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OPIS NACIONALNEGA SISTEMA USPOSABLJANJA ZA ODVETNIKE v Luksemburgu
1. Dostop do poklica
Visokošolska/univerzitetna
izobrazba

DA

Diploma iz prava je obvezna

DA

Koraki do pridobitve statusa
kvalificiranega odvetnika

DA

Druge poti do poklica

vpis v odvetniško zbornico;
izpit;
končano uvajalno obdobje;
ocena kandidatov, ki jo izvede ministrstvo
za pravosodje





–

na

podlagi

Direktive 98/5/ES

(trajno

opravljanje poklica odvetnika v drugi državi
članici kakor tisti, v kateri je bila kvalifikacija
pridobljena)
2. Usposabljanje med uvajalnim obdobjem
Ali obstaja uvajalno
obdobje?

DA

Obvezno

DA

Razen na
podlagi
Direktive
98/5/ES.

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

Predpisano trajanje:
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Država: Luksemburg

dve leti
Vrste struktur,
pristojnih za
organiziranje
uvajalnega
usposabljanja
Oblika uvajalnega
usposabljanja









odvetniška zbornica;
zasebne odvetniške pisarne in odvetniške družbe

pripravništvo pod nadzorom odvetniške zbornice in
ministrstva za pravosodje;
usposabljanje iz prava s posebnim učnim načrtom,
ki je skupen za vse odvetniške pripravnike;
usposabljanje iz prava s posamezniku prilagojenim
učnim načrtom;
usposabljanje o poklicnih veščinah pravnikov

Sprejemni
izpit/preverjanje pred
uvajalnim obdobjem

DA





Predpisan učni načrt
med uvajalnim
obdobjem

DA

Glavne obravnavane teme:
 institucije in viri luksemburškega prava;
 sodni postopki in organizacija pravosodja;
 kazensko pravo in kazenski postopek;
 družinsko pravo;
 delovno pravo;
 gospodarsko in stečajno pravo;
 finančno pravo;
 pravila etičnega ravnanja;
 poslovno računovodstvo;
 pisanje pravnih aktov

Posebnosti v zvezi s
pravom EU in
jezikovnim
usposabljanjem

NE

Uvajalno obdobje
razdeljeno v različne
faze

NE

Ocena/izpit po
uvajalnem obdobju

DA



pregled/preverjanje diplome;
ocena pisne vloge;
sprejemni izpit

pisni izpiti
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3. Sistem stalnega usposabljanja
Razlikovanje med stalnim in
specialističnim
usposabljanjem

V
Luksemburgu
usposabljanje.

obstaja

samo

stalno

Obveznosti v zvezi s
stalnim
usposabljanjem

DA

Obveznosti v zvezi z obveznim stalnim
usposabljanjem, kot so navedene v notranjih
predpisih odvetniške zbornice.
Pravna podlaga:
naslov 14
notranje
uredbe
luksemburške
odvetniške zbornice (z dne 9. januarja 2013) in
notranje uredbe z dne 16. januarja 2013:
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2013/
0039/a039.pdf#page=2

Obveznosti v zvezi z
učenjem tujih jezikov

NE

Obveznosti v zvezi z
vsebino prava EU pri
stalnem usposabljanju

–

4. Sistemi akreditacije in ponudniki usposabljanja
Možnost akreditacije

DA

Členi, ki se nanašajo na postopek
akreditacije – (členi 14.1–14.5 notranje
uredbe
luksemburške
odvetniške
zbornice, glej zgoraj, oddelek „Obveznosti
v zvezi s stalnim usposabljanjem“).
Akreditacija za:
 programe usposabljanja;
 nacionalne ponudnike usposabljanja;
 ponudnike usposabljanja iz vseh
držav članic.
Postopek akreditacije
vložitvijo
vloge
pri
odvetniški zbornici.

Število ponudnikov
usposabljanja, ki ponujajo
dejavnosti stalnega

Ni mogoče navesti.
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– poteka z
luksemburški
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usposabljanja
Vrsta ponudnikov
usposabljanja, ki razvijajo
akreditirane dejavnosti
stalnega usposabljanja











odvetniška zbornica;
organizacija, ki jo vodi ali ustanovi
odvetniška zbornica (vključno s pravnimi
centri ali lokalnimi odvetniškimi združenji);
akreditirani zasebni komercialni ponudnik
usposabljanja (vključno z odvetniškimi
družbami);
akreditirani zasebni ali javni nepridobitni
ponudnik
usposabljanja
(vključno
z
univerzami, fundacijami);
neakreditirani zasebni komercialni ponudnik
usposabljanja;
neakreditirani zasebni ali javni nepridobitni
ponudnik usposabljanja

Dejavnosti in metode
Vrsta dejavnosti
usposabljanja, priznana v
okviru obveznosti stalnega
ali specialističnega
usposabljanja

 udeležba na klasičnih Sodelovanje
tečajih

dejavnostih

usposabljanja;

usposabljanja

 udeležba
konferencah

na drugih

na prizna, če ustrezajo
predpisani obliki (glej
kot zgoraj: Možnost

izvajalec
usposabljanja
učitelj;
 pisanje
člankov/objave

5. Nadzor nad dejavnostmi usposabljanja
Organizacije, vključene v
nadzor nad dejavnostmi
stalnega usposabljanja

NE

4

državah

odvetniška zbornica jih

dejavnostih
usposabljanja

v

za članicah:

usposabljanje;
 sodelovanje

na

akreditacije).
ali

Država: Luksemburg

Potek nadzora

–

Vir: Pilotni projekt – Evropsko izobraževanje v pravosodju: „Sklop 2 – Študija o usposabljanju
odvetnikov o pravu EU“, ki sta jo izvedla Svet odvetniških združenj Evrope (CCBE) in Evropski
inštitut za javno upravo (EIPA)
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