Обучение на адвокати по право на ЕС в Белгия
Орган, подал информацията: Ordre des Barreaux Francophones et
Germanophones (OBFG – AVOCATS.BE)/Съюз на френскоезичните
и немскоезичната адвокатски колегии
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 адвокатска колегия
 Изпит, организиран Съюза на адвокатските
колегии (има 4 центъра за професионално
обучение (Centres de Formation professionnelle)
за 14 адвокатски колегии)
 Завършване на въвеждащ стаж
Има ли алтернативни начини за достъп до упражняване на професията: НЕ
Единственото изключение е Директива 98/5/ЕС от 17 февруари 1998 г. (за адвокати, практикуващи в
Белгия, които са придобили квалификацията си в друга държава членка)

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

ДА

Правно основание:


Член 434 от Съдебния кодекс на Белгия
Етичен кодекс на адвоката, дял 3 —Стаж
и обучение: “stage et formation” (Code de
déontologie de l’avocat)
Определена продължителност: 3 години



Стажът задължителен ли е? ДА

За включване в списъка на адвокатите в
колегията се изисква завършване на тригодишен
стаж (stage) (при прилагане на разпоредбите на
член 428 bis от Съдебния кодекс на Белгия)
За
адвокати,
включени
в
списъка
на
професионалистите,
практикуващи
като
адвокати, получили квалификация в друга
държава — членка на ЕС, трябва да се спазват
условията, посочени в член 477 от Съдебния
кодекс на Белгия.
Правно основание:
Член 434 от Съдебния кодекс на Белгия и
член 3.2. от Етичния кодекс на адвоката (Code de
déontologie de l’avocat)

Какви видове структури, са
отговорни за
организирането на
обучението по време на
този стаж?

Съюзът на адвокатските колегии отговаря за организирането на
първите две години от въвеждащия стаж.

Форма на въвеждащото
обучение




През третата година от въвеждащия стаж кандидатът е задължен
да премине текущо обучение, отговарящо на поне 20 точки за
обучение на година (членове 3.26. и 3.27 от Етичния кодекс на
адвоката (Code de déontologie de l’avocat)





Има ли приемен
изпит/проверка преди
въвеждащия стаж?
Има ли утвърдена учебна
програма по време на
въвеждащия стаж?

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.)
Обучение по професионални умения в областта на правото
(напр. изготвяне на искове, работа с клиенти и т.н.) и
Участие в поне един симулативен съдебен процес (“exercice de
plaidoirie”) и в дежурства предоставяне на правна помощ
(“participation aux permanences d’aide juridique”) (член 3.13 от
Етичния кодекс на адвоката).

ДА

 Проверка/удостоверяване на диплома (това е
единствената проверка преди въвеждащия стаж)

ДА

Член 3.14 от Етичния кодекс на адвоката
Основни обхванати теми:
 Етика (минимум 14 часа)
 Организация на адвокатска кантора и
адвокатски хонорари (минимум 6 часа)
 Съдебни производства и съдебна организация
(минимум 10 часа)
 Наказателно
право
и
наказателно
производство (минимум 10 часа)
 Правна помощ (минимум 6 часа)
В допълнение, 80 часа задължително обучение по
поне 3 от следните теми. Например:





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




Административни производства
Семейно право
Трудово право
Търговско право и право в областта на
несъстоятелността
Финансово право
Стопанско счетоводство



Писмени изпити и

НЕ

НЕ
ДА

въвеждащия стаж?

 Устни изпити
В действителност изпитът не се провежда в края на
въвеждащия стаж, а по време на първите две години
от стажа.

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

ДА
Задължителните обучения са посочени във
вътрешните
правила
на
съответната
адвокатска колегия
Правно основание:
Членове 3.26 —3.35 от Етичния кодекс на
адвоката (Code de déontologie de l’avocat)
относно
текущото
обучение
(formation
continue).

Има ли задължение за преминаване на ДА
специализация?

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

Правно основание:
Членове 4.46 — 4.53 от Етичния кодекс на
адвоката (Code de déontologie de l’avocat)

Най-много две теми за специализация за
всеки адвокат.
Списъкът
с
възможните
теми
за
специализация е посочен в Етичния кодекс
на адвоката (Code de déontologie de l’avocat).
Специализацията се признава от Съюза на
адвокатските колегии след оценка на
представените от адвоката доказателства за
придобиването
на
специализираните
познания и опит по изучаваните теми.
Няма задължение
Няма задължение

4. Системи за 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:
Искането трябва да бъде изпратено до Съюза на
френскоезичните и немскоезичната адвокатски
колегии (OBFG) (член 3.28 от Етичния кодекс на
адвоката - Code de déontologie de l’avocat)
Структурата, предоставяща обучение, която е подала

искането, трябва да плати такса, отговаряща на
сумата, която участникът дължи на структурата,
предоставяща обучение.
Повече от 50

Какъв е броят на структурите,
предоставящи обучение, които
предлагат текущо обучение?

Какви са видовете структури,

предоставящи обучение, които
разработват акредитирани дейности за

текущо обучение?




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

Дейности и методи
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

5. Надзор на дейностите по обучение
Кои са структурите, упражняващи
надзор върху дейностите по текущо

N/A

Участие в дейности
за обучение, които
се провеждат в
друга държава
членка:
Да, то може да се
причисли към
задълженията за
текущо обучение.
Белгийската местна
адвокатска колегия
оценява за всеки
отделен случай броя
на кредитите, които
трябва да бъдат
признати на
участника, съобразно
програмата и
продължителността
на курса за обучение.
Също така има
действащи
двустранни
споразумения за
признаване с някои
адвокатски колегии в
други държави членки
или такива
споразумения са в
процес на обсъждане.

обучение?
Каква е процедурата за упражняване
на надзор?
Каква е структурата, упражняваща
надзор върху дейностите за обучение,
насочени към специализация?
Каква е процедурата за упражняване
на надзор?

N/A
N/A

N/A

