Ügyvédképzés Belgiumban az uniós jog területén
Válaszadó szervezet: Ordre des Barreaux Francophones et
Germanophones (OBFG – AVOCATS.BE)
AZ ÜGYVÉDEK NEMZETI KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK LEÍRÁSA – Belgium

1. A szakma gyakorlása
Szükséges-e felsőfokú végzettség /egyetemi
végzettség?
Kötelező-e jogi diploma?
A teljes jogú ügyvéddé válás lépései:

IGEN
IGEN
 Kamarai regisztráció
 A Kamara által szervezett vizsga (4 szakképzési
központ (Centres de Formation professionnelle)
áll a 14 kamara rendelkezésére)
 Gyakorlati idő letöltése

Léteznek-e alternatív utak a szakmához? NEM
az egyetlen kivételt az 1998. február 17-i 98/5/EK irányelv jelenti (a más tagállamban képesítést szerzett,
Belgiumban tevékenykedő ügyvédek esetében)

2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati idő?

IGEN

Jogalap:


Kötelező-e?

IGEN

A

belga igazságügyi törvénykönyv 434.
cikke
 Ügyvédek magatartási kódexe, 3. cím
„stage et formation” (Code de déontologie
de l’avocat)
Időtartama: 3 év
A kamarai jelölti listára való felkerüléshez a
jelentkezőnek 3 éves ügyvédjelölti időt kell letöltenie
(a belga igazságügyi törvénykönyv 428a. cikkének
alkalmazása mellett).
A más uniós tagállamban képesítést szerzett,
Belgiumban tevékenykedő ügyvédek listájára való
felkerülés érdekében meg kell felelni a belga
igazságügyi törvénykönyv 477h. cikkében szereplő
feltételeknek.

A gyakorlati idős képzések
szervezéséért felelős
szervezetek típusai

Jogalap:
A belga igazságügyi törvénykönyv 434. cikke,
valamint az ügyvédek magatartási kódexének
(Code de déontologie de l’avocat) 3.2. cikke
A gyakorlati idő első két éves képzési időszakának
megszervezéséért a Kamara a felelős.
A gyakorlati idő harmadik évében a jelöltnek legalább évi 20 képzési
pontnak megfelelő folyamatos képzésen kell részt vennie (az ügyvédek
magatartási kódexének (Code de déontologie de l’avocat) 3.26. és 3.27.

cikke).

A gyakorlati idős képzés
formája







A gyakorlati időt megelőzően
van-e felvételi vizsga /
ellenőrzés?

Magánpraxis által felügyelt gyakornokság, továbbá
Minden ügyvédjelölt számára közös, meghatározott tantervű jogi
képzés, továbbá
Nem jogi szakmai készségekre (pl. kommunikáció, irodavezetés
stb.) vonatkozó képzés, továbbá
Jogi szakmai készségekre (pl. keresetek megszövegezése, az
ügyfelekkel való munka stb.) vonatkozó képzés, végül
Legalább egy szimulált bírósági ügyben való részvétel („exercice de
plaidoirie”), továbbá költségmentes ügyvédi képviselet ellátása
(„participation aux permanences d’aide juridique”) (az ügyvédek
magatartási kódexének 3.13. cikke).

IGEN

 Diploma ellenőrzése / igazolása (ez az egyetlen
ellenőrzés a gyakorlati idő előtt)

IGEN

az ügyvédek magatartási kódexének 3.14. cikke

A gyakorlati idő alatt előre
meghatározott-e a tanterv?

A főbb témák:
 Etika (legalább 14 órában)
 Ügyvédi iroda szervezete és ügyvédi díjak
(legalább 6 órában)
 Bírósági eljárások és a bírósági szervezet
(legalább 10 órában)
 Büntetőjog és büntető eljárásjog (legalább 10
órában)
 Költségmentesség (legalább 6 órában)
Ezen túlmenően 80 óra kötelező képzés a következő
témák közül legalább háromban: Például:







Vannak-e az uniós jogra és a
nyelvi képzésre vonatkozó
sajátosságok?
A gyakorlati idő különböző
szakaszokra oszlik-e?
A gyakorlati időt követően
van-e értékelés / vizsga?

