Usposabljanje odvetnikov o pravu EU v Belgiji
Organizacija, ki se je odzvala: Orde van Vlaamse Balies
OPIS NACIONALNEGA SISTEMA USPOSABLJANJA ZA ODVETNIKE v Belgiji

1. Dostop do poklica
Visokošolska/univerzitetna izobrazba je nujna
Diploma iz prava je obvezna
Koraki do pridobitve statusa kvalificiranega
odvetnika

DA
DA
 vpis v odvetniško zbornico
 izpit, ki ga organizira odvetniška zbornica
 končano uvajalno obdobje

Druge poti do poklica: Ni drugih poti do poklica.

2. Usposabljanje med uvajalnim obdobjem
Ali obstaja uvajalno obdobje?

DA

Pravna podlaga:
 člen 434 belgijskega zakonika o sodiščih
(v francoščini)
 Reglement betreffende de stage (v flamščini).
(uredba OVB o usposabljanju (pripravništvu)
odvetniških pripravnikov z dne 7. maja 2008)
 Reglement betreffende de beroepsopleiding (na
voljo samo v flamščini)
(uredba OVB o sistemu poklicnega
usposabljanja za pravosodne pripravnike z dne
25. marca 2009)

Obvezno

DA

Predpisano trajanje:
vsaj 3 leta

Vrste struktur, pristojnih za
organiziranje usposabljanja

Za organizacijo usposabljanja odvetnikov je pristojna odvetniška zbornica.

Oblika uvajalnega
usposabljanja

Sprejemni izpit/preverjanje
pred uvajalnim obdobjem




pripravništvo v zasebni odvetniški pisarni
usposabljanje iz prava s posebnim učnim načrtom, ki je skupen za vse
odvetniške pripravnike
 usposabljanje o nepravniških poklicnih veščinah (npr.
sporazumevanje, vodenje pisarne itd.)
 usposabljanje o poklicnih veščinah pravnikov (npr. pisanje zahtevkov,
delo s strankami itd.)
DA
 pregled/preverjanje diplome
 ocena pisne vloge kandidata, ki jo izvede odvetniška
zbornica.
Kdor želi postati odvetnik, mora poslati vlogo
odvetniški zbornici ter predložiti vsa potrebna dokazila
o izpolnjevanju vseh zahtev (kot je pridobitev
magisterija iz prava, datum zaprisege itd.).
 preizkus poklicne usposobljenosti (pisni izpit +
presoja zadeve). Ta preizkus poklicne
usposobljenosti se imenuje B.U.B.A.
(„Bewaamheidsattest tot het uitoefenen van het

Predpisan učni načrt med
uvajalnim obdobjem

beroep van advocaat“, kar je mogoče prosto prevesti
kot „spričevalo o usposobljenosti za opravljanje
poklica odvetnika“). Ta izpit se opravi v prvem letu
pripravništva.
V nekaterih primerih morajo nekateri novi diplomanti
pred začetkom pripravništva opraviti preverjanje
znanja o belgijskem pravu. To velja za osebe, ki niso
državljani Belgije in so študij končale v drugi državi
članici, ali za državljane Belgije, ki so študij v celoti ali
deloma končali v drugi državi članici (pogosto se na
primer zgodi, da študenti prava iz obmejne regije
Limburg in Nizozemske končajo dodiplomski študij v
Belgiji ter nato opravijo magisterij na Nizozemskem).
Glavne obravnavane teme:
 sodni postopki in organizacija pravosodja,
 kazensko pravo in kazenski postopek,
 upravni postopek,
 družinsko pravo,
 delovno pravo,
 gospodarsko in stečajno pravo,
 finančno pravo,
 pravila etičnega ravnanja,
 poslovno računovodstvo.

DA

NE
Posebnosti v zvezi s pravom
EU in jezikovnim
usposabljanjem
Uvajalno obdobje razdeljeno v NE
različne faze

Ocena/izpit po uvajalnem
obdobju



DA

na podlagi poročil mentorjev

3. Sistem stalnega usposabljanja
Razlikovanje med stalnim in specialističnim
usposabljanjem
DA
Obveznosti v zvezi s stalnim
usposabljanjem

NE
Obveznosti v zvezi z obveznim usposabljanjem,
kot so navedene v notranjih predpisih odvetniške
zbornice.
Pravna podlaga:
Reglement inzake permanente vorming
(uredba Orde van Vlaamse Balies z dne
16. junija 2010 o stalnem usposabljanju)

Obveznosti v zvezi z učenjem tujih
jezikov
Obveznosti v zvezi z vsebino prava EU
pri stalnem usposabljanju

Ni obveznosti.
–

4. Sistemi akreditacije in ponudniki usposabljanja
Možnost akreditacije

Akreditacijo je mogoče dobiti za
 programe usposabljanja;
 nacionalne ponudnike usposabljanja;
 ponudnike usposabljanja iz vseh držav članic.
Koraki v postopku akreditacije:

Število ponudnikov usposabljanja, ki
ponujajo dejavnosti stalnega
usposabljanja
Vrsta ponudnikov usposabljanja, ki
razvijajo akreditirane dejavnosti stalnega
usposabljanja

Poslati je treba prošnjo odboru za akreditacijo Orde van
Vlaamse Balies (OVB), ki ga sestavlja sedem članov.
Prošnjo za akreditacijo je treba poslati šest tednov pred
začetkom tečaja usposabljanja.
več kot 50








odvetniška zbornica
organizacija, ki jo vodi ali ustanovi odvetniška
zbornica
akreditirani zasebni komercialni ponudnik
usposabljanja (vključno z odvetniškimi družbami)
akreditirani zasebni ali javni nepridobitni ponudnik
usposabljanja
neakreditirani zasebni komercialni ponudnik
usposabljanja
neakreditirani zasebni ali javni nepridobitni ponudnik
usposabljanja

Dejavnosti in metode
Vrsta dejavnosti usposabljanja, priznana
v okviru obveznosti stalnega ali
specialističnega usposabljanja






udeležba na klasičnih tečajih
usposabljanja
udeležba na konferencah za
usposabljanje
sodelovanje na dejavnostih
usposabljanja kot izvajalec
usposabljanja ali učitelj
pisanje člankov/objave

Sodelovanje na
dejavnostih
usposabljanja v drugih
državah članicah:
Da, lahko se šteje k
obveznostim
usposabljanja, vendar je
to odvisno od tega, ali je
dejavnost v državi članici
udeleženca akreditirana
po udeležbi. Poslati je
treba prošnjo odboru
za akreditacijo Orde
van Vlaamse Balies
(OVB), ki odloči, ali se z
dejavnostmi dejansko
izpolnjujejo obveznosti
usposabljanja.

5. Nadzor nad dejavnostmi usposabljanja
Organizacije, vključene v nadzor nad
dejavnostmi stalnega usposabljanja

–
Za nadzor nad dejavnostmi usposabljanja v okviru stalnega
usposabljanja nista pristojni niti odvetniška zbornica niti
druga struktura.

Potek nadzora

–

