Κατάρτιση των δικηγόρων στο δίκαιο της ΕΕ στο Βέλγιο
Φορέας που υπέβαλε απάντηση: Ordre des Barreaux Francophones et
Germanophones (OBFG – AVOCATS.BE)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στο Βέλγιο

1. Πρόσβαση στο επάγγελμα
Απαραίτητη τριτοβάθμια/πανεπιστημιακή
εκπαίδευση
Υποχρεωτικό πτυχίο νομικής
Στάδια για την απόκτηση της ιδιότητας του
δικηγόρου:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
 Εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο
 Εξετάσεις οι οποίες διοργανώνονται από τον
δικηγορικό σύλλογο (υπάρχουν 4 κέντρα
επαγγελματικής κατάρτισης (Centres de
Formation professionnelle) για 14 δικηγορικούς
συλλόγους)
 Ολοκλήρωση περιόδου προετοιμασίας για την
είσοδο στο επάγγελμα

Εναλλακτικές οδοί πρόσβασης στο επάγγελμα: ΟΧΙ
Μόνη εξαίρεση αποτελεί η οδηγία 98/5/ΕΚ της 17ης Φεβρουαρίου 1998 (για τους δικηγόρους που ασκούν το
επάγγελμα στο Βέλγιο και έχουν αποκτήσει τον τίτλο σπουδών τους σε άλλο κράτος μέλος).

2. Κατάρτιση κατά την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο
επάγγελμα
Προβλέπεται περίοδος
προετοιμασίας για την είσοδο
στο επάγγελμα;

ΝΑΙ

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

Νομική βάση:


Άρθρο 434 του βελγικού Δικαστικού Κώδικα
 Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων, Τίτλος 3
«stage et formation» (Code de déontologie
de l’avocat)
Καθορισμένη διάρκεια: 3 έτη
Για να εγγραφεί κάποιος στον κατάλογο των μελών
του δικηγορικού συλλόγου, πρέπει να έχει
ολοκληρώσει πρακτική άσκηση (stage) διάρκειας 3
ετών (με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου
428 bis του βελγικού Δικαστικού Κώδικα).
Για τους δικηγόρους οι οποίοι εγγράφονται στον
κατάλογο των επαγγελματιών που ασκούν το
επάγγελμα του δικηγόρου και έχουν αποκτήσει τους
τίτλους επαγγελματικών προσόντων τους σε άλλο
κράτος μέλος της ΕΕ, πρέπει να πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 477 nonies του βελγικού
Δικαστικού Κώδικα.
Νομική βάση:
Άρθρο 434 του βελγικού Δικαστικού Κώδικα και
άρθρο 3.2. του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων
(Code de déontologie de l’avocat)

Τύποι αρμόδιων δομών για
την οργάνωση της
εισαγωγικής κατάρτισης

Ο δικηγορικός σύλλογος είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των δύο
πρώτων ετών της περιόδου εισαγωγικής κατάρτισης.

Μορφή εισαγωγικής
κατάρτισης




Κατά το τρίτο έτος της περιόδου προετοιμασίας για την είσοδο στο
επάγγελμα, ο υποψήφιος υποχρεούται να παρακολουθήσει συνεχή
κατάρτιση η οποία αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 μονάδες κατάρτισης
ανά έτος (άρθρα 3.26. και 3.27 του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων
(Code de déontologie de l’avocat).





Πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη ιδιώτη δικηγόρου και
Νομική κατάρτιση με συγκεκριμένο κοινό πρόγραμμα σπουδών για
όλους τους ασκούμενους δικηγόρους και
Κατάρτιση σε μη νομικές επαγγελματικές δεξιότητες (π.χ.
επικοινωνία, διαχείριση γραφείου κ.λπ.) και
Κατάρτιση σε νομικές επαγγελματικές δεξιότητες (π.χ. σύνταξη
αγωγών, εργασία με πελάτες κ.λπ.) και
Συμμετοχή σε τουλάχιστον μία εικονική δίκη («exercice de
plaidoirie») και στο καθήκον νομικής συνδρομής («participation aux
permanences d’aide juridique») (άρθρο 3.13 του Κώδικα
Δεοντολογίας Δικηγόρων).

