Advokatų ES teisės mokymas Belgijoje
Atsakymą pateikusi institucija: Orde van VlaamseBalies
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;
 pasirengimo advokato veiklai laikotarpio
užbaigimas.
Alternatyvūs būdai tapti advokatu: alternatyvių būdų tapti advokatu nėra.

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

TAIP

Teisinis pagrindas:
 Belgijos teismų kodekso 434 straipsnis
(prancūzų kalba);
 Reglement betreffende de stage (flamandų
kalba)
(2008 m. gegužės 7 d. OVB advokato padėjėjų
mokymo (praktikos) taisyklės);
 Reglement betreffende de beroepsopleiding
(prieinama tik flamandų kalba)
(2009 m. kovo 25 d. OVB taisyklės dėl teisės
praktikantų profesinio mokymo sistemos).

Ar šis laikotarpis privalomas?

TAIP

Nustatyta trukmė:
ne mažiau kaip 3 metai.

Už pasirengimo advokato
veiklai laikotarpio mokymą
atsakingų institucijų rūšys
Pasirengimo advokato veiklai
mokymo forma:

Už advokatų mokymo organizavimą yra atsakinga advokatūra.

Stojamasis egzaminas /
patikrinimas prieš
pasirengimo advokato veiklai
laikotarpį:




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 neteisinių profesinių įgūdžių ugdymu (pvz., ieškinių
surašymas, darbas su klientais ir t. t.).
TAIP
 diplomo patikrinimas ir (arba) patvirtinimas;
 advokatūros atliekamas rašytinio pareiškėjo prašymo
vertinimas.
Asmuo, norintis tapti advokatu, privalo nusiųsti
advokatūrai prašymą ir pateikti visus būtinus
dokumentus, kuriais patvirtinama, kad yra tenkinami
visi reikalavimai (pvz., įgytas teisės magistro
kvalifikacinis laipsnis, nurodoma priesaikos data ir

Pasirengimo advokato veiklai
laikotarpiu taikoma parengta
mokymo programa

TAIP

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

NE.

t. t.);
 tinkamumo testas (egzaminas raštu ir bylos
vertinimas). Šis tinkamumo testas vadinamas
B.U.B.A. (Bewaamheidsattest tot het uitoefenen van
het beroep van advocaat, arba „gebėjimų verstis
advokato praktika pažymėjimas“). Šis testas laikomas
pirmaisiais praktikanto praktikos metais.
Kai kada prieš pradėdami atlikti praktiką kai kurie
nauji absolventai privalo išlaikyti žinių apie Belgijos
teisę patikrinimo testą. Šis reikalavimas taikomas ne
Belgijos piliečiams, kurie studijas baigė kitoje
valstybėje narėje, arba Belgijos piliečiams, kurie visą
arba dalį studijų kurso baigė kitoje valstybėje narėje
(pvz., dažnai Limburgo regiono ir Nyderlandų
pasienyje gyvenantys studentai bakalauro
kvalifikacinį laipsnį įgyja Belgijoje, o magistro studijas
tęsia Nyderlanduose).
Pagrindinės aptariamos temos:
 teismo procedūros ir teismų organizacija;
 baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė;
 administracinio proceso teisė;
 šeimos teisė;
 darbo teisė;
 komercinė ir bankroto teisė;
 finansų sektoriaus teisė;
 etikos taisyklės;
 įmonių apskaita.

NE.



TAIP

Mokytojų rengiami pranešimai.

3. Tęstinio mokymo sistema
Tęstinio mokymo ir specializuoto mokymo
diferenciacija
TAIP
Su tęstiniu mokymu susijusios pareigos

NE.
Su privalomu mokymu susijusios pareigos, kaip
nurodyta advokatūros vidaus taisyklėse.
Teisinis pagrindas:
Reglement inzake permanente vorming
(2010 m. birželio 16 d. Orde van VlaamseBalies
taisyklės dėl tęstinio mokymo).

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

Nenustatyta jokių pareigų.
Netaikoma.

mokymą

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:

Mokymo paslaugų teikėjų, rengiančių
tęstinio mokymo veiklą, skaičius

Orde van VlaamseBalies (OVB) akreditacijos komitetui, kurį
sudaro 7 nariai, reikia nusiųsti prašymą.
Prašymą dėl akreditacijos reikia nusiųsti likus 6 savaitėms iki
mokymo kurso pradžios.
Daugiau nei 50.




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:






5. Mokymo veiklos priežiūra

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

Dalyvavimas kitoje
valstybėje narėje
vykdomoje mokymo
veikloje:
taip, su tęstiniu mokymu
susijusios pareigos gali
būti įvykdytos
dalyvaujant kitoje
valstybėje narėje
vykdomoje mokymo
veikloje, tačiau tai
priklauso nuo to, ar
dalyvio kilmės valstybėje
narėje tokiai veiklai yra
suteikiama akreditacija.
Prašymą reikia siųsti
Orde van Vlaamse
Balies (OVB)
akreditacijos komitetui,
kuris nusprendžia, ar
veikla iš tikrųjų atitinka su
mokymu susijusias
pareigas.

Organizacijos, padedančios vykdyti
tęstinio mokymo veiklos priežiūrą
Priežiūros procesas

Netaikoma.
Nei advokatūra, nei kita organizacija nėra įpareigota
prižiūrėti tęstinio mokymo veiklos.
Netaikoma.

