Advokaatide/õigusnõustajate ELi õiguse alane koolitamine Belgias
Teabe esitaja: Belgia hollandikeelsete advokatuuride ühendus (Orde
van Vlaamse Balies)
ADVOKAATIDE/ÕIGUSNÕUSTAJATE RIIKLIKU KOOLITUSSÜSTEEMI KIRJELDUS –
Belgia

1. Juurdepääs kutsealale
Kõrgharidus/ülikooliharidus on vajalik
Õigusteaduse kraad on kohustuslik
Täieõiguslikuks advokaadiks/õigusnõustajaks
saamise nõuded
Alternatiivsed võimalused kutsealale

JAH
JAH

 Isik peab end registreerima advokatuuris.
 Isik peab sooritama advokatuuri korraldatud eksami.
 Isik peab läbima kutsepraktika.
juurdepääsuks: alternatiivsed võimalused kutsealale

juurdepääsuks puuduvad.

2. Koolitus kutsepraktika ajal
Kas on nõutav kutsepraktika
läbimine?

JAH

Õiguslik alus:
 Belgia kohtumenetluse seadustiku artikkel 434
(prantsuse keeles);
 Reglement betreffende de stage (flaami keeles)
(hollandikeelsete advokatuuride ühenduse
7. mai 2008. aasta eeskirjad advokaadi
praktikantide koolituse (praktika) kohta);
 Reglement betreffende de beroepsopleiding
(kättesaadav vaid flaami keeles)
(hollandikeelsete advokatuuride ühenduse
25. märtsi 2009. aasta eeskirjad
õigusvaldkonna praktikantide
kutseõppesüsteemi kohta).

Kohustuslik

JAH

Kindlaksmääratud kestus:
vähemalt 3 aastat.

Koolituse korraldamise eest
vastutavad struktuurid

Advokaatide koolituse korraldamise eest vastutab advokatuur.

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse vorm

Sobivuseksam/kontroll enne
kutsepraktika algust




Erapraksise juhendamisel toimuv kutsepraktika.
Õigusalane koolitus spetsiaalse õppekava alusel, mis on ühine kõigi
advokaadi praktikantide jaoks.
 Õigusvaldkonnaga mitteseotud kutseoskuste alane koolitus (nt
kommunikatsioon, büroo juhtimine jne).
 Õigusvaldkonnaga seotud kutseoskuste alane koolitus (nt nõuete
koostamine, töötamine klientidega jne).
JAH
 Kontrollitakse diplomit.
 Advokatuur hindab taotleja esitatud kirjalikku
avaldust.
Advokaadiks saada sooviv isik peab edastama
advokatuurile avalduse ning esitama kõik nõutud
dokumendid, mis tõendavad, et täidetud on kõik

Kindlaksmääratud õppekava
kutsepraktika ajal

JAH

ELi õigust ja keeleõpet
käsitlevad erisused
Kutsepraktika periood on
jagatud erinevateks
etappideks
Kutsepraktika järgne
hindamine/eksam

PUUDUVAD

tingimused (näiteks õigusteaduse magistrikraadi
omandamine, vande andmise kuupäev jne).
 Tuleb läbida sobivustest (kirjalik eksam + juhtumi
hindamine). Kõnealune sobivustest kannab nime
B.U.B.A. (Bewaamheidsattest tot het uitoefenen van
het beroep van advocaat – advokaadi kutsealal
tegutsemise pädevust tõendav sertifikaat). See test
tehakse praktikandi esimesel praktika-aastal.
Mõnel juhul peavad teatavad äsja juuraõpingud
lõpetanud isikud sooritama enne praktikale saamist
testi Belgia õiguse kohta. Selle testi peavad tegema
isikud, kes ei ole Belgia kodanikud ja kes on
lõpetanud oma õpingud teises liikmesriigis, või need
Belgia kodanikud, kes on läbinud oma õpingud täies
mahus või osaliselt teises liikmesriigis (näiteks on
tavapärane, et Limburgi piiriala ja Madalmaade
juuraüliõpilased lõpetavad oma bakalaureuseõpingud
Belgias ning seejärel omandavad magistrikraadi
Madalmaades).
Peamised käsitletavad teemad:
 kohtumenetlused ja kohtukorraldus;
 kriminaalõigus ja kriminaalmenetlus;
 haldusmenetlus;
 perekonnaõigus;
 tööõigus;
 kaubandus- ja pankrotiõigus;
 finantsõigus;
 kutse-eetika normid;
 äriühingu raamatupidamine.

