Advokatų mokymo sistema ES
Liuksemburgas
Informaciją pateikė Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg
2014 m. balandžio mėn.

Liuksemburgo NACIONALINĖS ADVOKATŲ MOKYMO SISTEMOS APRAŠAS
1. Profesijos įgijimas
Aukštasis / universitetinis
išsilavinimas

TAIP.

Privalomas teisinis
išsilavinimas

TAIP.

Reikalavimai asmeniui,
siekiančiam tapti visateisiu
advokatu:






registracija į advokatūrą;
egzaminai;
pasirengimo advokato veiklai laikotarpio
užbaigimas ir
kandidatų vertinimas, kurį atlieka Teisingumo
ministerija.

TAIP. Remiantis Direktyva 98/5/EB (nuolatinė

Alternatyvūs būdai tapti
advokatu:

advokato praktika kitoje valstybėje narėje nei ta,
kurioje buvo įgyta kvalifikacija).

2. Mokymas pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
Ar yra nustatytas
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis?

TAIP.
Išskyrus
Direktyvoje
98/5/EB
nustatytą
tvarką.

Teisinis pagrindas:
Règlement grand-ducal du 10 juin 2009
portant organisation du stage judiciaire et
règlementant l'accès au notariat.
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Šalis: Liuksemburgas

Ar šis laikotarpis
privalomas?

TAIP

2 metai.

Už pasirengimo
advokato veiklai
mokymą atsakingų
institucijų rūšys:
Pasirengimo advokato
veiklai mokymo forma:

Nustatyta trukmė:

advokatų asociacija;
privatūs praktikuojantys advokatai ir advokatų
kontoros.









praktika, kuriai vadovauja advokatūra ir Teisingumo
ministerija,
teisės mokymas naudojant visiems advokato
padėjėjams taikomą specifinę mokymo programą,
teisės mokymas naudojant individualizuotą mokymo
programą ir
mokymai, susiję su teisinių profesinių įgūdžių ugdymu.

Stojamasis egzaminas /
patikrinimas prieš
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpį:

TAIP





Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpiu
taikoma parengta
mokymo programa

TAIP

Pagrindinės aptariamos temos:
 institucinė teisė ir Liuksemburgo teisės
šaltiniai;
 teismo procedūros ir teismų santvarka;
 baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso
teisė;
 šeimos teisė;
 darbo teisė;
 komercinė ir bankroto teisė;
 finansų sektoriaus teisė;
 etikos taisyklės;
 įmonių apskaita;
 teisinių dokumentų rengimas.

Specialūs reikalavimai,
susiję su ES teisės ir
kalbų mokymu

NE.

Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis
skirstomas į keletą
etapų

NE.

diplomo patikrinimas;
rašytinio prašymo vertinimas;
stojamasis egzaminas.
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Šalis: Liuksemburgas

Pasibaigusio
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpio
vertinimas / egzaminas

TAIP



Egzaminai raštu.

3. Tęstinio mokymo sistema
Tęstinio mokymo ir
specializuoto mokymo
diferenciacija

Liuksemburge teikiamas tik tęstinis mokymas.

Su tęstiniu mokymu
susijusios pareigos

TAIP

Su privalomu tęstiniu mokymu susijusios pareigos,
kaip nustatyta advokatūros vidaus taisyklėse.
Teisinis pagrindas:
Liuksemburgo
advokatūros
vidaus
taisyklių
14 straipsnis ir 2013 m. sausio 16 d. vidaus taisyklės
(http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2013/00
39/a039.pdf#page=2).

Su užsienio kalbų
mokymusi susijusios
pareigos

NE.

Pareigos, susijusios su
ES teisės turiniu
atsižvelgiant į tęstinį
mokymą

Netaikoma.

4. Akreditavimo sistemos ir mokymo paslaugų teikėjai
Akreditacijos galimybė

TAIP

Su akreditacijos procesu susiję straipsniai
(Liuksemburgo advokatūros vidaus taisyklių
14 straipsnio 1−5 dalys; žr. skiltį „Su tęstiniu
mokymu susijusios pareigos“).
Akreditacija teikiama:
 mokymo kursams;
 nacionaliniams
mokymo
paslaugų
teikėjams;
 visų valstybių narių mokymo paslaugų
teikėjams.
Akreditacijos
Liuksemburgo
prašymą.
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procedūra
advokatūrai

vykdoma
pateikus

Šalis: Liuksemburgas

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą tęstinio
mokymo veiklą, skaičius
Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą tęstinio
mokymo veiklą, rūšys:

Neįmanoma nustatyti.










advokatūra;
advokatūros valdoma arba įsteigta organizacija
(įskaitant teisės centrus arba teisininkų vietos
grupes);
akredituotas privatus komercinis mokymo
paslaugų teikėjas (įskaitant advokatų kontoras);
akredituotas privatus arba viešas ne pelno
mokymo
paslaugų
teikėjas
(įskaitant
universitetus, fondus);
neakredituotas privatus komercinis mokymo
paslaugų teikėjas;
neakredituotas privatus arba viešas ne pelno
mokymo paslaugų teikėjas.

Veikla ir metodai
Su tęstiniu arba specializuotu
mokymu susijusias pareigas
atitinkančios mokymo veiklos
rūšys:

 dalyvavimas

Dalyvavimas

kitose

individualiose

valstybėse

narėse

mokymo sesijose;

vykdomoje

mokymo

 dalyvavimas mokymo veikloje.
konferencijose;

Advokatūra pripažįsta šią

 dalyvavimas mokymo veiklą, jei ji atitinka
veikoje
instruktoriui

kaip nustatytą formą (žr. skiltį
ar „Akreditacijos

mokytojui;
 straipsnių rašymas ir
(arba) skelbimas.

5. Mokymo veiklos priežiūra
Organizacijos, padedančios
vykdyti tęstinio mokymo
veiklos priežiūrą

NE.

Priežiūros procesas

Netaikoma.

4

galimybė“).

Šalis: Liuksemburgas

Šaltinis: Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) ir Europos viešojo
administravimo instituto (EVAI) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis projektas
„2 dalis. Advokatams skirto ES teisės mokymo būklės tyrimas“.
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