Advokaatide/õigusnõustajate ELi õiguse alane koolitamine Belgias
Teabe esitaja: Belgia prantsuskeelsete ja saksakeelsete advokatuuride
ühendus (Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones
(OBFG – AVOCATS.BE))
ADVOKAATIDE/ÕIGUSNÕUSTAJATE RIIKLIKU KOOLITUSSÜSTEEMI KIRJELDUS –
Belgia

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

JAH
JAH

 Isik peab end registreerima advokatuuris.
 Isik peab sooritama advokatuuri korraldatud
eksami (14 advokatuuri kohta on neli
kutseõppekeskust (Centres de Formation
professionnelle)).
 Isik peab läbima kutsepraktika.
Alternatiivsed võimalused kutsealale juurdepääsuks: PUUDUVAD.
Ainus erand tuleneb 17. veebruari 1998. aasta direktiivist 98/5/EÜ (erandit kohaldatakse nende Belgias
praktiseerivate advokaatide suhtes, kes on kutse omandanud teises liikmesriigis).

2. Koolitus kutsepraktika ajal
Kas on nõutav kutsepraktika
läbimine?

JAH

Kohustuslik

JAH

Õiguslik alus:


Belgia
kohtumenetluse
seadustiku
artikkel 434;
 advokaatide tegevusjuhendi (Code de
déontologie de l’avocat) 3. jaotis „Stage et
formation”.
Kindlaksmääratud kestus: kolm aastat.
Selleks et isik lisataks advokatuuri advokaatide
nimekirja, peab ta olema läbinud kolmeaastase
praktika (stage) (vastavalt Belgia kohtumenetluse
seadustiku artiklile 428a).
Advokaatide puhul, kes on kantud kutseala
esindajate nimekirja kui teises ELi liikmesriigis kutse
omandanud advokaadid, peavad olema täidetud
Belgia kohtumenetluse seadustiku artiklis 477i
sätestatud tingimused.

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
korraldamise eest vastutavad
struktuurid

Õiguslik alus:
Belgia kohtumenetluse seadustiku artikkel 434 ja
advokaatide tegevusjuhendi (Code de déontologie
de l’avocat) artikkel 3.2.
Advokatuur vastutab kutsepraktika korraldamise eest selle kahel
esimesel aastal.
Kutsepraktika kolmandal aastal peab kandidaat osalema täiendusõppes
20 ainepunkti ulatuses aastas (advokaatide tegevusjuhendi (Code de

déontologie de l’avocat) artiklid 3.26 ja 3.27).

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse vorm







Sobivuseksam/kontroll enne
kutsepraktika algust

Erapraksise juhendamisel toimuv kutsepraktika.
Õiguskoolitus, mille raames läbitakse konkreetne õppekava, mille
peavad läbima kõik advokaadi praktikandid.
Õigusvaldkonnaga mitteseotud kutseoskuste alane koolitus (näiteks
kommunikatsioon, büroo juhtimine jne).
Õigusvaldkonnaga seotud kutseoskuste alane koolitus (näiteks
nõuete koostamine, töötamine klientidega jne).
Osalemine vähemalt ühe kohtuasja menetlemisel harjutuskohtus
(exercice de plaidoirie) ja õigusabi andmisel (participation aux
permanences d’aide juridique) (advokaatide tegevusjuhendi
artikkel 3.13).

JAH

 Kontrollitakse diplomit (see
kutsepraktikat toimuv kontroll).

JAH

Advokaatide tegevusjuhendi artikkel 3.14.

