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ADVOKAATIDE/ÕIGUSNÕUSTAJATE
Luksemburg

RIIKLIKU

KOOLITUSSÜSTEEMI

KIRJELDUS

–

1. Juurdepääs kutsealale
Kõrgharidus/ülikooliharidus

JAH

Õigusteaduse kraad on
kohustuslik

JAH

Täieõiguslikuks
advokaadiks/õigusnõustajak
s saamise nõuded
Alternatiivsed võimalused
kutsealale juurdepääsuks






Isik peab end registreerima advokatuuris.
Isik peab sooritama eksami.
Isik peab läbima kutsepraktika.
Kandidaate hindab justiitsministeerium.

JAH, kooskõlas direktiiviga 98/5/EÜ (millega
hõlbustatakse
kutsealal

alalist

muus

tegutsemist

liikmesriigis

kui

advokaadi
see,

kus

omandati kutsekvalifikatsioon).
2. Koolitus kutsepraktika ajal
Kas on nõutav
kutsepraktika
läbimine?

JAH.
Välja
arvatud
juhul, kui
kutsealale
juurdepääsu
ks

Õiguslik alus:
Règlement grand-ducal du 10 juin 2009
portant organisation du stage judiciaire et
règlementant l'accès au notariat.
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Riik: Luksemburg

kasutatakse
direktiivis
98/5/EÜ
sätestatud
korda.
Kohustuslik

JAH

Kindlaksmääratud kestus:
kaks aastat.

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
korraldamise eest
vastutavad
struktuurid
Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
vorm










Advokatuur.
Erapraksised ja õigusbürood.

Advokatuuri ja justiitsministeeriumi juhendamisel
toimuv praktika.
Õiguskoolitus, mille raames läbitakse konkreetne
õppekava, mille peavad läbima kõik advokaadi
praktikandid.
Õiguskoolitus personaalse õppekava alusel.
Õigusvaldkonnaga seotud kutseoskuste alane
koolitus.

Sobivuseksam/kontrol
l enne kutsepraktika
algust

JAH





Kindlaksmääratud
õppekava
kutsepraktika ajal

JAH

Peamised käsitletavad teemad:
 institutsioonid ja Luksemburgi õiguse
allikad;
 kohtumenetlused ja kohtukorraldus;
 kriminaalõigus
ja
kriminaalmenetlust
käsitlev õigus;
 perekonnaõigus;
 tööõigus;
 kaubandus- ja pankrotiõigus;
 finantssektorit käsitlev õigus;
 kutse-eetika eeskirjad;
 äriühingute raamatupidamine;
 õiguslike lepingute koostamine.

ELi õigust ja keeleõpet

PUUDUVAD

Kontrollitakse diplomit.
Antakse hinnang kirjalikule avaldusele.
Isik peab sooritama vastuvõtueksami.
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Riik: Luksemburg

käsitlevad erisused
Kutsepraktika periood
on jagatud
erinevateks
etappideks

EI

Kutsepraktika järgne
hindamine/eksam

JAH



Kirjalike eksamite abil.

3. Täiendusõppe süsteem
Täiendusõppe ja
spetsialiseerumisõppe
eristamine

Luksemburgis pakutakse ainult täiendusõpet.

Täiendusõppe
läbimisega seotud
kohustused

JAH

Täiendusõppe
läbimise
kohustused
on
sätestatud advokatuuri kodukorras.
Õiguslik alus:
Luksemburgi advokatuuri kodukorra 14. jaotis
(9.1.2013 ja 16.1.2013);
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2013/
0039/a039.pdf#page=2.

Kohustused seoses
võõrkeelte õppimisega

KOHUSTUSED PUUDUVAD.

Täiendusõppe raames
ELi õiguse
omandamisega seotud
kohustused

EI KOHALDATA.

4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
Akrediteerimisvõimalus

JAH

Akrediteerimisprotsessi käsitlevad artiklid
– Luksemburgi advokatuuri kodukorra
artiklid 14.1–14.5
(vt eespool
täiendusõppe
läbimisega
seotud
kohustusi käsitlev osa).
Akrediteerida saab järgmist:
 koolituskursused;
 siseriiklikud koolituspakkujad;
 kõigi liikmesriikide koolituspakkujad.
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Riik: Luksemburg

Akrediteerimisprotsess
–
Luksemburgi
advokatuurile
avalduse alusel.
Nende koolituspakkujate
arv, kes pakuvad
täiendusõpet
Nende koolituspakkujate
liik, kes töötavad välja
akrediteeritud täiendusõppe
kursusi

toimub
esitatud

Ei ole võimalik kindlaks määrata.










Advokatuur.
Koolitusorganisatsioonid, mida haldab või
mille on asutanud advokatuur (sealhulgas
õiguskeskused
või
kohalikud
õigusnõustajate rühmitused).
Akrediteeritud eraõiguslikud tulunduslikud
koolituspakkujad (sealhulgas õigusbürood).
Akrediteeritud eraõiguslikud või avalikõiguslikud
mittetulunduslikud
koolituspakkujad
(sealhulgas
ülikoolid,
sihtasutused).
Akrediteerimata eraõiguslikud tulunduslikud
koolituspakkujad.
Akrediteerimata eraõiguslikud või avalikõiguslikud
mittetulunduslikud
koolituspakkujad.

Koolituste liigid ja õppemeetodid
Koolituste liigid, mis on
heaks kiidetud täiendusõppe
või spetsialiseerumisõppe
läbimise kohustuse raames

 Auditoorsetel

Osalemine koolitusel,

koolitustel

mis

osalemine;

liikmesriigis:

 koolituskonverentsid
el osalemine;

toimub

teises

advokatuur tunnustab
selliseid koolitusi, kui

 koolitustel osalemine need vastavad
koolitaja

või ettenähtud

õpetajana;
 kirjutamine/avaldami
ne.

tingimustele (vt eespool
akrediteerimisvõimalus
t käsitlev osa).

5. Järelevalve koolituse üle
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Riik: Luksemburg

Täiendusõppe üle
järelevalvet tegevad
organisatsioonid

PUUDUVAD.

Järelevalveprotsess

EI KOHALDATA.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 2 – Study on the state of
play of lawyers training in EU law”. Küsitluse viisid läbi Euroopa Advokatuuride ja
Õigusliitude Nõukogu (CCBE) ja Euroopa Avaliku Halduse Instituut (EIPA).
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