Taħriġ għall-avukati dwar il-liġi tal-UE fil-Belġju
Organizzazzjoni responsabbli: Ordre des Barreaux Francophones et
Germanophones (OBFG – AVOCATS.BE)
DESKRIZZJONI TAS-SISTEMA NAZZJONALI TA' TAĦRIĠ GĦALL-AVUKATI fil-Belġju

1. Aċċess għall-Professjoni
Hija meħtieġa edukazzjoni ogħla / edukazzjoni IVA
universitarja
IVA
Lawrja fil-liġi hija obbligatorja
 Reġistrazzjoni mal-Kamra tal-Avukati
Passi li jridu jittieħdu biex wieħed sir avukat:

 Eżami organizzat mill-Kamra tal-Avukati (hemm
erba' ċentri għat-taħriġ vokazzjonali (Centres de
formation professionnelle) għal 14-il Kamra talAvukati)
 Tlestija ta’ perjodu ta’ prattika

Proċeduri alternattivi għall-professjoni: LE
l-unika eċċezzjoni hija d-Direttiva 98/5/CE tas-17 ta’ Frar 1998 (għal avukati li jipprattikaw fil-Belġju, li
għandhom kwalifiki miksuba fi Stat Membru ieħor)

2. Taħriġ matul perjodu ta’ prattika
Hemm perjodu ta’ prattika?

IVA

Bażi legali:


Obbligatorja

IVA

Art. 434 Kodiċi Ġudizzjarju Belġjan
 Kodiċi ta' kondotta għall-avukati, Titolu 3
“prattika u taħriġ” (Code de déontologie de
l’avocat)
Tul ta' żmien stabbilit: Tliet snin
Sabiex wieħed ikun imniżżel fil-lista tal-avukati
membri tal-Kamra, wieħed irid ikun temm tliet snin
ta’ apprentistat (stage) (soġġett għall-applikazzjoni
tal-Artikolu 428 bis, mill-Kodiċi Ġudizzjarju Belġjan)
Għall-avukati ammessi fil-lista tal-professjonisti li
jipprattikaw bħala avukati kkwalifikati fi Stat Membru
ieħor tal-UE, iridu jiġu sodisfati l-kundizzjonijiet
deskritti fl-Artikolu 477h tal-Kodiċi Ġudizzjarju
Belġjan.

Tipi ta’ strutturi responsabbli
għall-organizzazzjoni ta’
taħriġ inizjali

Bażi legali:
L-Artikolu 434 tal- Kodiċi Ġudizzjarju Belġjan u lArtikolu 3.2. tal-Kodiċi ta' Kondotta għall-Avukati
(Code de déontologie de l’avocat)
Il-Kamra tal-Avukati hija responsabbli mill-organizzazzjoni tal-ewwel
sentejn tal-perjodu ta' taħriġ inizjali.
Fit-tielet sena tal-perjodu ta’ taħriġ inizjali, il-kandidat huwa obbligat
isegwi taħriġ kontinwu li jikkorrispondi għal mill-inqas 20 punt ta’ taħriġ
fis-sena (l-Artikoli 3.26 u 3.27 tal-Kodiċi ta’ kondotta għall-avukati (Code
de déontologie de l’avocat)

Tip ta’ taħriġ inizjali







L-apprendistat bis-superviżjoni ta' ditta privata ta' avukati u
Taħriġ fil-liġi b’kurrikulu speċifiku komuni għall-avukati apprendisti u
Taħriġ dwar ħiliet professjonali mhux legali (pereż. il-komunikazzjoni,
l-immaniġġar ta’ uffiċċju, eċċ.) u
Taħriġ dwar ħiliet professjonali legali (pereż. talbiet ta’ abbozzar,
ħidma mal-klijenti, eċċ.) u
Parteċipazzjoni f’mill-inqas każ simulat il-qorti (“exercice de
plaidoirie”) u bħala avukat tal-għajnuna legali (“participation aux
permanences d’aide juridique”) (l-Artikolu 3.13 tal-Kodiċi ta’ Kondotta
għall-Avukati).

Eżami ta' ammissjoni / kontroll IVA
qabel il-perjodu ta’ induzzjoni
IVA

Il-kurrikulu stabbilit matul ilperjodu ta’ induzzjoni

 Kontroll / verifika tad-diploma (dan huwa l-uniku
kontroll qabel il-perjodu ta’ induzzjoni)

L-Artikolu 3.14 tal-Kodiċi ta' Kondotta għall-Avukati
Suġġetti ewlenin koperti:
 L-etika (minimu ta’ 14-il siegħa)
 Il-ġestjoni ta' ditta ta' avukati u t-tariffi tal--avukati
(minimu ta’ sitt sigħat)
 Il-proċeduri
ġudizzjarji
u
l-organizzazzjoni
ġudizzjarja (minimu ta’ 10 sigħat)
 Il-liġi kriminali u l-proċedura kriminali (minimu ta’
10 sigħat)
 L-għajnuna legali (minimu ta’ sitt sigħat)
Barra minn hekk, 80 siegħa ta’ taħriġ obbligatorju f’millinqas tlieta minn dawn it-temi. Pereżempju:







L-ispeċifiċitajiet rigward il-liġi
tal-UE u t-taħriġ lingwistiku:
Perjodu ta’ induzzjoni
maqsum fi stadji differenti
L-evalwazzjoni wara l-perjodu
ta' induzzjoni/eżami

Il-proċedura amministrattiva
Il-liġi tal-familja
Il-liġi tax-xogħol:
Il-liġi kummerċjali u l-liġi dwar il-falliment
Il-liġi dwar is-settur finanzjarju
Il-kontabbilistika tan-negozju

LE
LE

IVA

 Eżamijiet bil-miktub u
 Eżamijiet orali
L-eżami ma jsirx fi tmiem il-perjodu ta’ induzzjoni, iżda
matul l-ewwel sentejn ta’ apprendistat.

