Advokātu apmācības sistēmas ES
Luksemburga
Informāciju sniedza: Luksemburgas Advokātu asociācija (Ordre des avocats du Barreau de
Luxembourg)
2014. gada aprīlis
VALSTS ADVOKĀTU APMĀCĪBAS SISTĒMAS RAKSTUROJUMS — Luksemburga
1. Piekļuve profesijai
Augstākā/universitātes
izglītība

JĀ

Akadēmiskais grāds tiesību
zinātnē ir obligāts

JĀ

Veicamās darbības, lai kļūtu
par pilntiesīgu advokātu

Vai pastāv alternatīvi
profesijas iegūšanas veidi?






Reģistrācija Advokātu asociācijā,
eksāmena nokārtošana,
ievadapmācības pabeigšana un
pretendentu izvērtēšana Tieslietu
ministrijā.

JĀ — pamatojoties uz Direktīvu 98/5/EK (par
pasākumiem, lai atvieglotu advokāta profesijas
pastāvīgu praktizēšanu dalībvalstī, kas nav tā
dalībvalsts, kurā iegūta kvalifikācija).

2. Ievadapmācība
Vai ir paredzēts
ievadapmācības
periods?

JĀ
Izņemot
Direktīvā 98
/5/EK
paredzētaja
m veidam

Juridiskais pamats
Lielhercoga
2009. gada
10.
jūnija
Reglaments par juridiskās stažēšanās
organizēšanu un par piekļuvi notāra
amatam (Règlement grand-ducal du 10 juin
2009 portant organisation du stage
judiciaire et règlementant l'accès au
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notariat)

Vai ievadapmācības
periods ir obligāts?

JĀ

2 gadi

Struktūras, kas ir
atbildīgas par
ievadapmācību
organizēšanu
Ievadapmācību veidi

Noteikts ilgums:









Advokātu asociācija,
advokātu privātprakses un advokātu biroji.

Stažēšanos uzrauga Advokātu asociācija un Tieslietu
ministrija,
juridiskā apmācība, ievērojot īpašu programmu, kas
ir vienota visiem advokātiem-mācekļiem,
juridiskā
apmācība,
ievērojot
personalizētu
programmu, un
praktizējošiem juristiem nepieciešamo prasmju
apguve.

Iestājeksāmens/pārba
udījums pirms
ievadapmācības
perioda

JĀ





Diploma pārbaude,
rakstiskā pieteikuma novērtēšana,
iestājeksāmens.

Noteikta mācību
programma
ievadapmācības
periodā

JĀ

Galvenie temati:
 Luksemburgas iestādes un tiesību avoti,
 tiesu procesi un tiesu sistēma,
 krimināltiesības un kriminālprocess,
 ģimenes tiesības,
 darba tiesības,
 komerctiesības un bankrota tiesības,
 finanšu sektora tiesības,
 ētika,
 uzņēmumu grāmatvedība,
 juridisku dokumentu sagatavošana.

Iezīmes attiecībā uz ES
tiesībām un valodu
apmācība

NĒ

Vai ievadapmācības
periods ir iedalīts

NĒ
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vairākos posmos?
Novērtējums/eksāmen JĀ
s pēc ievadapmācības
perioda beigām



Rakstiski eksāmeni.

3. Tālākizglītības sistēma
Tālākizglītības un apmācības
specializācijā nošķiršana

Luksemburgā pastāv tikai tālākizglītība.

Prasības saistībā ar
tālākizglītību

JĀ

Prasības
par
obligātu
tālākizglītību,
kas
paredzētas
Advokātu
asociācijas
iekšējos
noteikumos.
Juridiskais pamats
Luksemburgas Advokātu asociācijas Noteikumu
(09/01/2013) 14. punkts un Iekšējie noteikumi
(16/01/2013):
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2013/
0039/a039.pdf#page=2

Prasības saistībā ar
svešvalodu apguvi

NĒ

Prasības par ES
tiesībām veltīta satura
iekļaušanu
tālākizglītības/speciali
zācijas programmā

Nav attiecināms.

4. Akreditācijas sistēmas un apmācības pakalpojumu sniedzēji
Akreditācijas iespēja

JĀ

Noteikumi, kas saistīti ar akreditācijas
procesu (14. panta 1.–5. punkts iepriekš
minētajos
Luksemburgas
Advokātu
asociācijas iekšējos noteikumos; sk.
sadaļu
"Prasības
saistībā
ar
tālākizglītību").
Akreditācija:
 mācību kursiem,
 valsts
apmācības
pakalpojumu
sniedzējiem,
 apmācības pakalpojumu sniedzējiem
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no visām dalībvalstīm.
Akreditācijas process tiek uzsākts pēc
pieteikuma iesniegšanas Luksemburgas
Advokātu asociācijā.
To apmācības pakalpojumu
sniedzēju skaits, kas piedāvā
tālākizglītības pasākumus
Apmācības pakalpojumu
sniedzēji, kas izstrādā
akreditētus tālākizglītības
pasākumus

Nav iespējams norādīt.










Advokātu asociācija,
organizācija, ko pārrauga vai ir izveidojusi
Advokātu asociācija (tostarp juridiskie centri
vai vietējās advokātu grupas),
akreditēti privātie apmācības pakalpojumu
sniedzēji (tostarp advokātu biroji),
akreditētie
apmācības
pakalpojumu
sniedzēji privātas vai publiskas bezpeļņas
organizācijas darbības ietvaros (tostarp
universitātes, fondi),
neakreditētie
privātie
apmācības
pakalpojumu sniedzēji,
neakreditētie
apmācības
pakalpojumu
sniedzēji privātas vai publiskas bezpeļņas
organizācijas darbības ietvaros.

Pasākumi un metodes
Iespējamie apmācības
pasākumu veidi saskaņā ar
tālākizglītības vai
specializācijas prasībām

 Mācību nodarbību

Dalība apmācības

apmeklēšana

pasākumos citās

klātienē,

dalībvalstīs

 mācību konferenču
apmeklēšana,
 piedalīšanās

Advokātu asociācija to
atzīst, ja tiek aizpildīta
attiecīgā veidlapa (sk.

apmācības

iepriekš: "Akreditācijas

pasākumos (kā

iespēja”).

apmācītājam vai
skolotājam),
 raksti/publikācijas.

5. Apmācības pasākumu uzraudzība
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Organizācijas, kas ir
iesaistītas tālākizglītības
pasākumu uzraudzībā

NĒ

Uzraudzības process

Nav attiecināms.

Avots: pilotprojekts — Eiropas Tiesiskā apmācība: "2. daļa. Pētījums par stāvokli advokātu
apmācības jomā saistībā ar ES tiesībām" (Study on the state of play of lawyers training in EU
law), ko veica Eiropas Advokatūru un juristu biedrību padome (CCBE) un Eiropas Publiskās
pārvaldes institūts (EIPA).
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