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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στη Λιθουανία
1. Πρόσβαση στο επάγγελμα
Τριτοβάθμια/πανεπιστημιακή
εκπαίδευση

ΝΑΙ

Υποχρεωτικό πτυχίο νομικής

ΝΑΙ

Στάδια για την απόκτηση της
ιδιότητας του δικηγόρου:



Εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο (ο αιτών
την εγγραφή πρέπει να αναγνωρίζεται ως
δικηγόρος (άρθρο 7 του νόμου για τον
δικηγορικό σύλλογο) και στη συνέχεια
εγγράφεται στον κατάλογο των εν ενεργεία
δικηγόρων της Λιθουανίας. Για να μπορεί
κάποιος να αναγνωριστεί ως δικηγόρος, πρέπει
να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται από
τον νόμο (ιθαγένεια, εκπαίδευση κ.λπ.).



Εξετάσεις



Ολοκλήρωση περιόδου προετοιμασίας για την
είσοδο στο επάγγελμα



Βεβαιωμένη προϋπηρεσία 5 ετών στο νομικό
επάγγελμα ή άσκησης ως βοηθός δικηγόρος
για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών (επίσης, βλ.
κατωτέρω, ενότητα «Εναλλακτικές οδοί
πρόσβασης στο επάγγελμα»

Εναλλακτικές οδοί πρόσβασης
στο επάγγελμα:

ΝΑΙ
-

Όποιος έχει βεβαιωμένη προϋπηρεσία
τουλάχιστον 5 ετών στο νομικό επάγγελμα·
Όποιος έχει κάνει πρακτική άσκηση ως βοηθός
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δικηγόρος για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών
(έχει την ιδιότητα του βοηθού δικηγόρου)·
- Όποιος έχει βεβαιωμένη προϋπηρεσία
τουλάχιστον επτά ετών ως δικαστής
(δικαστής)·
- Όποιος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα ή
δίπλωμα doctor habilis στις κοινωνικές
επιστήμες (δίκαιο).
Όποιος έχει βεβαιωμένη προϋπηρεσία 5 ετών στο
νομικό επάγγελμα ή έχει εργαστεί ως βοηθός
δικηγόρος (μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής του)
πρέπει να πληροί μία ακόμη προϋπόθεση: να
υποβληθεί επιτυχώς στις εξετάσεις για την απόκτηση
της άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος.
Όταν ένα πρόσωπο αποκτά την ιδιότητα του
δικηγόρου (με απόφαση του Συμβουλίου του
Δικηγορικού Συλλόγου της Λιθουανίας), μπορεί να
υποβάλει αίτηση εγγραφής στον κατάλογο των εν
ενεργεία δικηγόρων της Λιθουανίας (στάδιο 2). Στη
συνέχεια, θεωρείται ανεξάρτητος δικηγόρος.
2. Κατάρτιση κατά την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα
Προβλέπεται περίοδος
προετοιμασίας για την
είσοδο στο επάγγελμα;

ΝΑΙ

Υποχρεωτικό

Καθορισμένη διάρκεια:
2 έτη

Νομική βάση:
Άρθρα 34 έως 38 του νόμου για τον δικηγορικό
σύλλογο
(Advokatūros įstatymas)

Η εν λόγω περίοδος είναι υποχρεωτική μόνο για τους βοηθούς
δικηγόρους
Τύποι αρμόδιων δομών
για την οργάνωση της
εισαγωγικής κατάρτισης




Δικηγορικός σύλλογος
Ιδιωτικά δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές εταιρείες

Μορφή εισαγωγικής
κατάρτισης

Πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη του δικηγορικού
συλλόγου

Εισαγωγικές εξετάσεις /
έλεγχος πριν από την

ΟΧΙ

Δεν γίνεται έλεγχος κατά την είσοδο στο επάγγελμα
πριν από την περίοδο της πρακτικής άσκησης για τους
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περίοδο προετοιμασίας
για την είσοδο στο
επάγγελμα

μελλοντικούς βοηθούς δικηγόρους.

Καθορισμένο πρόγραμμα
σπουδών κατά την
περίοδο προετοιμασίας
για την είσοδο στο
επάγγελμα

ΟΧΙ

Ιδιαίτερες απαιτήσεις
όσον αφορά το δίκαιο της
ΕΕ και τη γλωσσική
κατάρτιση

Δεν προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις
λιθουανικό σύστημα κατάρτισης

Υποδιαίρεση της
περιόδου προετοιμασίας
για την είσοδο στο
επάγγελμα σε
διαφορετικά στάδια

ΟΧΙ

Αξιολόγηση/εξετάσεις
μετά την περίοδο
προετοιμασίας για την
είσοδο στο επάγγελμα

ΝΑΙ






στο

Αξιολογήσεις μέσω εκθέσεων εκπαιδευτών (η
περίοδος πρακτικής άσκησης βοηθού δικηγόρου
πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον επιβλέποντα
στην αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης. Το
συμβούλιο
του
λιθουανικού
δικηγορικού
συλλόγου πρέπει επίσης να επιβεβαιώνει την
πρακτική άσκηση, εκδίδοντας σχετική απόφαση.
Μέσω γραπτών εξετάσεων
Μέσω προφορικών εξετάσεων (Οι εξετάσεις
οργανώνονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο
λιθουανικός δικηγορικός σύλλογος προσφέρει την
υλικοτεχνική υποστήριξη των εξετάσεων)

3. Σύστημα συνεχούς κατάρτισης
Διαφοροποίηση μεταξύ
συνεχούς
κατάρτισης/κατάρτισης
εξειδίκευσης
Υποχρεώσεις όσον
αφορά τη συνεχή
κατάρτιση

