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BESKRIVELSE AF DET LUXEMBOURGSKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER
1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående
uddannelse/universitetsudd
annelse

JA

Krav om juridisk
kandidateksamen

JA

For at blive fuldgyldig
advokat skal man






Alternative veje til erhvervet

Være optaget i advokatsamfundet
Bestå en eksamen
Have gennemført en fuldmægtigperiode
Vurderes af justitsministeriet

JA – på grundlag af Europa-Parlamentets og
Rådets

direktiv

98/5/EF

(varig

udøvelse

af

advokaterhvervet i en anden medlemsstat end
den, hvor beskikkelsen er opnået)
2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en
fuldmægtigperiode?

JA
Med
undtagelse
af den
mulighed,
der er

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

fastlagt i
direktiv
98/5/EF
Obligatorisk

JA

Varighed:
To år

Organer med ansvar
for uddannelse af
advokatfuldmægtige
Type uddannelse i
fuldmægtigperioden








Optagelsesprøve/kont
rol før
fuldmægtigperiode

JA

Undervisningsprogram JA
i fuldmægtigperioden

Særlige forhold
vedrørende EU-ret og
sprogundervisning

NEJ

Fuldmægtigperiode
inddelt i faser

NEJ

Evaluering/eksamen

JA

Advokatsamfundet
Private praksisser og advokatfirmaer
Praktikforløb under tilsyn af advokatsamfundet og
justitsministeriet
Kurser i lovgivning med fælles pensum for alle
advokatfuldmægtige
Kurser i lovgivning med individuelt indhold
Erhvervelse af juridiske kompetencer




Kontrol af uddannelsespapirer
Vurdering af skriftlig ansøgning
Optagelsesprøve

Hovedemner:
 Institutioner og kilder til luxembourgsk
lovgivning
 Retssager og domstolssystemet
 Strafferet og strafferetspleje
 Familieret
 Arbejdsret
 Erhvervs- og konkursret
 Finansret
 Etiske regler
 Virksomhedsregnskaber
 Udarbejdelse af skøder



I form af skriftlige eksamener
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Land: Luxembourg

efter
fuldmægtigperiode
3. Videreuddannelse
Sondring mellem
videreuddannelse og
specialisering

Der
findes
Luxembourg

Krav om
videreuddannelse

JA

Krav om tilegnelse af
fremmedsprog

NEJ

kun

videreuddannelse

i

Obligatorisk videreuddannelse som anført i
advokatsamfundets interne regler
Retsgrundlag:
Afsnit 14 i det luxembourgske advokatsamfunds
interne regel af 1. september 2013 og interne
regel af 16. januar 2013:
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2013/
0039/a039.pdf#page=2

Krav om
Ikke relevant
videreuddannelse i EUret
4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for akkreditering

JA

Artikler
omhandlende
akkrediteringsprocessen – artikel 14.114.5 i advokatsamfundets interne regel
(se afsnittet "Krav om videreuddannelse"
ovenfor)
Akkreditering:
 af kurser
 af nationale uddannelsesudbydere
 af uddannelsesudbydere fra alle
medlemsstater
Akkrediteringsprocessen – iværksættes
ved, at der indsendes en ansøgning til det
luxembourgske advokatsamfund
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Land: Luxembourg

Antal uddannelsesudbydere,
der tilbyder
videreuddannelse
Uddannelsesudbydere af
akkrediteret
videreuddannelse

Kan ikke angives











Advokatsamfundet
Organisationer, der ledes eller er oprettet af
advokatsamfundet (herunder retscentre og
lokale advokatsammenslutninger)
Akkrediterede
private
udbydere
af
videreuddannelse
(herunder
advokatfirmaer)
Akkrediterede private eller offentlige ikkeudbyttegivende
uddannelsesudbydere
(herunder universiteter og fonde)
Ikke-akkrediterede
private
videreuddannelsesudbydere
Ikke-akkrediterede private eller offentlige
ikke-udbyttegivende uddannelsesudbydere

Aktiviteter og metoder
Uddannelsesaktiviteter, der
anerkendes i
overensstemmelse med
kravene om
videreuddannelse/specialiser
ing

 Fysisk

deltagelse

kurser
 Deltagelse

i Deltagelse

i

uddannelsesaktivitet
i er

i

andre

uddannelseskonfere

medlemsstater:

ncer

Aktiviteter anerkendes

 Deltagelse
uddannelsesaktivitet

i af advokatsamfundet,
hvis de har den

er som vejleder eller krævede form (se
underviser

afsnittet "Mulighed for

 Forfattervirksomhed/ akkreditering" ovenfor)
udgivelse

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører
tilsyn med
videreuddannelsesaktivitet
er

NEJ
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Land: Luxembourg

Tilsyn

Ikke relevant

Kilde: Pilotprojekt – Uddannelse af dommere og anklagere i Europa: "Del 2 – Undersøgelse af
status for uddannelse af advokater i EU-ret", udført af Rådet for Advokatsamfund i Den
Europæiske Union (CCBE) og Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (EIPA)
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