EI



JAH

Juhendajate aruannete alusel.

3. Täiendusõppe süsteem
Täiendusõppe ja spetsialiseerumisõppe
eristamine
Täiendusõppe läbimisega seotud
kohustused

EI ERISTATA.
JAH

Täiendusõppe läbimise kohustus on sätestatud
advokatuuri sisemistes eeskirjades.
Õiguslik alus:
Reglement inzake permanente vorming
(hollandikeelsete advokatuuride ühenduse
16. juuni 2010. aasta eeskirjad täiendusõppe
kohta).

Kohustused seoses võõrkeelte
õppimisega

Kohustused puuduvad.

Täiendusõppe raames ELi õiguse
omandamisega seotud kohustused

ANDMED PUUDUVAD.

4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
Akrediteerimisvõimalus

Akrediteerida on võimalik:
 koolituskursuseid;
 siseriiklikke koolituspakkujaid;
 kõigi liikmesriikide koolituspakkujaid.
Akrediteerimisprotsessi etapid.

Nende koolituspakkujate arv, kes
pakuvad täiendusõpet
Nende koolituspakkujate liik, kes töötavad
välja akrediteeritud täiendusõppe kursusi

Belgia hollandikeelsete advokatuuride ühenduse (OVB)
akrediteerimiskomiteele (koosneb seitsmest liikmest) tuleb
edastada taotlus.
Akrediteerimistaotlus tuleb saata kuus nädalat enne
koolituskursuse alguskuupäeva.
Üle 50 koolituspakkuja.







Advokatuur.
Advokatuuri hallatavad või loodud organisatsioonid.
Akrediteeritud eraõiguslikud tulunduslikud
koolituspakkujad (sealhulgas õigusbürood).
Akrediteeritud eraõiguslikud või avalik-õiguslikud
mittetulunduslikud koolituspakkujad.
Akrediteerimata eraõiguslikud tulunduslikud
koolituspakkujad.
Akrediteerimata eraõiguslikud või avalik-õiguslikud
mittetulunduslikud koolituspakkujad.

Koolituste liigid ja õppemeetodid
Koolituste liigid, mis on heaks kiidetud
täiendusõppe või spetsialiseerumisõppe
läbimise kohustuse raames






5. Järelevalve koolituse üle

Auditoorne õpe;
koolituskonverentsidel
osalemine;
koolitustel osalemine
koolitaja või õpetajana;
kirjutamine/avaldamine.

Osalemine koolitusel,
mis toimub teises
liikmesriigis:
jah, seda võidakse
täiendusõppe kohustuse
täitmise arvestamisel
arvesse võtta, kuid see
sõltub asjaolust, kas
asjaomane koolitus saab
akrediteeringu osaleja
päritoluliikmesriigis
pärast seda, kui isik on
koolitusel osalenud.
Taotlus tuleb saata
hollandikeelsete
advokatuuride
ühenduse
akrediteerimiskomiteele, kes otsustab,
kas koolitusi saab
tegelikult arvesse võtta
täiendusõppe kohustuse
täitmise arvestamisel.

Täiendusõppe üle järelevalvet tegevad
organisatsioonid
Järelevalveprotsess

EI KOHALDATA.
Advokatuur ega ükski teine asutus ei vastuta täiendusõppe
raames pakutavate koolituste üle järelevalve tegemise eest.
EI KOHALDATA.

