Συστήματα κατάρτισης δικηγόρων στην ΕΕ
Λουξεμβούργο
Φορέας που υπέβαλε πληροφορίες: Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg
Απρίλιος 2014

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στο Λουξεμβούργο
1. Πρόσβαση στο επάγγελμα
Τριτοβάθμια/πανεπιστημιακ ΝΑΙ
ή εκπαίδευση
Υποχρεωτικό πτυχίο
νομικής

ΝΑΙ

Στάδια για την απόκτηση της
ιδιότητας του δικηγόρου:






Εναλλακτικές οδοί
πρόσβασης στο επάγγελμα:

Εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο
Εξετάσεις
Ολοκλήρωση περιόδου προετοιμασίας για
την είσοδο στο επάγγελμα και
Αξιολόγηση των υποψηφίων από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης

ΝΑΙ - βάσει της οδηγίας 98/5/ΕΚ (μόνιμη άσκηση
του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος
διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο
επαγγελματικός τίτλος)

2. Κατάρτιση κατά την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα
Προβλέπεται
περίοδος
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα;

ΝΑΙ
Εκτός από
την
περίπτωση
που

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

1

Χώρα: Λουξεμβούργο

προβλέπετα
ι στην
οδηγία
98/5/ΕΚ
Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

Καθορισμένη διάρκεια:
2 έτη

Τύποι αρμόδιων
δομών για την
οργάνωση της
εισαγωγικής
κατάρτισης
Μορφή εισαγωγικής
κατάρτισης










Δικηγορικός σύλλογος
Ιδιωτικά δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές
εταιρείες

Πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη δικηγορικού
συλλόγου και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
Νομική κατάρτιση με συγκεκριμένο κοινό
πρόγραμμα σπουδών για όλους τους ασκούμενους
δικηγόρους και
Νομική κατάρτιση με εξατομικευμένο πρόγραμμα
σπουδών και
Κατάρτιση σε νομικές επαγγελματικές δεξιότητες

Εισαγωγικές
εξετάσεις / έλεγχος
πριν από την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΝΑΙ





Επαλήθευση διπλώματος
Αξιολόγηση έγγραφης αίτησης
Εισαγωγικές εξετάσεις

Καθορισμένο
πρόγραμμα σπουδών
κατά την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΝΑΙ

Κύρια καλυπτόμενα θέματα:
 Θεσμοί και πηγές του λουξεμβουργιανού
δικαίου
 Διαδικασίες και οργάνωση δικαστηρίων
 Ποινικό δίκαιο και ποινική δικονομία
 Οικογενειακό δίκαιο
 Εργατικό δίκαιο
 Εμπορικό και πτωχευτικό δίκαιο
 Δίκαιο χρηματοπιστωτικού τομέα
 Κανόνες δεοντολογίας
 Λογιστική επιχειρήσεων
 Κατάρτιση νομικών εγγράφων
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Ιδιαίτερες απαιτήσεις
όσον αφορά το δίκαιο
της ΕΕ και τη
γλωσσική κατάρτιση

ΟΧΙ

Υποδιαίρεση της
περιόδου
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα σε
διαφορετικά στάδια

ΟΧΙ

Αξιολόγηση/εξετάσεις
μετά την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΝΑΙ



Μέσω γραπτών εξετάσεων

3. Σύστημα συνεχούς κατάρτισης
Διαφοροποίηση μεταξύ
συνεχούς
κατάρτισης/κατάρτισης
εξειδίκευσης

