Szkolenie adwokatów w zakresie prawa UE w Belgii
Organizacja odpowiadająca: Orde van VlaamseBalies
OPIS KRAJOWEGO SYSTEMU SZKOLENIA ADWOKATÓW w Belgii

1. Dostęp do zawodu
TAK
Wymagane wykształcenie wyższe / studia
uniwersyteckie
TAK
Wymagany dyplom ukończenia studiów
prawniczych
 Wpis na listę adwokatów;
Warunki, które musi spełnić adwokat, aby
 egzamin organizowany przez Izbę Adwokacką;
uzyskać pełne prawo do wykonywania
 odbycie aplikacji.
zawodu:
Alternatywne drogi do zawodu: Brak alternatywnych dróg do zawodu

2. Szkolenie w trakcie aplikacji
Czy istnieje aplikacja?

TAK

Podstawa prawna:
 art. 434 belgijskiego kodeksu postępowania
sądowego
(w języku francuskim)
 Reglement betreffende de stage (w języku
flamandzkim)
(rozporządzenie OVB w sprawie szkolenia
(praktyk) aplikantów adwokackich z dnia 7 maja
2008 r.)
 Reglement betreffende de beroepsopleiding
(tekst dostępny wyłącznie w języku
flamandzkim)
(rozporządzenie OVB w sprawie systemu
szkolenia zawodowego dla osób odbywających
staże prawnicze z dnia 25 marca 2009 r.)

Obowiązkowa

TAK

Ustalony czas trwania:
co najmniej 3 lata

Rodzaje struktur
odpowiedzialnych za
organizowanie szkoleń
Forma szkoleń w trakcie
aplikacji

Za organizację szkolenia dla adwokatów odpowiada Izba Adwokacka.

Egzamin wstępny /
sprawdzenie wiedzy przed




Praktyki pod nadzorem adwokata prowadzącego prywatną praktykę;
szkolenie z zakresu prawa prowadzone zgodnie z określonym
programem nauczania wspólnym dla wszystkich aplikantów;
 szkolenie w zakresie kompetencji zawodowych innych niż
kompetencje prawnicze (np. umiejętności komunikacyjne, zarządzanie
kancelarią itp.);
 szkolenie w zakresie prawniczych kompetencji zawodowych (np.
sporządzanie pozwów, praca z klientami itp.).
TAK
 Sprawdzenie/weryfikacja dyplomu;
 ocena przez Izbę pisemnego wniosku złożonego
przez kandydata.

rozpoczęciem aplikacji

Ustalony program nauczania
w trakcie aplikacji

TAK

Osoba, która chce zostać adwokatem, musi wysłać
wniosek do Izby i złożyć wszystkie wymagane
dokumenty potwierdzające spełnienie wszystkich
wymogów (takich jak uzyskanie tytułu magistra prawa,
datę złożenia przysięgi itp.);
 test umiejętności (egzamin pisemny + rozwiązanie
kazusu). Ten test umiejętności jest nazywany
B.U.B.A. (Bewaamheidsattest tot het uitoefenen van
het beroep van advocaat, co w wolnym tłumaczeniu
oznacza „certyfikat umiejętności potrzebnych do
wykonywania zawodu adwokata”). Do tego testu
podchodzi się na pierwszym roku aplikacji.
W niektórych przypadkach przed rozpoczęciem
aplikacji niektórzy absolwenci muszą zdać test ze
znajomości prawa belgijskiego. Dotyczy to osób
niebędących obywatelami belgijskimi, które ukończyły
studia w innym państwie członkowskim, lub obywateli
Belgii, którzy ukończyli całość lub część studiów w
innym państwie członkowskim (często zdarza się na
przykład, że studenci prawa w regionie Limburgii na
granicy z Niderlandami kończą studia licencjackie w
Belgii, a następnie uzyskują tytuł magistra w
Niderlandach).
Główne zagadnienia objęte programem:
 postępowanie sądowe i organizacja wymiaru
sprawiedliwości;
 prawo karne materialne i procesowe;
 prawo administracyjne procesowe;
 prawo rodzinne;
 prawo pracy;
 prawo handlowe i upadłościowe;
 prawo sektora finansowego;
 zasady etyczne;
 rachunkowość przedsiębiorstw.