ΝΑΙ
Εισαγωγικές εξετάσεις /
έλεγχος πριν από την περίοδο
προετοιμασίας για την είσοδο
στο επάγγελμα
ΝΑΙ

Καθορισμένο πρόγραμμα
σπουδών κατά την περίοδο
προετοιμασίας για την είσοδο
στο επάγγελμα

 Έλεγχος/επαλήθευση διπλώματος (αυτός είναι ο
μόνος έλεγχος πριν από την περίοδο προετοιμασίας
για την είσοδο στο επάγγελμα)

Άρθρο 3.14 του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων
Κύρια καλυπτόμενα θέματα:
 Δεοντολογία (τουλάχιστον 14 ώρες)
 Οργάνωση δικηγορικού γραφείου και αμοιβές
δικηγόρων (τουλάχιστον 6 ώρες)
 Διαδικασίες
και
οργάνωση
δικαστηρίων
(τουλάχιστον 10 ώρες)
 Ποινικό δίκαιο και ποινική δικονομία (τουλάχιστον
10 ώρες)
 Νομική συνδρομή (τουλάχιστον 6 ώρες)
Επιπλέον, 80 ώρες υποχρεωτικής κατάρτισης σε
τουλάχιστον 3 από τα ακόλουθα θέματα. Για παράδειγμα:







Ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον
αφορά το δίκαιο της ΕΕ και τη
γλωσσική κατάρτιση
Υποδιαίρεση της περιόδου
προετοιμασίας για την είσοδο
στο επάγγελμα σε
διαφορετικά στάδια

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Διοικητική δικονομία
Οικογενειακό δίκαιο
Εργατικό δίκαιο
Εμπορικό και πτωχευτικό δίκαιο
Δίκαιο χρηματοπιστωτικού τομέα
Λογιστική επιχειρήσεων

Αξιολόγηση/εξετάσεις μετά
την περίοδο προετοιμασίας
για την είσοδο στο επάγγελμα

ΝΑΙ

 Γραπτές εξετάσεις και
 Προφορικές εξετάσεις
Στην πραγματικότητα, οι εξετάσεις δεν διεξάγονται στο
τέλος της περιόδου προετοιμασίας για την είσοδο στο
επάγγελμα, αλλά κατά τα δύο πρώτα έτη της πρακτικής
άσκησης.

3. Σύστημα συνεχούς κατάρτισης
Διαφοροποίηση μεταξύ συνεχούς
κατάρτισης/κατάρτισης εξειδίκευσης

ΝΑΙ

Υποχρεώσεις όσον αφορά τη συνεχή
κατάρτιση

ΝΑΙ

Υποχρεώσεις κατάρτισης, όπως αναφέρονται
στον εσωτερικό κανονισμό του δικηγορικού
συλλόγου
Νομική βάση:
Άρθρα 3.26 – 3.35 του Κώδικα Δεοντολογίας
Δικηγόρων (Code de déontologie de l’avocat)
σχετικά με τη συνεχή κατάρτιση (formation
continue).

Υποχρεώσεις όσον αφορά την κατάρτιση
εξειδίκευσης

Υποχρεώσεις όσον αφορά την εκμάθηση
ξένων γλωσσών
Υποχρεώσεις όσον αφορά περιεχόμενο
σχετικό με το δίκαιο της ΕΕ σε σχέση με
τη συνεχή κατάρτιση/κατάρτιση
εξειδίκευσης

ΝΑΙ

Νομική βάση:
Άρθρα 4.46 – 4.53 του Κώδικα Δεοντολογίας
Δικηγόρων (Code de déontologie de l’avocat)