Στο Λουξεμβούργο παρέχεται μόνο συνεχής
κατάρτιση

Υποχρεώσεις όσον
αφορά τη συνεχή
κατάρτιση

ΝΑΙ

Υποχρεώσεις όσον
αφορά την εκμάθηση
ξένων γλωσσών

ΟΧΙ

Υποχρεώσεις όσον
αφορά περιεχόμενο
σχετικό με το δίκαιο
της ΕΕ σε σχέση με τη

Α/Α

Υποχρεώσεις συνεχούς κατάρτισης, όπως
αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό του
δικηγορικού συλλόγου
Νομική βάση:
Τίτλος 14 του εσωτερικού κανονισμού του
λουξεμβουργιανού
δικηγορικού
συλλόγου
(9/1/2013) και εσωτερικός κανονισμός της
16/1/2013:
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2013/
0039/a039.pdf#page=2
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συνεχή κατάρτιση
4. Συστήματα διαπίστευσης και πάροχοι κατάρτισης
Δυνατότητα διαπίστευσης

ΝΑΙ

Άρθρα σχετικά με τη διαδικασία
διαπίστευσης – (άρθρα 14.1 – 14.5 του
λουξεμβουργιανού
δικηγορικού
συλλόγου – βλ. ανωτέρω, ενότητα
«Υποχρεώσεις σχετικά με τη συνεχή
κατάρτιση»)
Διαπίστευση:
 για μαθήματα κατάρτισης
 για εθνικούς παρόχους κατάρτισης
 για παρόχους κατάρτισης από όλα
τα κράτη μέλη
Διαδικασία διαπίστευσης – κινείται με
την
υποβολή
αίτησης
στον
λουξεμβουργιανό δικηγορικό σύλλογο

Αριθμός παρόχων
κατάρτισης οι οποίοι
προσφέρουν
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης
Τύπος παρόχων κατάρτισης
οι οποίοι αναπτύσσουν
διαπιστευμένες
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης

Δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός τους











Δικηγορικός σύλλογος
Φορέας τον οποίο διαχειρίζεται ή συστήνει
ο
δικηγορικός
σύλλογος
(συμπεριλαμβανομένων νομικών κέντρων ή
τοπικών συναθροίσεων δικηγόρων)
Διαπιστευμένος
ιδιωτικός
εμπορικός
πάροχος
κατάρτισης
(συμπεριλαμβανομένων
δικηγορικών
εταιρειών)
Διαπιστευμένος ιδιωτικός ή δημόσιος μη
κερδοσκοπικός
πάροχος
κατάρτισης
(συμπεριλαμβανομένων
πανεπιστημίων,
ινστιτούτων)
Μη διαπιστευμένος ιδιωτικός εμπορικός
πάροχος κατάρτισης
Μη διαπιστευμένος ιδιωτικός ή δημόσιος

4

Χώρα: Λουξεμβούργο

μη κερδοσκοπικός πάροχος κατάρτισης
Δραστηριότητες και μέθοδοι
Τύπος αποδεκτών
δραστηριοτήτων κατάρτισης
στο πλαίσιο των
υποχρεώσεων συνεχούς
κατάρτισης ή κατάρτισης
εξειδίκευσης

 Συμμετοχή
ζώσης

σε

διά Συμμετοχή

σε

συνεδρίες δραστηριότητες

κατάρτισης
 Συμμετοχή

κατάρτισης σε άλλα
σε κράτη μέλη:

συνέδρια κατάρτισης Αναγνωρίζεται από τον
 Συμμετοχή

σε δικηγορικό σύλλογο

δραστηριότητες
κατάρτισης
εκπαιδευτής

εάν συμπληρωθεί το
ως απαιτούμενο έντυπο
ή (βλ. ανωτέρω:

διδάσκων
 Συγγραφή/δημοσίευ

Δυνατότητα
διαπίστευσης)

ση

5. Εποπτεία δραστηριοτήτων κατάρτισης
Φορείς εποπτείας των
δραστηριοτήτων συνεχούς
κατάρτισης

ΟΧΙ

Διαδικασία εποπτείας

Α/Α

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 2 – Μελέτη σχετικά
με την παρούσα κατάσταση όσον αφορά την κατάρτιση των δικηγόρων στο δίκαιο της ΕΕ», που
εκπονήθηκε από το Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CCBE) και
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)
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