3. Sistema ta' taħriġ kontinwu
Id-distinzjoni bejn Taħriġ kontinwu / Taħriġ ta’
speċjalizzazzjoni

IVA

Obbligi li jirrigwardaw taħriġ kontinwu

IVA

Obbligi ta’ taħriġ obbligatorju kif iddikjarat firregolamenti interni tal-Kamra tal-Avukati
Bażi Legali:
L-Artikoli 3.26 - 3.35 tal-Kodiċi ta’ Kondotta
għall-Avukati (Code de déontologie de l’avocat)
fuq it-taħriġ kontinwu (formation continue).

Obbligi li jirrigwardaw it-taħriġ ta'
speċjalizzazzjoni

L-obbligi rigward it-tagħlim ta’ lingwi
barranin
Obbligi li jirrigwardaw il-kontenut tal-liġi
tal-UE fir-rigward taħriġ kontinwu / taħriġ
ta’ speċjalizzazzjoni

IVA

Bażi legali:
L-Artikoli 4.46 - 4.53 tal-Kodiċi ta’ Kondotta
għall-Avukati (Code de déontologie de l’avocat)

Massimu ta’ żewġ temi ta’ speċjalizzazzjoni għal
kull avukat.
Il-lista ta’ temi ta’ speċjalizzazzjoni possibbli hija
msemmija fil-Kodiċi ta’ Kondotta għal avukati
(Code de déontologie de l’avocat).
L-ispeċjalizzazzjoni tiġi rrikonoxxuta mill-Kamra
tal-Avukati wara li tevalwa l-provi ta’ għarfien u
esperjenza speċifiċi fis-suġġett studjati mressqa
mill-avukat.
L-ebda obbligi

L-ebda obbligi

4. Sistemi ta’ akkreditazzjoni u fornituri ta’ taħriġ
Il-possibbiltà għall-akkreditazzjoni

In-numru ta’ fornituri ta’ taħriġ li joffru
attivitajiet ta’ taħriġ kontinwu
It-tip ta’ fornituri ta’ taħriġ li jiżviluppaw
attivitajiet akkreditati ta’ taħriġ kontinwu

Huwa possibbli li tingħata akkreditazzjoni
 Korsijiet ta' taħriġ
 Fornituri nazzjonali ta' taħriġ
 Fornituri ta’ taħriġ mill-Istati Membri kollha
Passi lejn il-proċess ta' akkreditazzjoni:
It-talba trid tintbagħat lill- OBFG (l-Artikolu 3.28 tal-Kodiċi
ta' Kondott għall-Avukati - Code de déontologie de
l’avocat)
Il-fornitur tat-taħriġ rikjedenti għandu jħallas miżata li
tikkorrispondi għall-ammont tal-miżata dovuta millparteċipant lill-fornitur tat-taħriġ.
Iktar minn 50







Il-Kamra tal-Avukati
Organizzazzjoni mmexxija jew stabbiliti mil-Kamra talAvukati
Fornitur privat akkreditat tat-taħriġ kummerċjali (inklużi
ditti tal-avukati)
Fornitur tat-taħriġ akkreditat privat jew pubbliku
mingħajr skop ta' qligħ
Fornitur tat-taħriġ kummerċjali privat mhux akkreditat
Fornitur tat-taħriġ privat jew pubbliku mingħajr skop ta'

qligħ mhux akkreditat

L-attivitajiet u l-metodi
Tip ta’ attivitajiet ta’ taħriġ aċċettati taħt lobbligi ta’ taħriġ kontinwu jew speċjalizzat






Attendenza ta’ sessjonijiet ta’
taħriġ wiċċ'imb wiċċ
Attendenza għal konferenzi
ta' taħriġ
Parteċipazzjoni f'attivitajiet
ta' taħriġ bħala ħarrieġ jew
għalliem
Kitba / pubblikazzjoni

5. Superviżjoni ta’ attivitajiet ta’ taħriġ
L-organizzazzjonijiet involuti fissuperviżjoni ta’ attivitajiet ta’ taħriġ
kontinwu
Il-proċess ta’ superviżjoni

N/A

L-istruttura nvoluta fis-sorveljanza talattivitajiet ta’ taħriġ immirati lejn lispeċjalizzazzjoni
Il-proċess ta’ superviżjoni

N/A

N/A

N/A

Il-parteċipazzjoni
f'attivitajiet ta' taħriġ
li jsiru fi Stat
Membru ieħor:
Iva, dan jgħodd għallobbligi ta’ taħriġ
kontinwu
Il-Kamra tal-Avukati
Belġjana tevalwa fuq
bażi ta’ każ b’każ lammont ta’ punti biex
jingħataw lillparteċipant abbażi talprogramm u t-tul talkors ta’ taħriġ.
Hemm ukoll ftehimiet
ta’ rikonoxximent
bilaterali validi jew li
għadhom qed jiġu
diskussi ma' Kmamar
tal-Avukati f'xi Stati
Membri oħra.

