Sustavi za izobrazbu odvjetnika u EU-u
Litva
Tijelo koje je dostavilo informacije: Litavska odvjetnička komora (Lietuvos advokatūra)
travanj 2014.

OPIS NACIONALNOG SUSTAVA IZOBRAZBE ODVJETNIKA u Litvi
1. Pristup zanimanju
Visoko obrazovanje/sveučilišno
obrazovanje

DA

Obvezna je diploma pravnog
fakulteta

DA

Postupci kojima se ostvaruje
status odvjetnika:

Alternativni načini pristupa
zanimanju:



Upis u imenik odvjetničke komore (osoba mora
biti priznata kao odvjetnik (članak 7. Zakona o
odvjetničkoj komori) i nakon toga unos na popis
odvjetnika u Litvi. Da bi bila priznata kao
odvjetnik, osoba mora ispuniti zahtjeve
propisane zakonom (državljanstvo, obrazovanje
i slično).



Ispit



Završena početna izobrazba



Dokazanih 5 godina radnog iskustva u pravnoj
struci ili vježbenički staž za vrijeme razdoblja
početne izobrazbe u trajanju od najmanje dvije
godine (vidjeti također odjeljak u nastavku
„Alternativni načini pristupa zanimanju”)

-

Osoba koja ima najmanje 5 godina iskustva u
pravnoj struci;
osoba koja je odradila staž kao odvjetnički
vježbenik najmanje dvije godine (ima status
odvjetničkog vježbenika);

DA

-
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osoba koja ima najmanje sedam godina radnog
iskustva kao sudac;
- osoba koja ima doktorsku diplomu iz društvenih
znanosti (pravo).
Osoba koja ima 5 godina radnog staža u pravnoj struci
ili koja je radila kao odvjetnički vježbenik (kada završi
praksu) mora ispuniti još jedan zahtjev: položiti
pravosudni ispit.
-

Kada stekne zanimanje odvjetnika (na temelju odluke
Vijeća Litavske odvjetničke komore), osoba može
podnijeti zahtjev za upis u imenik odvjetnika u Litvi
(druga faza). Nakon toga će se smatrati kvalificiranim
odvjetnikom.
2. Izobrazba za vrijeme početnog razdoblja
Postoji li razdoblje
početne izobrazbe?

DA

Obvezno

Propisano trajanje:
2 godine

Pravna osnova:
Članci 34. – 38. Zakona o odvjetničkoj komori
(Advokatūros įstatymas)

To je razdoblje obvezno samo za odvjetničke vježbenike.
Vrste struktura
odgovornih za
organizaciju početne
izobrazbe




Odvjetnička komora
Privatne prakse i odvjetnička društva

Vrsta početne izobrazbe

Vježbenički staž pod nadzorom odvjetničke komore

Kvalifikacijski
ispit/provjera prije
početne izobrazbe

NE

Utvrđeni kurikulum za
vrijeme početne izobrazbe

NE

Posebnosti u vezi s
pravom EU-a i jezičnom
izobrazbom:

Nema zahtjeva u latvijskom sustavu izobrazbe

Početna izobrazba

NE

Budući odvjetnički vježbenici ne moraju položiti
kvalifikacijski ispit prije vježbeničkog staža.
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podijeljena u različite faze
Ocjenjivanje/ispit nakon
početne izobrazbe

DA



Ocjenjivanje na temelju izvješća mentora
(razdoblje vježbeničkog staža odvjetničkog
vježbenika mora potvrditi nadređeni u postupku
evaluacije vježbeničkog staža; Vijeće Litavske
odvjetničke komore mora također potvrditi tu
praksu donošenjem odluke)
Na temelju pisanih ispita
Na temelju usmenih ispita (ispit organizira
Ministarstvo pravosuđa, a logistikom ispita upravlja
Litavska odvjetnička komora)




3. Sustav trajne izobrazbe
Razlika između trajne
izobrazbe/specijalizacije
Obveze u vezi s trajnom
izobrazbom

NE
U Litvi ne postoji sustav specijalizacijske izobrazbe.
DA



Obveze u vezi s obveznom izobrazbom u skladu
s nacionalnim pravom
 Obveze u vezi s obveznom izobrazbom u skladu
s unutarnjim propisima odvjetničke komore
Pravna osnova:


Obveze u vezi sa
specijalizacijom

NE

Obveze u vezi s učenjem
stranih jezika

Nema obveza

Obveze u vezi sa
sadržajem prava EU-a u
odnosu na trajnu
izobrazbu/specijalizaciju?

NE

Zakon o odvjetničkoj komori (članak 39.) i
Odluka Vijeća odvjetničke komore kojom su
propisane stručne kvalifikacije odvjetnika i
odvjetničkih vježbenika

Odvjetnik je sam odgovoran za svoju specijalizaciju koja
je relevantna za njegove interese i praksu.

4. Akreditacijski sustavi i pružatelji izobrazbe
Mogućnost akreditacije

N/P

Broj pružatelja izobrazbe koji
nude aktivnosti trajne izobrazbe

N/P

Vrsta pružatelja izobrazbe koji

N/P
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nude aktivnosti trajne izobrazbe
Broj pružatelja izobrazbe koji
organiziraju aktivnosti izobrazbe
kao pripreme za specijalizaciju

N/P

Vrsta pružatelja izobrazbe koji
razvijaju akreditirane aktivnosti
izobrazbe kao pripreme za
specijalizaciju

N/P

Aktivnosti i metode
Vrsta aktivnosti izobrazbe koje su
prihvaćene u skladu s obvezama
trajne izobrazbe ili specijalizacije



Pohađanje
tečajeva izobrazbe



Pohađanje
tečajeva učenja na
daljinu



Pohađanje modula
e-učenja



Gledanje webinara



Pohađanje
aktivnosti
mješovitog učenja



Pohađanje
konferencija u
svrhu izobrazbe



Pisanje/objava



Prezentacije za
vrijeme
konferencija



Sudjelovanje u
radionicama

Sudjelovanje u
aktivnostima izobrazbe u
drugoj državi članici:
Moguće je sudjelovati u
aktivnostima izobrazbe
organiziranima u drugoj
državi članici EU-a (te
aktivnosti Odvjetnička
komora priznaje kao
izobrazbu).

5. Nadzor aktivnosti izobrazbe
Organizacije uključene u nadzor
aktivnosti trajne izobrazbe

N/P

Odvjetnička komora nije zadužena za nadzor ni
ocjenjivanje aktivnosti izobrazbe, ali povremeno
provjerava pohađaju li odvjetnici ili odvjetnički
vježbenici stručno usavršavanje i kako.
Zakonom o odvjetničkoj komori propisana je
dužnost odvjetnika (uključujući odvjetničke
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vježbenike) da se stručno usavršavaju. Okvir za
stručno usavršavanje odvjetnika organizira
Litavska odvjetnička komora (postoji i unutarnji
propis o tome). Odvjetnik se može usavršavati i na
mnoge druge načine.
Postupak nadzora

N/P

Strukture uključene u nadzor
aktivnosti izobrazbe u svrhu
specijalizacije

N/P

Postupak nadzora

N/P

U Litvi ne postoji sustav specijalizacije.

Izvor: Pilot projekt – Europska pravosudna izobrazba „Lot 2 – Studija o statusu odvjetnika koji prolaze
izobrazbu iz prava EU-a”, koji su proveli Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE) i Europski institut za javnu
upravu (EIPA)
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