Közigazgatási eljárásjog
Családjog
Munkajog
Kereskedelmi és csődjog
Pénzügyi jog
Üzleti könyvvitel

NEM

NEM

IGEN

 Írásbeli és
 szóbeli vizsgák
A vizsgákra valójában nem a gyakorlati idő végén kerül
sor, hanem a kétéves gyakornoki idő alatt.

3. Folyamatos képzési rendszer
Van-e különbségtétel a folyamatos képzés /

IGEN

szakosító képzés között?

Fennállnak-e folyamatos képzésre
vonatkozó kötelezettségek?

IGEN

A kamara belső szabályzatában lefektetett
folyamatos képzési kötelezettségek
Jogalap:
Az ügyvédek magatartási kódexének (Code de
déontologie de l’avocat) 3.26.–3.35. cikke a
folyamatos képzésről (formation continue).

Fennállnak-e szakosító képzésre
vonatkozó kötelezettségek?

Fennáll-e idegen nyelvek tanulására
vonatkozó kötelezettség?
Van-e az uniós jog területére vonatkozó
kötelezettség a folyamatos / szakosító
képzéssel kapcsolatosan?

IGEN

Jogalap:
Az ügyvédek magatartási kódexének (Code de
déontologie de l’avocat) 4.46.–4.53. cikke

Ügyvédenként legfeljebb két szakterület
A lehetséges szakterületek listáját az ügyvédek
magatartási kódexe (Code de déontologie de
l’avocat) tartalmazza.
A szakosodást a Kamara szaktudás és a
tanulmányozott témakörben szerzett tapasztalat
igazolása bemutatásának értékelése után ismeri
el.
Nincs kötelezettség

Nincs kötelezettség

4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége

A folyamatos képzéseket nyújtó
képzésszolgáltatók száma
Az akkreditált folyamatos képzéseket
kidolgozó képzésszolgáltatók fajtái

Van-e lehetőség akkreditáció megszerzésére
 tanfolyamok esetében?
 nemzeti képzésszolgáltatók esetében?
 más tagállamokból származó képzésszolgáltatók
esetében?
Az akkreditációs folyamat felé tett lépések:
Kérelmet kell küldeni az OBFG számára (Az ügyvédek
magatartási kódexének 3.28. cikke – Code de déontologie
de l’avocat)
A kérelmező képzésszolgáltatónak a résztvevő által a
képzésszolgáltatónak fizetett díj összegének megfelelő
összeget kell megfizetnie.
Több mint 50







Kamara
A Kamara által irányított vagy létesített szervezet
Akkreditált magán kereskedelmi képzésszolgáltató
(ideértve az ügyvédi irodákat is)
Akkreditált magán vagy állami nonprofit
képzésszolgáltató
Nem akkreditált magán kereskedelmi
képzésszolgáltató
Nem akkreditált magán vagy állami nonprofit

képzésszolgáltató

Tevékenységek és módszerek
A folyamatos vagy szakosítási képzési
kötelezettségek keretében elfogadott
képzéstípusok






Személyes képzéseken való
részvétel
Képzési konferenciákon való
részvétel
Képzésekben trénerként
vagy oktatóként való
részvétel
Írás/publikációk

5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési tevékenységeket
felügyelő szervezetek
A felügyeleti folyamat

Nem releváns

A szakosító képzések felügyeletében
részt vevő szervezet
A felügyeleti folyamat

Nem releváns

Nem releváns

Nem releváns

A más tagállamban
tartott képzésen való
részvétel:
Igen, beszámítható a
folyamatos képzési
kötelezettségek
teljesítésébe
A helyi belga kamara
eseti alapon értékeli a
résztvevő számára
megítélhető
kreditpontot a program
és a képzés hossza
alapján.
Más tagállamok egyes
kamaráival kétoldalú
elismerési
megállapodások
vannak érvényben
vagy tárgyalás alatt.

