Advokātu mācības par ES tiesībām: Beļģija
Atbildīgā organizācija: Orde van VlaamseBalies
ADVOKĀTU VALSTS MĀCĪBU SISTĒMAS APRAKSTS — Beļģija

1. Profesijas apguves priekšnosacījumi
Vajadzīga augstākā / universitātes līmeņa
izglītība
Vajadzīgs akadēmiskais grāds tiesību zinātnē
Kas jādara, lai iegūtu pilntiesīga advokāta
kvalifikāciju
Alternatīvi profesijas iegūšanas

JĀ

JĀ
 Jāreģistrējas advokātu kolēģijā;
 jānokārto advokātu kolēģijas rīkots eksāmens;
 jāpabeidz stažēšanās periods.
veidi: šādu alternatīvu nav.

2. Mācības stažēšanās periodā
Vai valstī pastāv stažēšanās
periods?

JĀ

Juridiskais pamats:
 Beļģijas Tiesu kodeksa 434. pants
(franču valodā);
 Reglement betreffende de stage (flāmu valodā)
(OVB 2008. gada 7. maija Noteikumi par
advokātu stažieru mācībām (mācību praksi));
 Reglement betreffende de beroepsopleiding
(pieejams tikai flāmu valodā)
(OVB 2009. gada 25. marta Noteikumi par
tiesību zinātnes praktikantu profesionālo
mācību sistēmu).

Obligātas mācības

JĀ

Noteiktais ilgums:
vismaz trīs gadi.

Par mācību rīkošanu
atbildīgās struktūras

Par advokātu mācību organizēšanu atbild advokātu kolēģija.

Ievadmācību veids

Uzņemšanas eksāmens /
pārbaude pirms stažēšanās
perioda




Privātpraksē īstenots un uzraudzīts mācekļa periods;
tiesību mācības, kurās visi advokāti stažieri apgūst vienu kopēju
mācību programmu;
 mācības ar advokāta darbu tieši nesaistītu profesionālo prasmju
(piem., komunikācijas, biroja vadīšanas u. c.) pilnveidošanai;
 mācības ar advokāta darbu tieši saistītu profesionālo prasmju (piem.,
prasību sagatavošanas, sadarbības ar klientiem u. c.) pilnveidošanai.
 Diploma pārbaude;
JĀ
 advokātu kolēģija novērtē pieteikuma iesniedzēja
rakstisko pieteikumu.
Personai, kas vēlas iegūt advokāta kvalifikāciju,
jānosūta pieteikums advokātu kolēģijai un jāiesniedz
visi prasītie dokumenti, kas apliecina kandidāta
atbilstību visām prasībām (piem., ka ir iegūts maģistra
grāds tiesību zinātnē; jānorāda zvēresta došanas
datums u. c.);

Obligāta mācību programma,
kas jāapgūst stažēšanās
periodā

JĀ

Īpaši pienākumi attiecībā uz
mācībām par ES tiesībām un
valodu apmācību
Stažēšanās perioda
iedalījums posmos

NĒ

Novērtēšana/eksāmens pēc
stažēšanās perioda

JĀ

 spēju pārbaude (rakstisks eksāmens un lietas
izvērtējums) — to dēvē par B.U.B.A.
(“Bewaamheidsattest tot het uitoefenen van het
beroep van advocaat”, kas brīvi tulkojams kā
“sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir kompetenta
praktizēt advokāta profesijā”). Šo pārbaudi kārto
stažiera mācību prakses pirmajā gadā.
Dažkārt, lai varētu sākt praksi, atsevišķiem
absolventiem ir jānokārto pārbaudījums par Beļģijas
tiesību zināšanām. Tas attiecas uz personām, kas
nav Beļģijas valstspiederīgie un ir pabeigušas
studijas citā dalībvalstī, un uz Beļģijas
valstspiederīgajiem, kas visas studijas vai to daļu ir
apguvuši citā dalībvalstī (piem., tiesību zinātnes
studenti no Limburgas reģiona, kas atrodas
pierobežā, un Nīderlandes bakalaura grādu bieži
iegūst Beļģijā, bet maģistra grādu — Nīderlandē).
Galvenie apgūstamie temati:
 tiesas procesi un tiesu darba organizācija;
 krimināltiesības un kriminālprocess;
 administratīvais process;
 ģimenes tiesības;
 darba tiesības;
 komerctiesības un bankrota tiesības;
 finanšu sektora tiesības;
 ētikas noteikumi;
 uzņēmējdarbības grāmatvedība.

NĒ


Pamatojoties uz pasniedzēju ziņojumiem

3. Pastāvīgo mācību sistēma
Pastāvīgo/specializēto mācību diferencēšana
Obligātas pastāvīgās mācības
JĀ

NĒ
Obligātās mācības, kas paredzētas advokātu
kolēģijas iekšējos noteikumos
Juridiskais pamats:
Reglement inzake permanente vorming
(Orde van VlaamseBalies 2010. gada 16. jūnija
Noteikumi par pastāvīgajām mācībām).

Obligātas svešvalodu mācības

NĒ

Pienākums iekļaut ES tiesību saturu
pastāvīgo mācību programmā

Nepiemēro

4. Akreditācijas sistēmas un mācību organizatori
Akreditācijas iespējamība

Var akreditēt:
 mācību kursus;
 valsts mācību organizatorus;
 mācību organizatorus no jebkuras dalībvalsts.
Akreditācijas procesa ierosināšanas darbības:

To mācību organizatoru skaits, kuri
organizē pastāvīgo mācību pasākumus

jānosūta pieprasījums Orde van VlaamseBalies (OVB)
akreditācijas komitejai, kuras sastāvā ir septiņi cilvēki.
Akreditācijas pieprasījums jānosūta sešas nedēļas pirms
mācību kursa sākuma datuma.
Vairāk nekā 50



Mācību organizatoru struktūras, kas
izstrādā akreditētus pastāvīgo mācību
pasākumus






Advokātu kolēģija;
advokātu kolēģijas pārvaldīta vai izveidota
organizācija;
akreditēts privāts komerciālu mācību organizators
(tostarp advokātu biroji);
akreditēts privāts vai publisks bezpeļņas mācību
organizators;
neakreditēts privāts komerciālu mācību organizators;
neakreditēts privāts vai publisks bezpeļņas mācību
organizators.

Pasākumi un metodes
Atļautie obligāto pastāvīgo/specializēto
mācību pasākumu veidi






Klātienes mācību sesiju
apmeklēšana;
mācību konferenču
apmeklēšana;
mācību pasākumu vadīšana
(pasniedzējs vai skolotājs);
rakstu darbi / publikācijas.

Dalība citā dalībvalstī
īstenotos mācību
pasākumos:
jā, dalību šādos
pasākumos var atzīt par
obligāto mācību apguvi,
tomēr tas ir atkarīgs no
tā, vai konkrētā
pasākuma apmeklējums
pēc tam tiks akreditēts
dalībnieka dalībvalstī.
Personai jānosūta
pieprasījums Orde van
Vlaamse Balies (OVB)
akreditācijas komitejai,
kas izlemj, vai pasākumi
faktiski atbilst obligāto
mācību kritērijiem.

5. Mācību pasākumu uzraudzība
Pastāvīgo mācību pasākumu uzraudzībā
iesaistītās organizācijas
Uzraudzības process

Nepiemēro
Par pastāvīgo mācību pasākumu uzraudzību neatbild ne
advokātu kolēģija, nedz arī kāda cita struktūra.
Nepiemēro

