Системи за обучение на адвокати в
ЕС
Люксембург
Информация, предоставена от: Адвокатската колегия на Люксембург (Ordre des avocats
du Barreau de Luxembourg)
април 2014 г.
ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в
Люксембург
1. Достъп до професията
Необходимо ли е висше
образование/университетс
ко образование?

ДА

Задължително ли е
притежаването на
диплома по право?

ДА

Какви са стъпките за
придобиване на пълна
правоспособност като
адвокат?






Има ли алтернативни
начини за достъп до
упражняване на
професията?

Регистрация в адвокатската колегия
Изпит
Преминаване на въвеждащ стаж
Оценяване на кандидатите от
Министерството на правосъдието

ДА – въз основа на Директива 98/5/ЕО
(постоянно

упражняване

на

адвокатската

професия в държава членка, различна от
държавата,

в

която

е

придобита

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

ДА
С

Правно основание:
Наредба на Великото херцогство от 10
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Стажът
задължителен ли е?

изключени
е на
начина,
определен
в
Директива
98/5/ЕО

юни 2009 г. за организиране на
юридическия стаж и за уреждане на
достъпа до професията на нотариус
(Règlement grand-ducal du 10 juin 2009
portant organisation du stage judiciaire et
règlementant l'accès au notariat)

ДА

Установена продължителност:
2 години

Какви видове
структури са
отговорни за
организиране на
въвеждащото
обучение по време
на този стаж?
Форма на
въвеждащото
обучение









Адвокатската колегия
Адвокатски кантори

Стаж под надзора на адвокатската колегия и
Министерството на правосъдието,
Обучение по право по обща за всички стажантадвокати специфична учебна програма,
Обучение по право по персонализирана учебна
програма,
Обучение по професионални умения в областта
на правото.

Има ли приемен
изпит/проверка
преди въвеждащия
стаж?

ДА





Проверка на диплома
Оценка на писменото заявление
Приемен изпит

Има ли утвърдена
учебна програма по
време на
въвеждащия стаж?

ДА

Основни включени теми:
 институции и източници на правото на
Люксембург,
 съдебни производства и съдебна
организация,
 наказателно
право
и
наказателнопроцесуално право,
 семейно право,
 трудово право,
 търговско право и право в областта на
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Има ли специфични
изисквания във
връзка с
изучаването на
правото на ЕС и
езиковото обучение?

НЕ

Въвеждащият стаж
разделен ли е на
отделни етапи?

НЕ

Има ли
оценка/изпит след
въвеждащия стаж?

ДА



несъстоятелността,
финансово право,
етични норми,
бизнес счетоводство,
изготвяне на правни актове.

Чрез писмени изпити

3. Система за текущо обучение
Прави ли се разграничение В Люксембург съществува само текущо
между текущо обучение и
обучение.
специализация?
Има ли задължение
за преминаване на
текущо обучение?

ДА

Задължително текущо обучение, установено в
Правилника
за
вътрешния
ред
на
Адвокатската колегия
Правно основание:
Дял 14 от Правилника за вътрешния ред на
Адвокатската
колегия
на
Люксембург
(9.1.2013 г.) и разпоредбите от Правилника от
16.1.2013 г.

Има ли задължение
за изучаване на
чужди езици?

НЕ

Има ли задължение
за включване на
правото на ЕС в
текущото обучение?

Не се прилага
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4. Акредитация и структури, предоставящи обучение
Съществува ли
акредитация?

ДА

Разпоредби, свързани с процедурата
на акредитация (членове 14.1 – 14.5 от
Правилника за вътрешния ред на
Адвокатската колегия на Люксембург –
вж. по-горе раздела за задължението
за текущо обучение)
Акредитация:
 на курсове на обучение,
 на
национални
структури,
предоставящи обучение.
 на
структури,
предоставящи
обучение, от всички държави
членки.
Процедура на акредитация – става
чрез
подаване
на
искане
до
Адвокатската колегия на Люксембург.

Какъв е броят структурите,
предоставящи обучение,
които предлагат текущо
обучение?
Какви са видовете
структури, предоставящи
обучение, които
разработват акредитирани
дейности по текущо
обучение?

Невъзможно е да се посочи.











Адвокатската колегия
Организация, учредена или ръководена
от адвокатската колегия (вкл. правни
центрове или местни сдружения на
адвокати)
Акредитирани
частни
търговски
структури, предоставящи обучение (вкл.
адвокатски кантори)
Акредитирани частни или публични
структури
с
нестопанска
цел,
предоставящи
обучение
(вкл.
университети, фондации)
Неакредитирани
частни
търговски
структури, предоставящи обучение
Неакредитирани частни или публични
структури
с
нестопанска
цел,
предоставящи обучение
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Дейности и методи
Какви видове дейности по
обучение се приемат
съгласно задължението за
текущо обучение или
специализация?

 Присъствено

Участие в дейности

обучение
 Конференции

по обучение в други
за държави членки:

обучение

Дейностите се

 Участие в дейности признават от
по

обучение

качеството
обучаващ

в адвокатската колегия,
на ако отговарят на
или съответните

преподавател
 Писане/публикуван
е на статии

формални изисквания
(вж. по-горе раздела
за акредитацията)

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

Не се прилага

Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Не се прилага

Източник: Пилотен проект – Европейско съдебно обучение: „Лот 2 – Проучване на
актуалното състояние на обучението по право на ЕС на адвокати“, извършено от
Съвета на адвокатските колегии от Европейския съюз (CCBE) и Европейския институт
по публична администрация (EIPA)
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