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AZ ÜGYVÉDEK NEMZETI KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK LEÍRÁSA – Luxemburg
1. A szakma gyakorlása
Szükséges-e felsőfokú
végzettség /egyetemi
végzettség?

IGEN

Kötelező-e jogi diploma?

IGEN

A teljes jogú ügyvéddé válás
lépései:

Léteznek-e alternatív utak a
szakmához?






Kamarai regisztráció
Vizsga
Gyakorlati idő letöltése, valamint
A jelöltek Igazságügyi Minisztérium általi
értékelése

IGEN – a 98/5/EK irányelv alapján (az ügyvédi
hivatásnak a képesítés megszerzése országától
eltérő

tagállamokban

történő

folyamatos

gyakorlásának elősegítéséről)
2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati
idő?

IGEN
Kivéve a
98/5/EK
irányelvben
rögzített

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

utat
Kötelező-e?

IGEN

Időtartama:
2 év

A gyakorlati idős
képzések
szervezéséért felelős
szervezetek típusai
A gyakorlati idős
képzés formája

Kamara
Magánpraxisok és ügyvédi irodák









A Kamara és az Igazságügyi Minisztérium által
felügyelt gyakornokság, továbbá
Minden ügyvédjelölt számára közös, meghatározott
tantervű jogi képzés, továbbá
Jogi képzés személyre szabott tantervvel, továbbá
Jogi szakmai készségekre vonatkozó képzés

A gyakorlati időt
megelőzően van-e
felvételi vizsga /
ellenőrzés?

IGE

A gyakorlati idő alatt
előre meghatározott-e
a tanterv?

IGE

Vannak-e az uniós
jogra és a nyelvi
képzésre vonatkozó
sajátosságok?

NEM

A gyakorlati idő
különböző
szakaszokra oszlik-e?

NEM

N

N





Diploma igazolása
Az írásbeli kérelem értékelése
Felvételi vizsga

A főbb témák:
 Intézmények és a luxemburgi jogforrások
 Bírósági eljárások és bírósági szervezet
 Büntetőjog és büntető eljárásjog
 Családjog
 Munkajog
 Kereskedelmi és csődjog
 Pénzügyi jog
 Etikai szabályok
 Üzleti könyvvitel
 Okiratszerkesztés
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Ország: Luxemburg

A gyakorlati időt
követően van-e
értékelés / vizsga?

IGE



Írásbeli vizsgákkal

N

3. Folyamatos képzési rendszer
Van-e különbségtétel a
folyamatos képzés /
szakosító képzés között?

Luxemburgban csak folyamatos képzés létezik

Fennállnak-e
folyamatos képzésre
vonatkozó
kötelezettségek?

IGE
N

A Kamara belső szabályzatában lefektetett
folyamatos képzési kötelezettségek
Jogalap:
A Luxemburgi Kamara (2013. január 9-i) belső
szabályzatának 14. címe és a 2013. január 16-i
belső szabályzat:
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2013/
0039/a039.pdf#page=2

Fennáll-e idegen
nyelvek tanulására
vonatkozó
kötelezettség?

NEM

Van-e az uniós jog
területére vonatkozó
kötelezettség a
folyamatos képzéssel
kapcsolatosan?

Nem releváns

4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége

IGEN

Az akkreditációs eljáráshoz kapcsolódó
cikkek (a Luxemburgi Kamara belső
szabályzatának 14.1–14.5. cikke, lásd fent
a „Fennállnak-e folyamatos képzésre
vonatkozó kötelezettségek?” részt)
Akkreditáció:
 tanfolyamok esetében
 nemzeti képzésszolgáltatók esetében
 más
tagállamokból
származó
képzésszolgáltatók esetében
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Ország: Luxemburg

Akkreditációs eljárás – a Luxemburgi
Kamarához benyújtott kérelemmel indul
meg
A folyamatos képzéseket
nyújtó képzésszolgáltatók
száma
Az akkreditált folyamatos
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

Nem lehet megállapítani











Kamara
A Kamara által irányított vagy létesített
szervezet (ideértve a jogi központokat vagy
az ügyvédek helyi csoportjait)
Akkreditált
magán
kereskedelmi
képzésszolgáltató (ideértve az ügyvédi
irodákat is)
Akkreditált magán vagy állami nonprofit
képzésszolgáltató (ideértve az egyetemeket,
alapítványokat)
Nem akkreditált magán kereskedelmi
képzésszolgáltató
Nem akkreditált magán vagy állami
nonprofit képzésszolgáltató

Tevékenységek és módszerek
A folyamatos vagy
szakosítási képzési
kötelezettségek keretében
elfogadott képzéstípusok

 Személyes
képzéseken
részvétel
 Képzési

A más tagállamokban
való tartott

képzéseken

való részvétel:
A Kamara elismeri

konferenciákon való ezeket, amennyiben a
részvétel
 Képzésekben

formanyomtatványt

trénerként

vagy kitöltik (lásd fent: Az

oktatóként

való akkreditáció

részvétel
 Írás/publikációk

5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési
tevékenységeket felügyelő

szükséges

NEM
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lehetősége)

Ország: Luxemburg

szervezetek
A felügyeleti folyamat

Nem releváns

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „2. tétel – Vizsgálat az uniós jog területén
tartott ügyvédképzés helyzetéről", Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) és Európai
Közigazgatási Intézet (EIPA)
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