lakimiehen
palkkiot (vähintään 6 tuntia)
 Oikeudenkäyntimenettelyt
ja
oikeuslaitoksen
organisaatio (vähintään 10 tuntia)
 Rikosoikeus ja rikosprosessilaki (vähintään
10 tuntia)
 Oikeusapu (vähintään 6 tuntia)
Lisäksi 80 tuntia pakollisia opintoja vähintään kolmesta
alla mainitusta aihepiiristä:







Eurooppaoikeuden ja
vieraiden kielten opetusta
koskevat erityisvaatimukset
Jakautuuko harjoittelu
useampaan jaksoon?
Harjoittelun jälkeinen
arviointi / koe

Hallinto-oikeudellinen menettely
Perheoikeus
Työoikeus
Kauppaoikeus ja konkurssilainsäädäntö
Rahoitusalan lainsäädäntö
Liikekirjanpito

EI OLE

EI

KYLLÄ

 Kirjalliset kokeet
 Suulliset kokeet
Koe tosin järjestetään kahden ensimmäisen
harjoitteluvuoden aikana, ei harjoittelujakson päätteeksi.

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
Erottelu täydennyskoulutuksen ja
erikoistumiskoulutuksen välillä

KYLLÄ

Täydennyskoulutusta koskevat velvoitteet

KYLLÄ

Asianajajayhdistyksen sisäisissä
määrätyt koulutusvelvoitteet

säännöissä

Oikeusperusta:
Lakimiesten käytännesääntöjen 3 §:n 26–
35 momentti täydennyskoulutuksesta (formation
continue).

Erikoistumiskoulutusta koskevat
velvoitteet

KYLLÄ

Oikeusperusta:
Lakimiesten käytännesääntöjen
53 momentti

4 §:n

46–

Asianajaja voi erikoistua korkeintaan kahteen
erityisalaan.
Mahdolliset
erikoistumisalat
luetellaan
lakimiesten käytännesäännöissä.
Asianajajayhdistys tunnustaa erikoistumisalan,
kun se on arvioinut lakimiehen toimittamat
todisteet tämän opiskelemaa alaa koskevan
erityisosaamisen
ja
työkokemuksen
hankkimisesta.

Vieraiden kielten opiskelua koskevat
velvoitteet

EI OLE

Eurooppaoikeuden opetuksen sisältöä
koskevat vaatimukset täydennys- ja
erikoistumiskoulutuksessa

EI OLE

4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus akkreditointiin

Täydennyskoulutusta tarjoavien
koulutuksen järjestäjien lukumäärä
Akkreditoitua täydennyskoulutusta
tarjoavat koulutuksen järjestäjät

Akkreditointia voivat hakea
 harjoituskurssit
 kansalliset koulutuksen järjestäjät
 koulutuksen järjestäjät kaikista unionin
jäsenvaltioista.
Akkreditoinnin saamista koskevan prosessin vaiheet
Hakemuksen lähettäminen OBFG:lle (Lakimiesten
käytännesääntöjen 3 §:n 28 momentti)
Hakemuksen esittäneen koulutuksen järjestäjän on
maksettava maksu, joka vastaa osallistujan sille
maksamaa summaa.
Yli 50







Asianajajayhdistys
Asianajajayhdistyksen hallinnoima tai perustama
organisaatio
Akkreditoidut yksityiset kaupalliset koulutuksen
järjestäjät (mukaan lukien asianajotoimistot)
Akkreditoidut yksityiset tai julkiset voittoa
tavoittelemattomat koulutuksen järjestäjät
Akkreditoimattomat yksityiset kaupalliset koulutuksen
järjestäjät
Akkreditoimattomat yksityiset tai julkiset voittoa

tavoittelemattomat koulutuksen järjestäjät

Koulutustoiminta ja -menetelmät
Täydennys- tai erikoistumiskoulutusta
koskevien velvoitteiden täyttämiseksi
hyväksytty koulutus






5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta valvovat
organisaatiot
Valvontamenettely

–

Erikoistumiskoulutuksen
valvontajärjestelyt
Valvontamenettely

–

–

–

Osallistuminen
lähiopetukseen
Osallistuminen
koulutusseminaareihin
Osallistuminen koulutukseen
kouluttajana tai opettajana
Kirjoittaminen/
julkaisutoiminta

Osallistuminen
koulutustoimintaan
toisessa
jäsenvaltiossa:
Kyllä, voidaan
hyväksyä
täydennyskoulutusvelvoitteiden
täyttämistä
arvioitaessa.
Paikallinen
belgialainen
asianajajayhdistys
arvioi myönnettävien
opintopisteiden
määrän
tapauskohtaisesti
kurssin sisällön ja
pituuden mukaan.
Belgian
asianajajayhdistyksillä
on myös joidenkin
jäsenvaltioiden
asianajajayhdistysten
kanssa kahdenvälisiä
vastavuoroisen
tunnustamisen
sopimuksia tai
sellaisista
neuvotellaan
parhaillaan.