ΟΧΙ
Δεν υπάρχει σύστημα εξειδικευμένης κατάρτισης
στη Λιθουανία.
ΝΑΙ



Υποχρεώσεις συνεχούς κατάρτισης, όπως
ρυθμίζονται από την κρατική νομοθεσία.
 Υποχρεώσεις κατάρτισης, όπως αναφέρονται
στον εσωτερικό κανονισμό του δικηγορικού
συλλόγου.
Νομική βάση:
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Ο νόμος για τον δικηγορικό σύλλογο (άρθρο
39) και μια απόφαση του συμβουλίου του
δικηγορικού συλλόγου που ρυθμίζει τη συνεχή
επαγγελματική κατάρτιση των δικηγόρων και
των ασκούμενων δικηγόρων:

Υποχρεώσεις όσον
αφορά την κατάρτιση
εξειδίκευσης

ΟΧΙ

Υποχρεώσεις όσον αφορά
την εκμάθηση ξένων
γλωσσών

Καμία υποχρέωση

Εναπόκειται σε κάθε δικηγόρο να παρακολουθήσει
δραστηριότητες κατάρτισης εξειδίκευσης συναφείς με
τα ενδιαφέροντά του και την πρακτική του άσκηση.

Υποχρεώσεις όσον αφορά ΟΧΙ
περιεχόμενο σχετικό με
το δίκαιο της ΕΕ σε σχέση
με τη συνεχή
κατάρτιση/κατάρτιση
εξειδίκευσης
4. Συστήματα διαπίστευσης και πάροχοι κατάρτισης
Δυνατότητα διαπίστευσης

Α/Α

Αριθμός παρόχων κατάρτισης οι
οποίοι προσφέρουν
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης

Α/Α

Τύπος παρόχων κατάρτισης οι
οποίοι αναπτύσσουν
διαπιστευμένες δραστηριότητες
συνεχούς κατάρτισης

Α/Α

Αριθμός παρόχων κατάρτισης οι
οποίοι οργανώνουν
δραστηριότητες κατάρτισης
προετοιμασίας για την
εξειδίκευση

Α/Α

Τύπος παρόχων κατάρτισης οι
οποίοι αναπτύσσουν
διαπιστευμένες δραστηριότητες
κατάρτισης προετοιμασίας για
την εξειδίκευση

Α/Α

Δραστηριότητες και μέθοδοι
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Τύπος αποδεκτών
δραστηριοτήτων κατάρτισης στο
πλαίσιο των υποχρεώσεων
συνεχούς κατάρτισης ή
κατάρτισης εξειδίκευσης



Συμμετοχή σε διά
ζώσης συνεδρίες
κατάρτισης



Ολοκλήρωση
συνεδριών
κατάρτισης εξ
αποστάσεως



Ολοκλήρωση
διδακτικών
ενοτήτων
ηλεκτρονικής
μάθησης



Παρακολούθηση
σεμιναρίου μέσω
διαδικτύου



Ολοκλήρωση
δραστηριοτήτων
μάθησης μεικτού
τύπου



Συμμετοχή σε
συνέδρια
κατάρτισης



Συγγραφή/δημοσί
ευση



Παρουσιάσεις σε
συνέδρια



Συμμετοχή σε
ομάδες εργασίας

Συμμετοχή σε
δραστηριότητες
κατάρτισης σε άλλο
κράτος μέλος:
Υπάρχει η δυνατότητα
συμμετοχής σε
δραστηριότητες
κατάρτισης που
οργανώνονται σε άλλο
κράτος μέλος της ΕΕ (οι
δραστηριότητες αυτές
αναγνωρίζονται από τον
δικηγορικό σύλλογο ως
κατάρτιση).

5. Εποπτεία δραστηριοτήτων κατάρτισης
Φορείς εποπτείας των
δραστηριοτήτων συνεχούς
κατάρτισης

Α/Α

Ο δικηγορικός σύλλογος δεν συμμετέχει στην
εποπτεία
ή
την
αξιολόγηση
των
δραστηριοτήτων κατάρτισης, αλλά ελέγχει κατά
διαστήματα κατά πόσον οι δικηγόροι ή οι βοηθοί
δικηγόροι έχουν βελτιώσει τα επαγγελματικά
προσόντα τους και με ποιον τρόπο.
Ο νόμος για τον δικηγορικό σύλλογο προβλέπει
το καθήκον των δικηγόρων (καθώς και των
βοηθών δικηγόρων) να εξελίσσουν συνεχώς τα
επαγγελματικά προσόντα τους. Το πλαίσιο για
τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων
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των δικηγόρων οργανώνεται από τον
λιθουανικό δικηγορικό σύλλογο (υπάρχει επίσης
εσωτερικός κανονισμός). Ένας δικηγόρος μπορεί
επίσης να βελτιώσει τα επαγγελματικά
προσόντα του με πολλούς άλλους τρόπους.
Διαδικασία εποπτείας

Α/Α

Φορείς εποπτείας των
δραστηριοτήτων κατάρτισης
με στόχο την εξειδίκευση

Α/Α

Διαδικασία εποπτείας

Α/Α

Δεν υπάρχει σύστημα εξειδικευμένης
κατάρτισης στη Λιθουανία.

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 2 – Μελέτη σχετικά με την
παρούσα κατάσταση όσον αφορά την κατάρτιση των δικηγόρων στο δίκαιο της ΕΕ», που εκπονήθηκε από
το Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CCBE) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)
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