Ügyvédképzés Belgiumban az uniós jog területén
Válaszadó szervezet: Orde van VlaamseBalies
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:
Léteznek-e alternatív utak a szakmához?

IGEN
IGEN

 Kamarai regisztráció
 A Kamara által szervezett vizsga
 Gyakorlati idő letöltése
Nem léteznek alternatív utak a szakmához

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

IGEN

Jogalap:
 A belga igazságügyi törvénykönyv 434. cikke
(francia nyelven)
 Reglement betreffende de stage (flamand
nyelven)
(a 2008. május 7-i OVB rendelet az
ügyvédjelöltek képzéséről (gyakornoki
időszakáról))
 Reglement betreffende de stage (csak flamand
nyelven)
(a 2009. március 25-i OVB rendelet a
joggyakornokok szakmai képzési rendszeréről)

Kötelező-e?

IGEN

Időtartama:
legalább 3 év

A képzések szervezéséért
felelős szervezetek típusai

A Kamara felelős az ügyvédek képzésének szervezéséért

A gyakorlati idős képzés
formája

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




Magánpraxis által felügyelt gyakornokság
Minden ügyvédjelölt számára közös, meghatározott tantervű jogi
képzés
 Nem jogi szakmai készségekre (pl. kommunikáció, irodavezetés stb.)
vonatkozó képzés
 Jogi szakmai készségekre (pl. keresetek megszövegezése, az
ügyfelekkel való munka stb.) vonatkozó képzés
IGEN
 Diploma ellenőrzése/igazolása
 A pályázó által benyújtott írásbeli jelentkezés Kamara
általi elbírálása
Az a személy, aki ügyvédként szeretne
tevékenykedni, jelentkezést nyújt be a Kamarához,
minden szükséges dokumentummal együtt, amelyek
bizonyítják, hogy valamennyi feltétel (így a
mesterfokozatú jogi diploma megszerzése, az
eskütétel időpontja stb.) teljesült.

A gyakorlati idő alatt előre
meghatározott-e a tanterv?

IGEN

Vannak-e az uniós jogra és a
nyelvi képzésre vonatkozó
sajátosságok?
A gyakorlati idő különböző
szakaszokra oszlik-e?

NEM

A gyakorlati időt követően
van-e értékelés / vizsga?

IGEN

 Alkalmassági teszt (írásbeli vizsga + egy ügy
értékelése). Ezen alkalmassági vizsga elnevezése:
B.U.B.A. („Bewaamheidsattest tot het uitoefenen van
het beroep van advocaat”, szabad fordításban: az
ügyvédi szakma gyakorlásához kiállított képesítési
bizonyítvány). Ezt a tesztet az ügyvédjelöltség első
évében végzik el.
Bizonyos esetekben a jelöltség megkezdése előtt a
frissen végzett jogászok egy csoportjának belga jogi
ismeretekből kell vizsgát tenniük. Ez azon nem belga
állampolgárságú személyekre vonatkozik, akik
tanulmányaikat más tagállamban végezték el, vagy
olyan belga állampolgárságú személyekre, akik
tanulmányaik egy részét vagy egészét egy másik
tagállamban végezték (például Limburg és Hollandia
határrégiójában elterjedt gyakorlat, hogy az
alapfokozatú diplomát Belgiumban, a mesterfokozatút
pedig Hollandiában szerzik meg).
A főbb témák:
 Bírósági eljárások és bírósági szervezet
 Büntetőjog és büntető eljárásjog
 Közigazgatási eljárásjog
 Családjog
 Munkajog
 Kereskedelmi és csődjog
 Pénzügyi jog
 Etikai szabályok
 Üzleti könyvvitel

NEM


Az oktatók jelentései segítségével

3. Folyamatos képzési rendszer
Van-e különbségtétel a folyamatos képzés /
szakosító képzés között?
IGEN
Fennállnak-e folyamatos képzésre
vonatkozó kötelezettségek?

NEM
A Kamara belső szabályzatában lefektetett
folyamatos képzési kötelezettségek
Jogalap:
Reglement inzake permanente vorming
(Az Orde van VlaamseBalies folyamatos
képzésről szóló, 2010. június 16-i rendelete)

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

Nincs kötelezettség
Nem releváns

kapcsolatosan?

4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége

Van-e lehetőség akkreditáció megszerzésére
 tanfolyamok esetében?
 nemzeti képzésszolgáltatók esetében?
 más tagállamokból származó képzésszolgáltatók
esetében?
Az akkreditációs folyamat felé tett lépések:

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

Az Orde van VlaamseBalies (OVB) 7 főből álló akkreditációs
bizottságának kell kérelmet benyújtani.
Az akkreditációs kérelmet a képzési tanfolyam dátuma előtt
6 héttel kell megküldeni.
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

A más tagállamban
tartott képzésen való
részvétel:
Igen, beszámítható a
képzési kötelezettségek
teljesítésébe, feltéve,
hogy a résztvevő
tagállama a részvételt
követően akkreditálja az
adott képzést. A
kérelmet az Orde van
Vlaamse Balies (OVB)
akkreditációs
bizottságának kell
megküldeni, amely
döntést hoz arról, hogy a
tevékenységek
ténylegesen
megfelelnek-e a képzési
követelményeknek.

5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési tevékenységeket
felügyelő szervezetek

Nem releváns
Sem a Kamara, sem más szervezet nem felügyeli a

folyamatos képzési tevékenységeket

A felügyeleti folyamat

Nem releváns

