Advokātu mācības par ES tiesībām: Beļģija
Atbildīgā organizācija: Ordre des Barreaux Francophones et
Germanophones (OBFG — AVOCATS.BE)
ADVOKĀTU VALSTS MĀCĪBU SISTĒMAS APRAKSTS — Beļģija

1. Profesijas apguves priekšnosacījumi
Vajadzīga augstākā / universitātes līmeņa
izglītība
Vajadzīgs akadēmiskais grāds tiesību zinātnē

JĀ

Kas jādara, lai iegūtu pilntiesīga advokāta
kvalifikāciju

 Jāreģistrējas advokātu kolēģijā;

JĀ
 jānokārto advokātu kolēģijas rīkots eksāmens
(Beļģijā ir četri arodmācību centri (Centres de
Formation professionnelle), kas sadarbojas ar
14 advokātu kolēģijām);
 jāpabeidz stažēšanās periods.

Alternatīvi profesijas iegūšanas veidi: NĒ
Vienīgais izņēmums ir paredzēts 1998. gada 17. februāra Direktīvā 98/5/EK (attiecībā uz Beļģijā praktizējošiem
advokātiem, kuri ieguvuši kvalifikāciju citā dalībvalstī).

2. Mācības stažēšanās periodā
Vai valstī pastāv stažēšanās
periods?

JĀ

Obligātas mācības

JĀ

Juridiskais pamats:


Beļģijas Tiesu kodeksa 434. pants;
 Advokātu rīcības kodeksa 3. daļa “stage et
formation” (Code de déontologie de
l’avocat).
Noteiktais ilgums: trīs gadi
Advokātu kolēģijas iekļauj advokātu sarakstā tikai
tādas personas, kas ir pabeigušas trīs gadus ilgu
mācību praksi (stažēšanos) (saskaņā ar Beļģijas
Tiesu kodeksa 428.a pantu).
Lai advokātu iekļautu to speciālistu sarakstā, kuri
praktizē advokāta profesijā, pamatojoties uz citā ES
dalībvalstī iegūtu kvalifikāciju, viņam/viņai ir jāatbilst
Beļģijas Tiesu kodeksa 477.h panta nosacījumiem.

Par ievadmācību rīkošanu
atbildīgās struktūras

Juridiskais pamats:
Beļģijas Tiesu kodeksa 434. pants un Advokātu
rīcības kodeksa (Code de déontologie de l’avocat)
3.2. pants.
Pirmajos divos stažēšanās perioda gados ievadmācības organizē
advokātu kolēģija.
Stažēšanās perioda trešajā gadā kandidātam ir jāapmeklē pastāvīgās
mācības, kurās iegūst vismaz 20 mācību punktus gadā (Advokātu
rīcības kodeksa (Code de déontologie de l’avocat) 3.26. un 3.27. pants).

Ievadmācību veids







Uzņemšanas eksāmens /
pārbaude pirms stažēšanās
perioda
Obligāta mācību programma,
kas jāapgūst stažēšanās
periodā

Privātpraksē īstenots un uzraudzīts mācekļa periods;
tiesību mācības, kurās visi advokāti stažieri apgūst vienu kopēju
mācību programmu;
mācības ar advokāta darbu tieši nesaistītu profesionālo prasmju
(piem., komunikācijas, biroja vadīšanas u. c.) pilnveidošanai;
mācības ar advokāta darbu tieši saistītu profesionālo prasmju (piem.,
prasību
sagatavošanas,
sadarbības
ar
klientiem
u. c.)
pilnveidošanai;
līdzdalība vismaz vienā inscenētā tiesas sēdē (“exercice de
plaidoirie”) un obligātajā juridiskās palīdzības sniegšanā
(“participation aux permanences d’aide juridique”) (Advokātu rīcības
kodeksa 3.13. pants).

JĀ

 Diploma
pārbaude
stažēšanās perioda)

JĀ

Advokātu rīcības kodeksa 3.14. pants

(vienīgā

pārbaude

pirms

Galvenie apgūstamie temati:
 ētika (vismaz 14 stundas);
 advokātu biroja darba organizācija un advokātu
honorāri (vismaz sešas stundas);
 tiesas procesi un tiesu darba organizācija (vismaz
10 stundas);
 krimināltiesības un kriminālprocess (vismaz
10 stundas);
 juridiskā palīdzība (vismaz sešas stundas).
Papildus ir jāpiedalās 80 stundu obligātajās mācībās par
vismaz trim no turpmāk uzskaitītajiem tematiem.
Piemēram:







Īpaši pienākumi attiecībā uz
mācībām par ES tiesībām un
valodu apmācību
Stažēšanās perioda
iedalījums posmos
Novērtēšana/eksāmens pēc
stažēšanās perioda

administratīvais process;
ģimenes tiesības;
darba tiesības;
komerctiesības un bankrota tiesības;
finanšu sektora tiesības;
uzņēmējdarbības grāmatvedība.