Szczególne zasady dotyczące NIE
szkoleń w zakresie prawa UE
i szkoleń językowych:
NIE
Podział aplikacji na różne
etapy
Ocena/egzamin po odbyciu
aplikacji

TAK



W formie sprawozdań patronów

3. System doskonalenia zawodowego
Rozróżnienie między doskonaleniem zawodowym
a szkoleniem z zakresu specjalizacji
TAK
Obowiązek doskonalenia zawodowego

NIE
Obowiązek doskonalenia zawodowego określony
w regulaminie wewnętrznym Izby
Podstawa prawna:
Reglement inzake permanente vorming
(rozporządzenie dotyczące doskonalenia
zawodowego z dnia 16 czerwca 2010 r. Orde van
VlaamseBalies)

Obowiązek nauki języków obcych

Brak

Obowiązek włączenia treści związanych z NIE DOTYCZY
prawem UE w zakres doskonalenia
zawodowego

4. Systemy akredytacji i organizatorzy szkoleń
Możliwość akredytacji

Istnieje możliwość uzyskania akredytacji:
 kursów szkoleniowych,
 krajowych organizatorów szkoleń,
 organizatorów szkoleń ze wszystkich państw
członkowskich.
Etapy procesu akredytacji:

Liczba organizatorów szkoleń oferujących
działania szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego
Rodzaj organizatorów szkoleń
opracowujących akredytowane działania
szkoleniowe w ramach doskonalenia
zawodowego

należy wysłać wniosek do komisji akredytacyjnej Orde van
VlaamseBalies (OVB), złożonej z 7 członków;
wniosek o akredytację należy wysłać na 6 tygodni przed datą
kursu szkoleniowego.
Ponad 50








Izba Adwokacka;
organizacja zarządzana lub ustanowiona przez Izbę
Adwokacką;
akredytowany prywatny komercyjny organizator
szkoleń (w tym kancelarie prawne);
akredytowany prywatny lub publiczny niekomercyjny
organizator szkoleń;
nieakredytowany prywatny komercyjny organizator
szkoleń;
nieakredytowany prywatny lub publiczny
niekomercyjny organizator szkoleń.

Działania i metody
Rodzaj działań szkoleniowych
akceptowanych w ramach obowiązku
doskonalenia zawodowego lub szkolenia
z zakresu specjalizacji







Uczestnictwo w szkoleniach
stacjonarnych;
uczestnictwo w
konferencjach
szkoleniowych;
uczestnictwo w działaniach
szkoleniowych jako osoba
prowadząca szkolenie lub
nauczyciel;
przygotowywanie/publikacja
opracowań.

Uczestnictwo w
działaniach
szkoleniowych
odbywających się w
innym państwie
członkowskim:
Tak, uczestnictwo w
takich działaniach może
zostać zaliczone na
poczet obowiązku
szkolenia, jest jednak
uzależnione od
akredytacji działania w
państwie członkowskim
uczestnika po wzięciu w
nim udziału. Wniosek
należy wysłać do
komisji akredytacyjnej
Orde van
VlaamseBalies (OVB),
która decyduje, czy
działania faktycznie
spełniają obowiązek

szkoleniowy.

5. Nadzór nad działaniami szkoleniowymi
Organizacje zaangażowane w
nadzorowanie działań z zakresu
doskonalenia zawodowego
Proces nadzoru

NIE DOTYCZY
Ani Izba Adwokacka, ani żadna inna struktura nie
odpowiada za nadzór nad działaniami szkoleniowymi w
ramach doskonalenia zawodowego.
NIE DOTYCZY

