Vzdělávání advokátů v právU EU v Belgii
Organizace, která poskytla odpovědi: Orde van VlaamseBalies
POPIS VNITROSTÁTNÍHO SYSTÉMU ODBORNÉ PŘÍPRAVY ADVOKÁTŮ v Belgii

1. Přístup k profesi
Vysokoškolské vzdělání / univerzitní vzdělání
Titul v oboru právo je povinný
Postup, jak dosáhnout plné způsobilosti
k výkonu advokátní profese
Alternativní přístup k

ANO
ANO

 Registrace u komory
 Zkouška organizovaná komorou
 Absolvování koncipientské právní praxe
profesi: žádné alternativní cesty k povolání neexistují

2. Odborná příprava během právní praxe
Existuje koncipientská právní
praxe?

ANO

Právní základ:
 § 434 belgického soudního řádu
(ve francouzštině)
 Reglement betreffende de stage (ve vlámštině)
(předpis OVB o vzdělávání (stážích)
advokátních koncipientů ze dne 7. května 2008)
 Reglement betreffende de beroepsopleiding
(k dispozici pouze ve vlámštině)
(předpis OVB o systému odborného vzdělávání
advokátních koncipientů ze dne
25. března 2009)

Povinná

ANO

Stanovená délka:
nejméně 3 roky

Struktury odpovědné za
organizaci vzdělávání během
právní praxe
Forma právní praxe

Za organizaci vzdělávání advokátů odpovídá komora.

Přijímací zkouška / prověření
před zahájením právní praxe




Stáž pod dohledem soukromé praxe a
právní vzdělávání se zvláštním studijním plánem, který je společný pro
všechny advokátní koncipienty, a
 odborná příprava týkající se neprávnických profesních dovedností
(např. komunikace, řízení úřadu atd.) a
 odborná příprava týkající se právnických profesních dovedností (např.
vyhotovení žalob, práce s klienty atd.)
ANO
 Kontrola/ověření diplomu
 Posouzení písemné žádosti podané žadatelem ze
strany komory
Osoba, která se chce stát advokátem, musí komoře
zaslat přihlášku a předložit veškeré požadované
dokumenty, které dokládají splnění všech požadavků
(např. získání magisterského diplomu v oboru právo,
datum složení přísahy atd.).
 Zkouška způsobilosti (písemná zkouška +

Stanovený vzdělávací plán
během právní praxe

ANO

vyhodnocení případu). Tato zkouška způsobilosti se
nazývá B.U.B.A. („Bewaamheidsattest tot het
uitoefenen van het beroep van advocaat“, volně
přeloženo „osvědčení o způsobilosti vykonávat
povolání advokáta“). Zkouška se vykonává během
prvního roku stáže koncipienta.
V určitých případech musí někteří noví absolventi
složit zkoušku znalosti belgického práva před tím,
než mohou nastoupit na právní praxi. To se vztahuje
na osoby, které nejsou belgickými státními
příslušníky a které absolvovaly studium v jiném
členském státě, nebo na belgické státní příslušníky,
kteří absolvovali část studia nebo celé studium v
jiném členském státě (je například běžné, že studenti
práv v pohraničním regionu Limburg a Nizozemsku
absolvují bakalářské studium v Belgii a magisterské
studium v Nizozemsku).
Hlavní témata:
 Soudní řízení a organizace soudnictví
 Trestní právo a trestní řízení
 Správní řízení
 Rodinné právo
 Pracovní právo
 Obchodní a úpadkové právo
 Finanční právo
 Etická pravidla
 Podnikové účetnictví

Specifika
týkající
se NE
vzdělávání v právu EU a
jazykové přípravy
NE
Rozdělení právní praxe do
jednotlivých fází
Hodnocení/zkouška po
skončení právní praxe

ANO



Prostřednictvím zpráv tutorů

3. Systém soustavné odborné přípravy a specializace
Rozlišování mezi soustavnou odbornou přípravou NE
a specializací
Povinné vzdělávání podle vnitřních předpisů
Povinnosti týkající se soustavné odborné ANO
komory
přípravy
Právní základ:
Reglement inzake permanente vorming
(předpis Orde van VlaamseBalies o dalším
vzdělávání ze dne 16. června 2010)

Povinnosti týkající studia cizích jazyků

Žádné povinnosti

Povinnosti týkající se obsahu práva EU u

Nepoužitelné

soustavné odborné přípravy či
specializace?

4. Systémy akreditace a poskytovatelé odborné přípravy
Možnost akreditace

Je možné získat akreditaci pro
 vzdělávací kurzy
 vnitrostátní poskytovatele vzdělávání
 poskytovatele vzdělávání ze všech členských států
Kroky v rámci akreditačního procesu:

Počet poskytovatelů nabízejících
vzdělávací aktivity v oblasti soustavné
odborné přípravy
Typy poskytovatelů připravujících
akreditované vzdělávací aktivity v oblasti
soustavné odborné přípravy

Komisi Orde van VlaamseBalies (OVB), která je složena ze
sedmi členů, je nutno zaslat žádost o akreditaci.
Žádost o akreditaci je nutno zaslat 6 týdnů před datem
konání vzdělávacího kurzu
Více než 50








Komora
Organizace řízená nebo založená komorou
Akreditovaný soukromý komerční poskytovatel
vzdělávání (včetně právních společností)
Akreditovaný soukromý nebo veřejný neziskový
poskytovatel vzdělávání
Neakreditovaný soukromý komerční poskytovatel
vzdělávání
Neakreditovaný soukromý nebo veřejný neziskový
poskytovatel vzdělávání

Aktivity a metody
Typy vzdělávacích aktivit, které jsou
uznány v rámci povinností soustavné
odborné přípravy






Účast na prezenčních
vzdělávacích akcích
Účast na vzdělávacích
konferencích
Účast na vzdělávacích
aktivitách jako školitel nebo
učitel
Psaní/publikování

Účast na vzdělávacích
aktivitách v jiném
členském státě:
ANO, může se započítat
do povinností týkajících
se vzdělávání, závisí to
však na akreditaci
činnosti v členském státě
účastníka po
absolvování. Žádost je
nutno zaslat
akreditační komisi
Orde van Vlaamse
Balies (OVB), která
rozhodne, zda tyto
činnosti skutečně splňují
povinnosti týkající se
vzdělávání.

5. Dohled nad vzdělávacími aktivitami v rámci odborné přípravy
Organizace zapojené do dohledu nad
vzdělávacími aktivitami v rámci soustavné

Nepoužitelné
Dohledem na vzdělávací činnosti v rámci dalšího vzdělávání
není pověřena komora ani žádná jiná struktura.

odborné přípravy
Proces dohledu

Nepoužitelné

