Κατάρτιση των δικηγόρων στο δίκαιο της ΕΕ στο Βέλγιο
Φορέας που υπέβαλε απάντηση: Orde van VlaamseBalies
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στο Βέλγιο

1. Πρόσβαση στο επάγγελμα
ΝΑΙ

Απαραίτητη τριτοβάθμια/πανεπιστημιακή
εκπαίδευση
Υποχρεωτικό πτυχίο νομικής
Στάδια για την απόκτηση της ιδιότητας του
δικηγόρου:

ΝΑΙ

Εναλλακτικές οδοί πρόσβασης στο επάγγελμα:

 Εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο
 Εξετάσεις οι οποίες διοργανώνονται από τον
δικηγορικό σύλλογο
 Ολοκλήρωση περιόδου προετοιμασίας για την
είσοδο στο επάγγελμα
Δεν υπάρχουν εναλλακτικές οδοί πρόσβασης στο

επάγγελμα

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

ΝΑΙ

Νομική βάση:
 Άρθρο 434 του βελγικού Δικαστικού Κώδικα
(στα γαλλικά)
 Reglement betreffende de stage (στα
φλαμανδικά)
(κανονισμός OVB σχετικά με την κατάρτιση
(πρακτική άσκηση) ασκούμενων δικηγόρων της
7ης Μαΐου 2008)
 Reglement betreffende de stage (διατίθεται μόνο
στα φλαμανδικά)
(κανονισμός OVB σχετικά με το σύστημα
επαγγελματικής κατάρτισης ασκούμενων
δικηγόρων της 25ης Μαρτίου 2009)

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

Καθορισμένη διάρκεια:
τουλάχιστον 3 έτη

Ο δικηγορικός σύλλογος είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της κατάρτισης
Τύποι αρμόδιων δομών για
την οργάνωση της κατάρτισης των δικηγόρων

Μορφή εισαγωγικής
κατάρτισης

Εισαγωγικές εξετάσεις /
έλεγχος πριν από την περίοδο
προετοιμασίας για την είσοδο




Πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη ιδιώτη δικηγόρου
Νομική κατάρτιση με συγκεκριμένο κοινό πρόγραμμα σπουδών για
όλους τους ασκούμενους δικηγόρους
 Κατάρτιση σε μη νομικές επαγγελματικές δεξιότητες (π.χ. επικοινωνία,
διαχείριση γραφείου κ.λπ.)
 Κατάρτιση σε νομικές επαγγελματικές δεξιότητες (π.χ. σύνταξη
αγωγών, εργασία με πελάτες κ.λπ.)
ΝΑΙ
 Έλεγχος/επαλήθευση διπλώματος
 Αξιολόγηση από τον δικηγορικό σύλλογο της
έγγραφης αίτησης που υποβάλλει ο αιτών.
Το πρόσωπο που επιθυμεί να γίνει δικηγόρος πρέπει

