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POPIS VNITROSTÁNÍHO
Lucembursku

SYSTÉMU

ODBORNÉ

PŘÍPRAVY

ADVOKÁTŮ

v

1. Přístup k profesi
Vysokoškolské / univerzitní
vzdělání

ANO

Titul v oboru právo je povinný

ANO

Postup, jak dosáhnout plné
způsobilosti k výkonu
advokátní profese:






Alternativní přístup k profesi:

registrace u advokátní komory
zkouška
absolvování právní praxe (koncipientského
obdob)í a
hodnocení kandidátů ministerstvem
spravedlnosti

ANO – na základě směrnice 98/5/ES (usnadnění
trvalého výkonu povolání advokáta v jiném
členském státě než v tom, ve kterém byla získána
kvalifikace)

2. Odborná příprava během právní praxe
Existuje právní praxe?

ANO
kromě
postupu
stanoveného
ve směrnici
98/5/ES

Právní základ:
Règlement grand-ducal du 10 juin 2009
portant organisation du stage judiciaire et
règlementant
l'accès
au
notariat
(francouzsky)
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Povinná

ANO

Struktury odpovědné za
organizaci právní praxe




Forma právní praxe
koncipientů






Stanovená délka:
2 roky

Advokátní komora
Soukromí advokáti a advokátní kanceláře
Stáž pod dohledem advokátní komory a ministerstva
spravedlnosti a
Odborná příprava v oblasti práva se specifickým
vzdělávacím plánem společná pro všechny advokátní
koncipienty a
Odborná příprava v oblasti práva s individuálním
vzdělávacím plánem a
Odborná příprava v oblasti odborných právnických
dovedností

Přijímací zkouška /
prověření před
zahájením právní praxe

ANO





Stanovený vzdělávací
plán během právní
praxe

ANO

Hlavními tématy jsou:
 Instituce a prameny lucemburského práva
 Soudní řízení a organizace soudnictví
 Trestní právo a trestní právo procesní
 Rodinné právo
 Pracovní právo
 Obchodní a insolvenční právo
 Právo finančního sektoru
 Etické kodexy
 Obchodní účetnictví
 Návrhy právních úkonů

Ověření diplomu
Hodnocení písemné přihlášky
Přijímací zkouška

Specifika týkající se NE
vzdělávání v právu EU a
jazykové přípravy
Rozdělení právní praxe
do jednotlivých fází

NE

Hodnocení/zkouška po
skončení právní praxe

ANO



Prostřednictvím písemných zkoušek

3. Systém soustavné odborné přípravy
Rozlišování mezi soustavnou
odbornou přípravou a
specializací

V Lucembursku existuje
odborná příprava.
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pouze

soustavná

Země: Lucembursko

Povinnosti týkající se soustavné odborné přípravy
stanovené ve vnitřních nařízeních advokátní
komory
Právní základ:
Hlava 14 vnitřního nařízení Lucemburské advokátní
komory (ze dne 9. ledna 2013) a vnitřního nařízení
ze dne 16. ledna 2013:
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2013/003
9/a039.pdf#page=2 (francouzsky)

Povinnosti týkající se
soustavné odborné
přípravy

ANO

Povinnosti týkající se
studia cizích jazyků

NE

Povinnosti týkající se
obsahu práva EU ve
vztahu k soustavné
odborné přípravě

Nepoužije se

4. Systémy akreditace a poskytovatelé odborné přípravy
Možnost akreditace

ANO

Články vztahující se k akreditačnímu řízení
(články 14.1 – 14.5 vnitřního nařízení
Lucemburské advokátní komory – viz výše,
část „Povinnosti týkající se soustavné
odborné přípravy“)
Akreditace:
 Kurzů odborné přípravy
 Vnitrostátních poskytovatelů odborné
přípravy
 Poskytovatelů odborné přípravy ze
všech členských států
Akreditační řízení – uskutečňuje se
podáním žádosti u Lucemburské advokátní
komory

Počet poskytovatelů
Nelze určit
nabízejících vzdělávací aktivity
v oblasti soustavné odborné
přípravy
Typy poskytovatelů
připravujících akreditované
vzdělávací aktivity v oblasti
soustavné odborné přípravy





Advokátní komora
Organizace vedené nebo zřizované advokátní
komorou (včetně advokátních středisek a
regionálních advokátních spolků)
Akreditovaní soukromí komerční poskytovatelé
odborné
přípravy
(včetně
advokátních
kanceláří)
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Akreditovaní soukromí nebo státní neziskoví
poskytovatelé odborné přípravy
Neakreditovaní
soukromí
komerční
poskytovatelé odborné přípravy
Neakreditovaní soukromí nebo státní neziskoví
poskytovatelé odborné přípravy

Aktivity a metody
Typy vzdělávacích aktivit,
které jsou uznány v rámci
povinností soustavné odborné
přípravy







osobní
účast
odborné přípravy
účast
na
konferencích
účast
na
vzdělávacích
aktivitách
jako
lektor nebo učitel
psaní/publikování

Účast na aktivitách
odborné
přípravy
v jiných
členských
státech:
Advokátní komora ji
uznává, pokud zájemce
vyplní požadovaný
formulář (viz výše:
Možnost akreditace)

5. Dohled nad vzdělávacími aktivitami v oblasti odborné přípravy
Organizace zapojené do
dohledu nad aktivitami
soustavné odborné přípravy

NE

Proces dohledu

Nepoužije se

Zdroj : Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 2 – Studie aktuální situace v oblasti
odborné přípravy advokátů týkající se právních předpisů EU“, vypracovaná Radou evropských
advokátních komor (CCBE) a Evropským institutem veřejné správy (EIPA)
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