Juristutbildning i EU-rätt i Belgien
Ansvarig organisation: Ordre des Barreaux Francophones et
Germanophones (OBFG – avocats.be)
BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Belgien

1. Tillträde till yrket
Högre utbildning/universitetsutbildning är ett
krav
Juristexamen är obligatorisk
Steg för att bli en fullvärdig advokat:

JA
JA
 Registrering hos advokatsamfundet
 Examinationen anordnas av advokatsamfunden
(det finns fyra yrkesutbildningscentrum
(Centres de Formation professionnelle) för
14 advokatsamfund).
 Introduktionsperiod

Alternativa vägar till yrket NEJ
Det enda undantaget är direktiv 98/5/EG av den 17 februari 1998 (för jurister och advokater som praktiserar i
Belgien, men har erhållit sina kvalifikationer i en annan medlemsstat).

2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en
introduktionsperiod?

JA

Rättslig grund:


Artikel 434 i den belgiska processlagen.



Obligatorisk

JA

Regler för god advokatsed, avdelning 3
”stage et formation” (Code de déontologie
de l’avocat)
Fastställd varaktighet: Tre år.
För att bli upptagen i advokatsamfundets register
över advokater måste man ha slutfört tre års praktik
(”stage”) (enligt artikel 428a i den belgiska
processlagen).
Advokater som tas upp i förteckningen över
praktiserande advokater och som har kvalificerat sig
i en annan EU-medlemsstat måste uppfylla villkoren
i artikel 477h i den belgiska processlagen.

Typer av organ med ansvar
för anordnande av
introduktionsutbildning

Rättslig grund:
Artikel 434 i den belgiska processlagen och artikel
3.2 i reglerna för god advokatsed (Code de
déontologie de l’avocat)
Advokatsamfundet är ansvarigt för att anordna de första två åren av
introduktionsutbildningen.
Under introduktionsperiodens tredje år är sökande skyldiga att genomgå
fortbildning motsvarande minst 20 utbildningspoäng per år
(artiklarna 3.26 och 3.27 i reglerna för god advokatsed (Code de
déontologie de l’avocat).

Former av
introduktionsutbildning







Inträdesexamen/kontroll före
introduktionsperioden

Praktik, övervakad av en advokatbyrå.
Juristutbildning med särskild kursplan, gemensam för alla biträdande
jurister.
Utbildning i icke-juridiska yrkesfärdigheter (t.ex. kommunikation, hur
man leder ett kontor osv.).
Utbildning i juridiska yrkesfärdigheter (t.ex. hur man författar anspråk
och fordringar, att arbeta med klienter osv.).
Deltagande i minst en fiktiv domstolsprocess (”exercice de
plaidoirie”) och rättshjälpsärenden (”participation aux permanences
d’aide juridique”) (artikel 3.13 i reglerna för god advokatsed).

JA

 Kontroll/granskning av examensbevis (det är den enda
kontrollen före introduktionsperioden).

JA

Artikel 3.14 i reglerna för god advokatsed.

Fast kursplan under
introduktionsperioden

Huvudämnen:
 Etik (minst 14 timmar).
 Drift av en advokatbyrå samt advokatarvoden
(minst 6 timmar).
 Rättsliga
förfaranden
och
rättsväsendets
organisation (minst 10 timmar).
 Straffrätt
och
straffrättsliga
förfaranden
(minst 10 timmar).
 Rättshjälp (minst 6 timmar).
Dessutom krävs 80 timmar obligatorisk utbildning i minst
tre av följande ämnen. Exempelvis:







Förvaltningsrättsliga förfaranden.
Familjerätt.
Arbetsrätt.
Handels- och konkursrätt.
Finansrätt.
Affärsredovisning.

Särskilda aspekter när det
NEJ
gäller EU-rätt och
språkutbildning
Introduktionsperiod uppdelad i
NEJ
olika nivåer
Bedömning/examinering efter
genomgången
introduktionsperiod

JA

 Skriftlig examination.
 Muntlig examination.
Examinationen sker inte i slutet av introduktionsperioden
utan under de första två praktikåren.

3. Fortbildning
Skillnad mellan fortbildning och
specialiseringsutbildning

JA

Krav gällande fortbildning?

JA

Obligatoriska
utbildningskrav
advokatsamfundets stadgar.

enligt

Rättslig grund:
Artikel 3.26–3.35 i reglerna för god advokatsed
(Code de déontologie de l’avocat) om
fortbildning (”formation continue”).

Krav gällande specialiseringsutbildning?

Krav beträffande att lära sig utländska
språk
Krav på kunskap om EU-rätten när det
gäller
fortbildning/specialiseringsutbildning?

JA

Rättslig grund:
Artikel 4.46–4.53 i reglerna för god advokatsed
(Code de déontologie de l’avocat).

Högst två specialiseringsämnen för varje
advokat.
Förteckningen
över
möjliga
specialiseringsområden anges i reglerna för god
advokatsed.
Specialiseringsområden
godkänns
av
advokatsamfundet efter bedömning av de
handlingar som lämnats in av advokaten för att
bestyrka särskild kunskap och erfarenhet i
ämnet i fråga.
Inga krav.

Inga krav.

4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering

Antal utbildningsleverantörer som
tillhandahåller fortbildning
Typ av utbildningsleverantör som
tillhandahåller ackrediterad fortbildning

Det är möjligt att erhålla ackreditering via
 kurser,
 nationella utbildningsleverantörer, och
 utbildningsleverantörer från samtliga
medlemsstater.
Steg i ackrediteringsprocessen:
En ansökan ska skickas till OBFG (artikel 3.28 i reglerna
för god advokatsed – Code de déontologie de l’avocat)
Den begärande utbildningsleverantören måste betala en
avgift motsvarande beloppet för den avgift som deltagarna
betalar till utbildningsleverantören.
Fler än 50.





Advokatsamfundet.
Organisation som leds eller etablerats av
advokatsamfundet.
Ackrediterade privata kommersiella
utbildningsleverantörer (inklusive advokatbyråer).
Ackrediterade privata eller offentliga ideella
utbildningsleverantörer.




Icke-ackrediterade privata kommersiella
utbildningsleverantörer.
Icke-ackrediterade privata eller offentliga ideella
utbildningsleverantörer.

Verksamheter och metoder

Typ av utbildningsverksamhet som är
godkänd enligt kraven på fortbildning eller

specialiseringsutbildning



Deltagande i utbildningar på
plats.
Deltagande i
utbildningskonferenser.
Deltagande i
utbildningsverksamheter
som handledare eller lärare.
Skrivande/publicering.

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar tillsyn av
fortbildningsverksamheter
Tillsynsprocess

Ej tillämpligt.

Organisationer som utövar tillsyn av
utbildningsverksamheter som syftar till
specialisering
Tillsynsprocess

Ej tillämpligt.

Ej tillämpligt.

Ej tillämpligt.

Deltagande i
utbildningsverksamheter i en
annan medlemsstat:
Ja, det kan uppfylla
fortbildningskraven.
Det lokala
advokatsamfundet i
Belgien bedömer
antalet högskolepoäng
som deltagaren ska
beviljas från fall till fall
beroende på program
och
utbildningskursens
längd.
Det finns även
bilaterala avtal om
erkännande som
redan gäller eller
diskuteras med vissa
advokatsamfund i
andra medlemsstater.