στο επάγγελμα

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

ΝΑΙ

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

ΟΧΙ

να υποβάλει αίτηση στον δικηγορικό σύλλογο και να
προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα τα οποία
αποδεικνύουν ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις
(όπως η απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος
νομικής, η ημερομηνία ορκωμοσίας κ.λπ.)
 Δοκιμασία επάρκειας (γραπτές εξετάσεις +
αξιολόγηση υπόθεσης). Η δοκιμασία επάρκειας
ονομάζεται B.U.B.A. («Bewaamheidsattest tot het
uitoefenen van het beroep van advocaat», σε
ελεύθερη μετάφραση «πιστοποιητικό ικανότητας
άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος»). Ο
ασκούμενος υποβάλλεται στη δοκιμασία αυτή κατά το
πρώτο έτος της πρακτικής άσκησης.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, προτού ξεκινήσουν την
πρακτική άσκηση, ορισμένοι νέοι απόφοιτοι πρέπει
να υποβληθούν επιτυχώς σε δοκιμασία γνώσεων του
βελγικού δικαίου. Αυτό ισχύει για μη βέλγους πολίτες
οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε
άλλο κράτος μέλος ή για βέλγους πολίτες οι οποίοι
έχουν πραγματοποιήσει το σύνολο ή μέρος των
σπουδών τους σε άλλο κράτος μέλος (για
παράδειγμα, συχνά οι φοιτητές νομικής στη
μεθοριακή περιοχή του Limburg και των Κάτω
Χωρών ολοκληρώνουν το πτυχίο τους στο Βέλγιο και
εν συνεχεία αποκτούν το μεταπτυχιακό τους δίπλωμα
στις Κάτω Χώρες).
Κύρια καλυπτόμενα θέματα:
 Διαδικασίες και οργάνωση δικαστηρίων
 Ποινικό δίκαιο και ποινική δικονομία
 Διοικητική δικονομία
 Οικογενειακό δίκαιο
 Εργατικό δίκαιο
 Εμπορικό και πτωχευτικό δίκαιο
 Δίκαιο χρηματοπιστωτικού τομέα
 Κανόνες δεοντολογίας
 Λογιστική επιχειρήσεων

ΟΧΙ



ΝΑΙ

Μέσω εκθέσεων εκπαιδευτών

3. Σύστημα συνεχούς κατάρτισης
Διαφοροποίηση μεταξύ συνεχούς
κατάρτισης/κατάρτισης εξειδίκευσης
Υποχρεώσεις όσον αφορά τη συνεχή
κατάρτιση

ΟΧΙ
ΝΑΙ

Υποχρεώσεις κατάρτισης, όπως αναφέρονται στον
εσωτερικό κανονισμό του δικηγορικού συλλόγου

Νομική βάση:
Reglement inzake permanente vorming
(κανονισμός του Orde van VlaamseBalies της 16ης
Ιουνίου 2010 σχετικά με τη συνεχή κατάρτιση)

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

Καμία υποχρέωση
Α/Α

4. Συστήματα διαπίστευσης και πάροχοι κατάρτισης
Δυνατότητα διαπίστευσης

Υπάρχει δυνατότητα εξασφάλισης διαπίστευσης
 για μαθήματα κατάρτισης
 για εθνικούς παρόχους κατάρτισης
 για παρόχους κατάρτισης από όλα τα κράτη μέλη
Στάδια της διαδικασίας διαπίστευσης:

Αριθμός παρόχων κατάρτισης οι οποίοι
προσφέρουν δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης
Τύπος παρόχων κατάρτισης οι οποίοι
αναπτύσσουν διαπιστευμένες
δραστηριότητες συνεχούς κατάρτισης

Πρέπει να υποβληθεί αίτημα στην επιτροπή διαπίστευσης
του Orde van VlaamseBalies (OVB), η οποία απαρτίζεται
από 7 μέλη.
Το αίτημα διαπίστευσης πρέπει να αποσταλεί 6 εβδομάδες
πριν από την ημερομηνία του μαθήματος κατάρτισης.
Περισσότεροι από 50








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

Συμμετοχή σε
δραστηριότητες
κατάρτισης οι οποίες
διεξάγονται σε άλλο
κράτος μέλος:
Ναι, μπορεί να ληφθεί
υπόψη για τις
υποχρεώσεις
κατάρτισης, αλλά
εξαρτάται από τη
διαπίστευση της
δραστηριότητας στο
κράτος μέλος του
συμμετέχοντος μετά τη
συμμετοχή. Πρέπει να
υποβληθεί αίτημα στην
επιτροπή
διαπίστευσης του Orde
van Vlaamse Balies
(OVB), η οποία
αποφασίζει εάν οι
δραστηριότητες

ανταποκρίνονται
πράγματι στις
υποχρεώσεις
κατάρτισης.

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

Α/Α
Ούτε ο δικηγορικός σύλλογος ούτε άλλος φορέας έχει την
ευθύνη της εποπτείας των δραστηριοτήτων συνεχούς
κατάρτισης.
Α/Α

