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BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Luxemburg
1. Tillträde till yrket
Högre
utbildning/universitetsutbild
ning

Ja

Juristexamen är
obligatorisk

Ja

Steg för att bli en fullvärdig
advokat:

Alternativa vägar till yrket






Registrering hos advokatsamfundet.
Examinering.
Fullföljande av en introduktionsperiod.
Bedömning av sökande som görs av
justitieministeriet.

Ja – i enlighet med direktiv

98/5/EG (om

stadigvarande utövande av advokatyrket i en
annan

medlemsstat

än

den

i

vilken

auktorisationen erhölls).
2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en
introduktionsperiod?

Ja
Förutom
den väg
som anges i
direktiv

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

98/5/EG.
Obligatorisk

Ja

Fastställd varaktighet:
24 månader

Typ av organ med
ansvar för anordnande
av
introduktionsutbildnin
g
Former av
introduktionsutbildnin
g









Advokatsamfundet.
Privata jurist- och advokatbyråer.

Praktik under överinseende av advokatsamfundet
och justitieministeriet.
Juristutbildning med särskild kursplan, gemensam
för alla biträdande jurister.
Juristutbildning med individuell kursplan.
Utbildning i juridiska yrkesfärdigheter.

Inträdesexamen/kontr
oll före
introduktionsperioden

Ja





Kontroll/bestyrkande av examensbetyg.
Utvärdering av skriftlig ansökan.
Inträdesexamen.

Fast kursplan under
introduktionsperioden

Ja

Huvudämnen som ingår:
 Luxemburgs rättsliga institutioner och
luxemburgska rättskällor.
 Rättsliga förfaranden och rättsväsendets
organisation.
 Straffrätt och straffrättsliga förfaranden.
 Familjerätt.
 Arbetsrätt.
 Handels- och konkursrätt.
 Finansrätt.
 Etiska regler.
 Affärsredovisning.
 Utarbetande av juridiska handlingar.

Särskilda aspekter när
det gäller utbildning i
EU-rätt och
språkutbildning

Nej

Introduktionsperiod
uppdelad i olika

Nej
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Land Luxemburg

etapper
Bedömning/examinerin Ja
g efter genomgången
introduktionsperiod



Skriftlig examinering.

3. Fortbildningssystem
Skillnad mellan fortbildning
och
specialiseringsutbildning

Det finns bara fortbildning i Luxemburg.

Krav gällande
fortbildning

Ja

Obligatoriska
krav
på
fortbildning
enligt
advokatsamfundets stadgar.
Rättslig grund:
Avdelning
14
i
det
luxemburgska
advokatsamfundets interna föreskrift (av den
9 januari 2013) samt den interna föreskriften av
den 16 januari 2013:
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2013/0
039/a039.pdf#page=2

Krav beträffande att
lära sig utländska
språk

Nej

Krav på kunskap om
EU-rätten när det
gäller fortbildning?

Ej tillämpligt

4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till
ackreditering

Ja

Ackrediteringsprocessen tas upp i artikel
14.1–14.5
i
Luxemburgs
advokatsamfunds interna föreskrift (se
ovan i avsnittet ”Krav på fortbildning”).
Ackreditering för
 utbildningskurser,
 nationella utbildningsleverantörer,
 utbildningsleverantörer från samtliga
medlemsstater.
Ackrediteringsprocess: inleds genom att
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Land Luxemburg

en begäran lämnas in till Luxemburgs
advokatsamfund.
Antal
utbildningsleverantörer
som tillhandahåller
fortbildningsverksamhet

Omöjligt att ange.

Typ av
utbildningsleverantör som
tillhandahåller ackrediterad
fortbildningsverksamhet











Advokatsamfundet.
Organisationer som leds eller har inrättats av
advokatsamfundet (inklusive juristcentrum
eller lokala grupperingar av juridiska ombud).
Ackrediterade
privata
kommersiella
utbildningsleverantörer
(inklusive
advokatbyråer).
Ackrediterade privata eller offentliga ideella
utbildningsleverantörer (inklusive universitet
och stiftelser).
Icke-ackrediterade
privata
kommersiella
utbildningsleverantörer.
Icke-ackrediterade privata eller offentliga
ideella utbildningsleverantörer.

Verksamheter och metoder
 Deltagande

Typ av
utbildningsverksamhet som
är godkänd enligt kraven på
fortbildning eller
specialiseringsutbildning

i Deltagande

utbildningar på plats.
 Deltagande

utbildningsverksamhete
i r i andra medlemsstater:

utbildningskonferens

Erkänns av

er.

advokatsamfundet om

 Deltagande

i utbildningsverksamheter

utbildningsverksamhe na uppfyller formkraven
t

som

handledare (se ovan: ”Möjligheter till

eller lärare.
 Skrivande/publicering
.

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar
tillsyn av

Nej
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i

ackreditering”).

Land Luxemburg

fortbildningsverksamheter
Tillsynsprocess

Ej tillämpligt

Källa: Pilotprojekt – Europeisk rättslig utbildning: "Del 2 – Undersökning av situationen för
juristutbildningar i EU-rätt", utförd av Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) och
Europeiska institutet för offentlig förvaltning (Eipa).
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