Обучение на адвокати по право на ЕС в Белгия
Орган, подал информацията: Съюз на фламандските адвокатски
колегии (Orde van VlaamseBalies)
ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в Белгия

1. Достъп до професията
Необходимо ли e висше
образование/университетско образование?
Задължително ли е притежаването на
диплома по право ?
Какви са стъпките за придобиване на
пълна правоспособност като адвокат?

ДА
ДА

 Вписване в адвокатската колегия
 Изпит, организиран от Съюза на фламандските
адвокатски колегии
 Завършване на въвеждащ стаж
Има ли алтернативни начини за достъп до упражняване на професията? — Няма
алтернативни начини за достъп до упражняване на професията

2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ стаж?

ДА

Стажът задължителен ли е? ДА
Какви видове структури, са
отговорни за
организирането на
обучението по време на
този стаж?
Форма на въвеждащото
обучение

Правно основание:
 член 434 от Съдебния кодекс на Белгия
(на френски език)
 Reglement betreffende de stage (на
фламандски език)
(Наредба на Съюза на фламандските
адвокатски колегии (OVB) за обучението
(стажа) на стажант-адвокати от
7 май 2008 г.)
 Reglement betreffende de beroepsopleiding
(достъпна единствено на фламандски език)
(Наредба на Съюза на фламандските
адвокатски колегии (OVB) за системата за
професионално обучение за стажантадвокати от 25 май 2009 г.)
Установена продължителност:
поне 3 години

Адвокатската колегия е отговорна за организирането на обучението на
адвокатите





Стаж под надзора на адвокатска кантора
Обучение по право със специфичен учебен план, който е общ за
всички стажант-адвокати
Обучение по професионални умения извън областта на правото
(напр. комуникационни способности, управление на правна
кантора и т.н.)



Има ли приемен
изпит/проверка преди
въвеждащия стаж?

ДА

Има ли утвърдена учебна
програма по време на
въвеждащия стаж?

ДА

Има ли специфични
изисквания във връзка с
изучването на правото на
ЕС и езиковото обучение?
Въвеждащият стаж
разделен ли е на отделни
етапи?
Има ли оценка/изпит след
въвеждащия стаж?

НЕ

Обучение по професионални умения в областта на правото (напр.
изготвяне на искове, работа с клиенти и т.н.)
 Проверка/удостоверяване на диплома
 Оценка от адвокатската колегия на писменото
заявление, подадено от заявителя.
Лицето, което желае да стане адвокат, трябва да
изпрати заявление до адвокатската колегия и да
представи всички необходими документи, които
доказват, че са спазени всички изисквания (като
придобиването на диплома за магистър по право,
дата на полагане на клетва и т.н.)
 Изпит за правоспособност (писмен изпит +
решаване на казус). Изпитът за правоспособност
се нарича B.U.B.A. („Bewaamheidsattest tot het
uitoefenen van het beroep van advocaat“, което в
свободен превод означава „свидетелство за
правоспособност за упражняване на професията
на адвокат“). Този изпит се полага през първата
година от стажа на стажанта.
В някои случаи преди да могат да започнат стажа
си някои новозавършили висшисти трябва да
положат изпит за познаване на белгийското
законодателство. Това се прилага за лица, които
не са белгийци, които за завършили обучението
си в друга държава членка, или за белгийци, които
са завършили част от или цялото си образование
в друга държава членка (често срещано е
например студентите по право от граничния
регион на Лимбург и Нидерландия да завършат и
получат дипломата си за бакалавърска степен в
Белгия, след което да получат магистърската си
степен в Нидерландия).
Основни обхванати теми:
 Съдебни производства и съдебна организация
 Наказателно право и наказателно производство
 Административни производства
 Семейно право
 Трудово право
 Търговско право и право в областта на
несъстоятелността
 Право в областта на финансовия сектор
 Етични правила
 Стопанско счетоводство

НЕ

ДА



Чрез доклади от обучителите

3. Система за текущо обучение
НЕ

Прави ли се разграничение между текущо
обучение и специализация?
Има ли задължение за преминаване на ДА
текущо обучение?

Задължителните обучения са посочени във
вътрешните правила на адвокатската колегия.
Правно основание:
Reglement inzake permanente vorming
(Наредба за текущото обучение от
16 юни 2010 г. на Съюза на фламандските
адвокатски колегии (Orde van VlaamseBalies)

Има ли задължение за изучаване на
чужди езици?
Има ли задължение за включване на
правото на ЕС в текущото обучение?

Няма задължение
N/A

4. Акредитация и структури, предоставящи обучение
Съществува ли акредитация?

Възможно е да се получи акредитация за:
 курсове за обучение
 национални структури, предоставящи обучение
 структури, предоставящи обучение, от всички
държави членки.
Стъпки в процеса на акредитация:

Какъв е броят на структурите,
предоставящи обучение, които
предлагат текущо обучение?
Какви са видовете структури,
предоставящи обучение, които
разработват акредитирани дейности по
текущо обучение?

Трябва да се изпрати искане до комитета по акредитация
на Съюза на фламандските адвокатски колегии (Orde
van VlaamseBalies (OVB), който се състои от 7 членове.
Искането за акредитация трябва да се изпрати
6 седмици преди датата на курса за обучение.
Повече от 50








Дейности и методи

Адвокатска колегия
Организация, управлявана или създадена от
адвокатска колегия
Акредитирани частни търговски структури,
предоставящи обучение (вкл. адвокатски
кантори)
Акредитирани частни или публични структури с
нестопанска цел, предоставящи обучение
Неакредитирани частни търговски структури,
предоставящи обучение
Неакредитирани частни или публични структури с
нестопанска цел, предоставящи обучение

Какви видове дейности по обучение се
приемат съгласно задължението за
текущо обучение или специализация?






Посещаване на
присъствени учебни сесии
Посещаване на
конференции за обучение
Участие в дейности за
обучение като обучител
или преподавател
Писане/публикуване

Участие в дейности за
обучение, които се
провеждат в друга
държава членка:
Да, то може да се
причисли към
задълженията за
обучение, но зависи от
дейността, която е
акредитирана в
държавата членка на
участника след
участието. Трябва да
се изпрати искане до
комитета по
акредитацията на
Съюза на
фламандските
адвокатски колегии
(Orde van
VlaamseBalies (OVB),
който взема решение
дали дейностите
действително отговарят
на задълженията за
обучение.

5. Надзор на дейностите по обучение
Кои са структурите, упражняващи
надзор върху дейностите по текущо
обучение?
Каква е процедурата за упражняване
на надзор?

Не се прилага
Нито Съюза на фламандските адвокатски колегии, нито
друга структура има отговорност по надзор върху
дейностите по текущо обучение.
Не се прилага

