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OPIS KRAJOWEGO SYSTEMU SZKOLENIA ADWOKATÓW w Luksemburgu
1. Dostęp do zawodu
Wykształcenie wyższe /
studia uniwersyteckie

TAK

Wymagany dyplom
ukończenia studiów
prawniczych

TAK

Warunki, które musi spełnić
adwokat, aby uzyskać pełne
prawo do wykonywania
zawodu:
Alternatywne drogi do
zawodu:






Wpis na listę adwokatów;
egzamin;
odbycie aplikacji oraz
ocena kandydatów dokonywana przez
Ministerstwo Sprawiedliwości.

TAK – na podstawie dyrektywy 98/5/WE (stałe
wykonywanie zawodu prawnika w państwie
członkowskim innym niż państwo uzyskania
kwalifikacji zawodowych)

2. Szkolenie w trakcie aplikacji
Czy istnieje aplikacja?

Podstawa prawna:
Z wyjątkiem Règlement grand-ducal du 10 juin 2009
portant organisation du stage judiciaire
drogi
określonej w et règlementant l'accès au notariat
dyrektywie
TAK
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98/5/WE
Obowiązkowa

TAK

Ustalony czas trwania:
2 lata

Rodzaje struktur
odpowiedzialnych za
organizowanie szkoleń
w trakcie aplikacji
Forma szkoleń w
trakcie aplikacji










Izba Adwokacka;
adwokaci prowadzący prywatną praktykę i
kancelarie prawne.
Praktyki pod nadzorem Izby Adwokackiej i
Ministerstwa Sprawiedliwości oraz
szkolenie z zakresu prawa według określonego
programu wspólnego dla wszystkich aplikantów
adwokackich oraz
szkolenie z zakresu prawa według indywidualnego
programu nauczania oraz
szkolenie w zakresie prawniczych kompetencji
zawodowych.

Egzamin wstępny /
sprawdzenie wiedzy
przed rozpoczęciem
aplikacji

TAK





Weryfikacja dyplomu;
ocena pisemnego wniosku;
egzamin wstępny.

Ustalony program
nauczania w trakcie
aplikacji

TAK

Główne zagadnienia objęte programem:
 instytucje i źródła prawa Luksemburga;
 postępowanie sądowe i organizacja
wymiaru sprawiedliwości;
 prawo karne materialne i procesowe;
 prawo rodzinne;
 prawa pracy;
 prawo handlowe i upadłościowe;
 prawo sektora finansowego;
 zasady etyczne;
 rachunkowość przedsiębiorstw;
 sporządzanie aktów prawnych.

Szczególne zasady
dotyczące szkoleń w
zakresie prawa UE i
szkoleń językowych:

NIE

2

Państwo: Luksemburg

Podział aplikacji na
różne etapy

NIE

Ocena/egzamin po
odbyciu aplikacji

TAK



W formie egzaminów pisemnych

3. System doskonalenia zawodowego
Rozróżnienie między
doskonaleniem zawodowym
a szkoleniem z zakresu
specjalizacji

W Luksemburgu prowadzone są wyłącznie
szkolenia
w
ramach
doskonalenia
zawodowego.

Obowiązek
doskonalenia
zawodowego

TAK

Obowiązek
doskonalenia
zawodowego
ustanowiony w regulaminie wewnętrznym Izby
Adwokackiej
Podstawa prawna:
tytuł
14
regulaminu
wewnętrznego
Luksemburskiej Izby Adwokackiej (z dnia 9
stycznia 2013 r.) oraz regulamin wewnętrzny z
dnia 16 stycznia 2013 r.
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2013/
0039/a039.pdf#page=2

Obowiązek nauki
języków obcych

NIE

Obowiązek włączenia
treści związanych z
prawem UE w zakres
doskonalenia
zawodowego

NIE DOTYCZY

4. Systemy akredytacji i organizatorzy szkoleń
Możliwość akredytacji

TAK

Artykuły dotyczące procesu akredytacji
(art. 14.1–14.5 regulaminu wewnętrznego
Luksemburskiej Izby Adwokackiej – zob.
powyżej, sekcja „Obowiązek doskonalenia
zawodowego”)
Akredytacja:
 kursów szkoleniowych,
 krajowych organizatorów szkoleń,
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organizatorów szkoleń ze wszystkich
państw członkowskich.

Proces akredytacji – odbywa się poprzez
złożenie wniosku w Luksemburskiej Izbie
Adwokackiej.
Liczba organizatorów szkoleń Wskazanie liczby jest niemożliwe.
oferujących działania
szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego
Rodzaj organizatorów
szkoleń opracowujących
akredytowane działania
szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego











Izba Adwokacka;
organizacja zarządzana lub utworzona przez
Izbę Adwokacką (w tym ośrodki prawnicze
lub lokalne zrzeszenia adwokatów);
akredytowany
prywatny
komercyjny
organizator szkoleń (w tym kancelarie
prawne);
akredytowany prywatny lub publiczny
niekomercyjny organizator szkoleń (w tym
uczelnie, fundacje);
nieakredytowany
prywatny
komercyjny
organizator szkoleń;
nieakredytowany prywatny lub publiczny
niekomercyjny organizator szkoleń.

Działania i metody
Rodzaj działań szkoleniowych
akceptowanych w ramach
obowiązku doskonalenia
zawodowego lub szkolenia z
zakresu specjalizacji

 Uczestnictwo

w Uczestnictwo

szkoleniach

działaniach

stacjonarnych;

szkoleniowych

 uczestnictwo

w innych

członkowskich:

szkoleniowych;

jest uznawane przez
w Izbę, jeżeli spełnia

działaniach
szkoleniowych
charakterze

wymóg dotyczący
w formy (zob. powyżej w
osoby sekcji „Możliwość

prowadzącej
szkolenie
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w

państwach

konferencjach
 uczestnictwo

w

akredytacji”).
lub
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nauczyciela;
 przygotowywanie/pu
blikacja opracowań.

5. Nadzór nad działaniami szkoleniowymi
Organizacje zaangażowane
w nadzorowanie działań z
zakresu doskonalenia
zawodowego

NIE

Proces nadzoru

NIE DOTYCZY

Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 2
– Badanie dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie szkolenia adwokatów w dziedzinie
prawa UE” realizowany przez Radę Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii
Europejskiej (CCBE) i Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA)
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