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DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE FORMARE A AVOCAȚILOR din Luxemburg
1. Accesul la profesie
Studii superioare / studii
universitare

DA

Este obligatorie o diplomă în
drept

DA

Etape care trebuie parcurse
pentru a deveni avocat cu
drepturi depline:

Căi alternative de acces la
profesie:






Înscrierea în barou
Examen
Parcurgerea unei perioade pregătitoare și
Evaluarea candidaților de către Ministerul
Justiției

DA – în temeiul Directivei 98/5/CE (practicarea
permanentă a profesiei de avocat într-un alt stat
membru decât cel în care a fost obținută
calificarea)

2. Formarea în timpul perioadei pregătitoare
Există o perioadă
pregătitoare?

DA,
cu excepția
căii de acces
la profesie
prevăzute în
Directiva

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

98/5/CE
Obligatorie

DA

Durata stabilită:
2 ani

Tipuri de structuri
responsabile de
organizarea formării
în perioada
pregătitoare
Tipul formării
pregătitoare










Asociația Baroului
Cabinete private și firme de avocatură

Stagiu sub supravegherea baroului și a Ministerului
Justiției
Formare în domeniul juridic în conformitate cu o
programă de învățământ specifică, comună pentru
toți avocații stagiari și
Formare în domeniul juridic în conformitate cu o
programă de învățământ personalizată și
Formare cu privire la competențe profesionale
juridice

Examen de admitere /
verificare înainte
formării pregătitoare

DA





Verificarea diplomelor
Evaluarea unei cereri scrise de candidatură
Examen de admitere

Programă de
învățământ prevăzută
pentru perioada
pregătitoare

DA

Principalele materii abordate:
 Instituții
și
izvoare
ale
dreptului
luxemburghez
 Proceduri judiciare și organizare judiciară
 Drept penal și drept procesual penal
 Dreptul familiei
 Dreptul muncii
 Drept comercial și dreptul falimentului
 Drept financiar
 Norme deontologice
 Contabilitatea întreprinderii
 Redactarea actelor juridice

Particularități privind
dreptul UE și formarea
lingvistică:

NU

Perioadă pregătitoare

NU
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Țara: Luxemburg

este împărțită în mai
multe etape
Evaluare/examen
după perioada
pregătitoare

DA



Prin examene scrise

3. Sistemul de formare continuă
Diferențiere între formarea
continuă/formarea de
specialitate

În Luxemburg există numai formare continuă.

Obligații privind
formarea continuă

DA

Îndatoriri privind formarea continuă obligatorie
în conformitate cu regulamentele interne ale
baroului
Temei juridic:
Titlul 14 din Regulamentul intern al Asociației
Baroului din Luxemburg (09/01/2013) și
Regulamentul intern din 16/01/2013:
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2013/
0039/a039.pdf#page=2

Obligații privind
învățarea limbilor
străine

NU

Obligații privind
includerea dreptului
UE în formarea
continuă

Nu se aplică

4. Sisteme de acreditare și furnizori de formare
Posibilitatea de acreditare

DA

Articole privind procesul de acreditare –
(articolele 14.1-14.5 din Regulamentul
intern al Baroului din Luxemburg – a se
vedea mai sus secțiunea „Obligații privind
formarea continuă”)
Acreditare pentru:
 cursuri de formare
 furnizori naționali de formare
 furnizori de formare din toate statele
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Țara: Luxemburg

membre
Procesul de acreditare – se realizează
prin depunerea unui cereri la Baroul din
Luxemburg
Numărul furnizorilor de
formare care oferă activități
de formare continuă
Tipul furnizorilor de formare
care organizează activități de
formare continuă acreditate

Nu se poate preciza.











Baroul
Organizații gestionate sau înființate de
barou (inclusiv centrele juridice sau
grupurile locale de avocați consultanți)
Societăți comerciale private acreditate
furnizoare de formare (inclusiv firmele de
avocatură)
Organizații non-profit acreditate, publice sau
private, furnizoare de formare (inclusiv
universități, fundații)
Societăți comerciale private neacreditate
furnizoare de formare
Organizații non-profit neacreditate, publice
sau private, furnizoare de formare

Activități și metode
Tipuri de activități de
formare acceptate pentru
îndeplinirea obligației de
formare continuă sau de
specialitate

 Participarea

la Participarea

la

sesiuni de formare activități de formare
față în față
 Participarea
conferințe

în alte state membre:
la Aceasta este
de recunoscută de barou

formare
 Participarea

dacă activitățile de
la formare respectă forma

activități de formare prevăzută (a se vedea
ca

formator

sau mai sus „Posibilitatea

profesor
 Redactarea/publicare
a de lucrări
5. Supravegherea activităților de formare
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de acreditare”)

Țara: Luxemburg

Organizații implicate în
supravegherea activităților
de formare continuă

NU

Procesul de supraveghere

Nu se aplică

Sursa: Proiectul-pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 2 – Studiu cu privire la situația
formării avocaților în domeniul dreptului UE”, realizat de Consiliul Barourilor și al Societăților de
Drept din Europa (CCBE) și Institutul European de Administrație Publică (EIPA)
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