Έως δύο θέματα εξειδίκευσης, κατ’ ανώτατο
όριο, για κάθε δικηγόρο.
Ο
κατάλογος
των δυνητικών
θεμάτων
εξειδίκευσης περιλαμβάνεται στον Κώδικα
Δεοντολογίας Δικηγόρων (Code de déontologie
de l’avocat).
Η εξειδίκευση αναγνωρίζεται από τον δικηγορικό
σύλλογο
κατόπιν
αξιολόγησης
των
δικαιολογητικών που προσκομίζει ο δικηγόρος
προς απόδειξη των ειδικών γνώσεων και της
πείρας που απέκτησε στον συγκεκριμένο τομέα
σπουδών.
Καμία υποχρέωση

Καμία υποχρέωση

4. Συστήματα διαπίστευσης και πάροχοι κατάρτισης
Δυνατότητα διαπίστευσης

Αριθμός παρόχων κατάρτισης οι οποίοι
προσφέρουν δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης

Υπάρχει δυνατότητα εξασφάλισης διαπίστευσης
 για μαθήματα κατάρτισης
 για εθνικούς παρόχους κατάρτισης
 για παρόχους κατάρτισης από όλα τα κράτη μέλη
Στάδια της διαδικασίας διαπίστευσης:
Υποβάλλεται αίτημα στον OBFG (Άρθρο 3.28 του Κώδικα
Δεοντολογίας Δικηγόρων - Code de déontologie de
l’avocat)
Ο αιτών πάροχος κατάρτισης καταβάλλει τέλος, το οποίο
αντιστοιχεί στο ύψος της αμοιβής που καταβάλλει ο
συμμετέχων στον πάροχο κατάρτισης.
Περισσότεροι από 50

Τύπος παρόχων κατάρτισης οι οποίοι
αναπτύσσουν διαπιστευμένες
δραστηριότητες συνεχούς κατάρτισης








Δικηγορικός σύλλογος
Φορέας τον οποίο διαχειρίζεται ή έχει συστήσει ο
δικηγορικός σύλλογος
Διαπιστευμένος ιδιωτικός εμπορικός πάροχος
κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών
εταιρειών)
Διαπιστευμένος ιδιωτικός ή δημόσιος μη
κερδοσκοπικός πάροχος κατάρτισης
Μη διαπιστευμένος ιδιωτικός εμπορικός πάροχος
κατάρτισης
Μη διαπιστευμένος ιδιωτικός ή δημόσιος μη
κερδοσκοπικός πάροχος κατάρτισης

Δραστηριότητες και μέθοδοι
Τύπος αποδεκτών δραστηριοτήτων
κατάρτισης στο πλαίσιο των
υποχρεώσεων συνεχούς κατάρτισης ή
κατάρτισης εξειδίκευσης






Συμμετοχή σε διά ζώσης
συνεδρίες κατάρτισης
Συμμετοχή σε συνέδρια
κατάρτισης
Συμμετοχή σε
δραστηριότητες κατάρτισης
ως εκπαιδευτής ή διδάσκων
Συγγραφή/δημοσίευση

5. Εποπτεία δραστηριοτήτων κατάρτισης
Φορείς εποπτείας των δραστηριοτήτων
συνεχούς κατάρτισης
Διαδικασία εποπτείας

Α/Α

Φορέας εποπτείας των δραστηριοτήτων
κατάρτισης με στόχο την εξειδίκευση

Α/Α

Α/Α

Συμμετοχή σε
δραστηριότητες
κατάρτισης οι οποίες
διεξάγονται σε άλλο
κράτος μέλος:
Ναι, μπορεί να ληφθεί
υπόψη στις
υποχρεώσεις
συνεχούς κατάρτισης.
Ο τοπικός βελγικός
δικηγορικός σύλλογος
αξιολογεί κατά
περίπτωση το πλήθος
διδακτικών μονάδων
που αναγνωρίζονται
στον συμμετέχοντα
βάσει του
προγράμματος και της
διάρκειας των
μαθημάτων
κατάρτισης.
Υπάρχουν επίσης
διμερείς συμφωνίες
αναγνώρισης σε ισχύ
ή υπό συζήτηση με
ορισμένους
δικηγορικούς
συλλόγους σε άλλα
κράτη μέλη.

Διαδικασία εποπτείας

Α/Α