Kindlaksmääratud õppekava
kutsepraktika ajal

on

ainus

enne

Peamised käsitletavad teemad:
 kutse-eetika (minimaalselt 14 tundi);
 õigusbüroo töö korraldus ja advokaaditasud
(minimaalselt 6 tundi);
 kohtumenetlused ja kohtukorraldus (minimaalselt
10 tundi);
 kriminaalõigus ja kriminaalmenetlus (minimaalselt
10 tundi);
 õigusabi (minimaalselt 6 tundi).
Peale selle tuleb läbida 80 tunni ulatuses kohustuslikku
koolitust vähemalt kolmel teemal, mis tuleb valida allpool
esitatud teemade seast. Nendeks teemadeks on näiteks:







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

haldusmenetlus;
perekonnaõigus;
tööõigus;
kaubandus- ja pankrotiõigus;
finantsõigus;
äriühingu raamatupidamine.

PUUDUVAD

EI

JAH

 Kirjalikud eksamid ja
 suulised eksamid.
Tegelikult ei toimu eksam kutsepraktika perioodi lõpus,
vaid praktika kahe esimese aasta jooksul.

3. Täiendusõppe süsteem
Täiendusõppe ja spetsialiseerumisõppe
eristamine

JAH

Täiendusõppe läbimisega seotud
kohustused

JAH

Täiendusõppe läbimise kohustus on sätestatud
advokatuuri kodukorras.
Õiguslik alus:
Advokaatide
tegevusjuhendi
(Code
de
déontologie de l’avocat) artiklid 3.26–3.35
täiendusõppe (formation continue) kohta.

Spetsialiseerumisõppe läbimisega seotud
kohustused

Kohustused seoses võõrkeelte
õppimisega
Täiendusõppe/spetsialiseerumisõppe
raames ELi õiguse omandamisega
seotud kohustused

JAH

Õiguslik alus:
Advokaatide
tegevusjuhendi
(Code
déontologie de l’avocat) artiklid 4.46–4.53.

de

Advokaadi
kohta
maksimaalselt
kaks
spetsialiseerumisvaldkonda.
Võimalike spetsialiseerumisvaldkondade loetelu
on esitatud advokaatide tegevusjuhendis (Code
de déontologie de l’avocat).
Advokatuur tunnustab spetsialiseerumist pärast
seda, kui on hinnatud tõendeid, mille advokaat
on esitanud õpitud teemal omandatud
konkreetsete teadmiste ja kogemuste kohta.
Kohustused puuduvad.

Kohustused puuduvad.

4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
Akrediteerimisvõimalus

Akrediteerida on võimalik:
 koolituskursuseid;
 siseriiklikke koolituspakkujaid;
 kõigi liikmesriikide koolituspakkujaid.
Akrediteerimisprotsessi etapid.
Taotlus tuleb saata OBFG-le (advokaatide tegevusjuhendi
(Code de déontologie de l’avocat) artikkel 3.28).
Taotluse esitanud koolituspakkuja peab tasuma lõivu, mis
vastab summale, mida osaleja peab tasuma
koolituspakkujale.
Üle 50 koolituspakkuja.

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





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






Auditoorsed õppetunnid;
koolituskonverentsidel
osalemine;
koolitustel osalemine
koolitaja või õpetajana;
kirjutamine/avaldamine.

5. Järelevalve koolituse üle
Täiendusõppe üle järelevalvet tegevad
organisatsioonid
Järelevalveprotsess

ANDMED PUUDUVAD.

Spetsialiseerumisõppe üle järelevalvet
tegevad asutused
Järelevalveprotsess

ANDMED PUUDUVAD.

ANDMED PUUDUVAD.

ANDMED PUUDUVAD.

Osalemine
koolitusel, mis
toimub teises
liikmesriigis:
jah, seda võidakse
arvesse võtta
täiendusõppe
kohustuse täitmise
arvestamisel.
Belgia kohalik
advokatuur hindab
üksikjuhtumipõhiselt
koolituse programmi ja
koolituskursuse
kestuse alusel
osalejale antavate
ainepunktide hulka.
Samuti on olemas või
sõlmimisel
kahepoolsed
vastastikust
tunnustamist
käsitlevad
kokkulepped teiste
liikmesriikide
advokatuuridega.