NĒ

NĒ

JĀ

 Rakstveida eksāmeni;
 mutvārdu eksāmeni.
Faktiski eksāmens notiek nevis stažēšanās perioda
beigās, bet pirmo divu mācekļa gadu laikā.

3. Pastāvīgo mācību sistēma
Pastāvīgo/specializēto mācību diferencēšana

JĀ

Obligātas pastāvīgās mācības

JĀ

Obligātās mācības, kas paredzētas advokātu
kolēģijas iekšējos noteikumos
Juridiskais pamats:
Advokātu rīcības kodeksa (Code de déontologie
de l’avocat) 3.26.–3.35. pants par pastāvīgām
mācībām (formation continue).

Obligātas specializētās mācības

JĀ

Juridiskais pamats:
Advokātu rīcības kodeksa (Code de déontologie
de l’avocat) 4.46.–4.53. pants.
Ne vairāk kā divi specializācijas temati katram
advokātam.
Iespējamās specializācijas jomas ir uzskaitītas
Advokātu rīcības kodeksā (Code de déontologie
de l’avocat).
Advokātu kolēģija atzīst specializāciju, izvērtējot
advokāta iesniegtos pierādījumus, kas apliecina
īpašās zināšanas par apgūto jomu un tajā gūto
pieredzi.

Obligātas svešvalodu mācības

NĒ

Pienākums iekļaut ES tiesību saturu
pastāvīgo/specializēto mācību
programmā

NĒ

4. Akreditācijas sistēmas un mācību organizatori
Akreditācijas iespējamība

To mācību organizatoru skaits, kuri
organizē pastāvīgo mācību pasākumus
Mācību organizatoru struktūras, kas
izstrādā akreditētus pastāvīgo mācību
pasākumus

Var akreditēt:
 mācību kursus;
 valsts mācību organizatorus;
 mācību organizatorus no jebkuras dalībvalsts.
Akreditācijas procesa ierosināšanas darbības:
jānosūta pieprasījums OBFG (Advokātu rīcības kodeksa
(Code de déontologie de l’avocat) 3.28. pants);
mācību organizatoram, kas iesniedz pieprasījumu, ir
jāmaksā nodeva, kuras apmērs atbilst no mācību
dalībnieka prasāmajai summai.
Vairāk nekā 50







Advokātu kolēģija;
advokātu kolēģijas pārvaldīta vai izveidota
organizācija;
akreditēts privāts komerciālu mācību organizators
(tostarp advokātu biroji);
akreditēts privāts vai publisks bezpeļņas mācību
organizators;
neakreditēts privāts komerciālu mācību organizators;
neakreditēts privāts vai publisks bezpeļņas mācību
organizators.

Pasākumi un metodes
Atļautie obligāto pastāvīgo/specializēto
mācību pasākumu veidi






Klātienes mācību sesiju
apmeklēšana;
mācību konferenču
apmeklēšana;
mācību pasākumu vadīšana
(pasniedzējs vai skolotājs);
rakstu darbi / publikācijas.

5. Mācību pasākumu uzraudzība
Pastāvīgo mācību pasākumu uzraudzībā
iesaistītās organizācijas
Uzraudzības process

Nepiemēro

Uz specializāciju vērsto mācību
pasākumu uzraudzībā iesaistītās
struktūras
Uzraudzības process

Nepiemēro

Nepiemēro

Nepiemēro

Dalība citā
dalībvalstī īstenotos
mācību pasākumos:
jā, to var uzskatīt par
obligāto pastāvīgo
mācību apguvi.
Beļģijas vietējās
advokātu kolēģijas
individuāli izvērtē
dalībniekam
piešķiramo
kredītpunktu skaitu,
ņemot vērā konkrētā
mācību kursa
programmu un ilgumu.
Ir noslēgti vai tiek
apspriesti divpusēji
atzīšanas nolīgumi ar
atsevišķām citu
dalībvalstu advokātu
kolēģijām.

