Lakimieskoulutus EU:ssa
Luxemburg
Tietolähde: Luxemburgin asianajajaliitto (Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg)
huhtikuu 2014
KUVAUS Luxemburgin KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen koulutus /
yliopistotason koulutus

KYLLÄ

Oikeustieteen tutkinto
pakollinen

KYLLÄ

Pätevöityminen






Vaihtoehtoiset polut
ammattiin

Rekisteröityminen asianajajayhdistykseen
asianajajatutkinto
työharjoittelu ja
ehdokkaiden arviointi oikeusministeriön
toimesta

KYLLÄ

–

perustuu

direktiiviin

98/5/EY

(asianajajan ammatin pysyvän harjoittamisen
helpottamisesta

muussa

kuin

siinä

jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen pätevyys on
hankittu)
2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö
työharjoittelua?

Oikeusperusta:
Règlement grand-ducal du 10 juin 2009
portant
organisation
du
stage
judiciaire et règlementant l'accès au
notariat

KYLLÄ
Lukuun
ottamatta
direktiivin
98/5/EY
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Maa: Luxemburg

mukaista polkua
Pakollinen

KYLLÄ

Kesto:
kaksi vuotta

Työharjoittelua
järjestävät
organisaatiot
Harjoittelun
toteutustapa









Asianajajaliitto
Yksityiset asianajotoimistot ja lakiasiaintoimistot
Asianajajayhdistyksen ja oikeusministeriön valvoma
työharjoittelu ja
kaikille
asianajajaharjoittelijoille
yhteiseen
opetussuunnitelmaan perustuva oikeustieteellinen
koulutus ja
yksilölliseen
opetussuunnitelmaan
perustuva
oikeustieteellinen koulutus ja
oikeustieteellistä ammatillista osaamista kehittävä
koulutus

Pääsykoe/tarkastus
ennen harjoittelua

KYLLÄ





Tutkintotodistuksen tarkastaminen
Kirjallisen hakemuksen arviointi
Pääsykoe

Opetussuunnitelma
harjoittelun aikana

KYLLÄ

Tärkeimmät asiakokonaisuudet
 Luxemburgin oikeudelliset instituutiot ja
oikeuslähteet
 Oikeudenkäyntimenettelyt ja tuomioistuinjärjestelmä
 Rikosoikeus ja rikosprosessi
 Perheoikeus
 Työoikeus
 Kauppa- ja konkurssioikeus
 Varainhoito-oikeus
 Eettiset säännöt
 Liikekirjanpito
 Oikeudellisten asiakirjojen laatiminen

Eurooppaoikeuden
ja vieraiden kielten
opetusta koskevat
erityisvaatimukset

EI OLE

Jakautuuko

EI
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Maa: Luxemburg

harjoittelu
useampaan jaksoon?
Harjoittelun
jälkeinen
arviointi/koe

KYLLÄ



Kirjalliset kokeet

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
Erottelu
täydennyskoulutuksen ja
erikoistumiskoulutuksen
välillä

Luxemburgissa on vain täydennyskoulutusta.

Täydennyskoulutusta koskevat
velvoitteet

KYLLÄ

Asianajajayhdistysten
sisäisissä
säännöissä
määrätyt täydennyskoulutusvelvoitteet
Oikeusperusta:
Luxemburgin asianajajaliiton sisäinen sääntö 9.
tammikuuta 2013 ja sisäinen sääntö 16.
tammikuuta 2013:
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2013/
0039/a039.pdf#page=2

Vieraiden kielten
opiskelua koskevat
velvoitteet

EI OLE

Eurooppaoikeuden
opetuksen sisältöä
koskevat
vaatimukset
täydennyskoulutuksessa

–

4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus akkreditointiin

KYLLÄ

Luxemburgin asianajajaliiton sisäisen
säännön
akkreditointimenettelyä
koskeva 14.1–14.5 kohta, ks. edellä
osio ”Täydennyskoulutusta koskevat
velvoitteet”
Akkreditointi koskee
 koulutusta
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Maa: Luxemburg




kansallisia koulutuksen järjestäjiä
muiden
jäsenvaltioiden
koulutuksen järjestäjiä.

Akkreditointimenettely
aloitetaan
tekemällä
hakemus
Luxemburgin
asianajajayhdistykselle.
Täydennyskoulutusta
tarjoavien koulutuksen
järjestäjien lukumäärä
Akkreditoitua täydennyskoulutusta tarjoavat koulutuksen järjestäjät

Mahdotonta ilmoittaa










Asianajajayhdistykset
Asianajajayhdistysten hallinnoimat tai perustamat organisaatiot (myös oikeuskeskukset
tai paikalliset lakimiesryhmittymät)
Akkreditoidut yksityiset kaupalliset koulutuksen järjestäjät (myös lakiasiaintoimistot)
Akkreditoidut yksityiset tai julkiset voittoa tavoittelemattomat koulutuksen järjestäjät
(myös yliopistot, säätiöt)
Akkreditoimattomat yksityiset kaupalliset
koulutuksen järjestäjät
Akkreditoimattomat yksityiset tai julkiset
voittoa
tavoittelemattomat
koulutuksen
järjestäjät

Koulutustoiminta ja -menetelmät
Täydennys- tai erikoistumiskoulutusta koskevien velvoitteiden täyttämiseksi hyväksytty koulutus

 Henkilökohtaiset
koulutustilaisuudet
 Koulutuskonferenssit

Osallistuminen koulutustoimintaan

toi-

sessa jäsenvaltiossa:

 Koulutustoimiin osal- koulutus tunnustetaan,
listuminen koulutta- jos se täyttää edellytykjana tai opettajana
 Kirjoittaminen/
julkaisutoiminta

5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta

EI OLE
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set (ks. edellä osio
”Mahdollisuus akkreditointiin”).

Maa: Luxemburg

valvovat organisaatiot
Valvontamenettely

–

Lähde: Pilottihanke - Eurooppalainen oikeusalan koulutus ”Erä 2 – Tutkimus lakimiehille
suunnatusta
eurooppaoikeuden
koulutuksesta”.
Toteutus:
Euroopan
unionin
asianajajaliittojen neuvosto (CCBE) ja Julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti (EIPA).
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