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ADVOKAATIDE/ÕIGUSNÕUSTAJATE RIIKLIKU KOOLITUSSÜSTEEMI KIRJELDUS – Leedu
1. Juurdepääs kutsealale
Kõrgharidus/ülikooliharidus

JAH

Õigusteaduse kraad on kohustuslik JAH
Täieõiguslikuks
advokaadiks/õigusnõustajaks
saamise nõuded

Alternatiivsed võimalused
kutsealale juurdepääsuks



Isik peab end registreerima advokatuuris (isikut
tuleks
tunnustada
advokaadina
(advokatuuriseaduse artikkel 7) ja seejärel tuleks
ta kanda Leedu praktiseerivate advokaatide
nimekirja. Selleks et isikut saaks tunnustada
advokaadina, peavad tema puhul olema
täidetud
seaduses
sätestatud
nõuded
(kodakondsus, haridus jne).



Isik peab sooritama eksami.



Isik peab läbima kutsepraktika.



Isik peab viis aastat olema tegutsenud
õigusvaldkonna ametikohal või olema läbinud
vähemalt kaheaastase kutsepraktika advokaadi
abina (vt allpool osa „Alternatiivsed võimalused
kutsealale juurdepääsuks”).

JAH.
-

-

Isik, kes on õigusvaldkonna ametikohal
tegutsenud vähemalt viis aastat;
isik, kes on läbinud vähemalt kaheaastase
kutsepraktika advokaadi abina (tal on advokaadi
abi staatus);
isik, kes on kohtuniku ametikohal tegutsenud
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vähemalt seitse aastat;
- isik, kellel on sotsiaalteaduste (õigusteaduse)
doktorikraad või kes on professor (doctor
habilis).
Nende isikute puhul, kes on õigusvaldkonna ametikohal
tegutsenud viis aastat või kes on töötanud advokaadi
abina (pärast praktika lõppu), peab olema täidetud veel
üks tingimus: nad peavad sooritama advokaadieksami.
Kui isikut tunnustatakse advokaadina (Leedu
advokatuuri nõukogu otsusega), võib ta esitada
avalduse enda kandmiseks Leedu praktiseerivate
advokaatide nimekirja (2. etapp). Pärast seda
käsitatakse teda täieõigusliku advokaadina.
2. Koolitus kutsepraktika ajal
Kas on nõutav
kutsepraktika läbimine?

JAH

Kohustuslik

Kindlaksmääratud kestus:
kaks aastat.

Õiguslik alus:
advokatuuriseaduse artiklid 34–38
(Advokatūros įstatymas).

Kutsepraktika läbimine on kohustuslik ainult advokaadi abide
jaoks.
Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
korraldamise eest
vastutavad struktuurid




Advokatuur.
Erapraksised ja õigusbürood.

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse vorm

Advokatuuri juhendamisel toimuv praktika.

Sobivuseksam/kontroll
enne kutsepraktika algust

EI

Kindlaksmääratud
õppekava kutsepraktika
ajal

PUUDUB

ELi õigust ja keeleõpet
käsitlevad erisused

Leedu koolitussüsteem ei sisalda sellealaseid nõudeid.

Enne praktika algust ei ole tulevastele advokaadi
abidele sobivuseksamit ette nähtud.
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Kutsepraktika periood on
jagatud erinevateks
etappideks

EI

Kutsepraktika järgne
hindamine/eksam

JAH






Hindamine
juhendajate
aruannete
alusel
(juhendaja peab advokaadi abi praktikaaruandes
kinnitama, et isik läbis praktikaperioodi). Leedu
advokatuuri nõukogu peab samuti kinnitama
praktika läbimist oma otsusega.
Kirjalike eksamite abil.
Suuliste eksamite abil (eksami läbiviija on
justiitsministeerium; Leedu advokatuur vastutab
eksami logistilise korralduse eest).

3. Täiendusõppe süsteem
Täiendusõppe ja
spetsialiseerumisõppe eristamine
Täiendusõppe läbimisega
seotud kohustused

JAH

EI ERISTATA.
Leedus puudub spetsialiseerumisõppe süsteem.


Täiendusõppe läbimise kohustus on sätestatud
riigi õigusaktides.
 Täiendusõppe läbimise kohustus on sätestatud
advokatuuri kodukorras.
Õiguslik alus:


advokatuuriseadus (artikkel 39) ja advokatuuri
nõukogu otsus, millega reguleeritakse
advokaatide ja advokaadi praktikantide
täiendusõpet.

Spetsialiseerumisõppe
läbimisega seotud
kohustused

PUUDUVAD

Kohustused seoses
võõrkeelte õppimisega

Kohustused puuduvad.

Täiendusõppe/spetsialiseerumisõppe raames ELi
õiguse omandamisega
seotud kohustused

KOHUSTUSED PUUDUVAD.

Iga advokaat vastutab ise selle eest, et ta läbib
spetsialiseerumisõppe, mis on tema huvides ja tema
praktilise tegevuse seisukohast asjakohane.

4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
Akrediteerimisvõimalus

EI KOHALDATA.

Nende koolituspakkujate arv, kes
pakuvad täiendusõpet

EI KOHALDATA.
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Nende koolituspakkujate liik, kes
töötavad välja akrediteeritud
täiendusõppe kursusi

EI KOHALDATA.

Nende koolituspakkujate arv, kes
korraldavad spetsialiseerumiseks
ettevalmistavaid koolituskursusi

EI KOHALDATA.

Nende koolituspakkujate liik, kes
töötavad välja akrediteeritud ja
spetsialiseerumiseks
ettevalmistavaid koolituskursusi

EI KOHALDATA.

Koolituste liigid ja õppemeetodid
Koolituste liigid, mis on heaks
kiidetud täiendusõppe või
spetsialiseerumisõppe läbimise
kohustuse raames



Auditoorsetel
koolitustel
osalemine;



kaugkoolituse
läbimine;



e-õppe moodulite
läbimine;



veebiseminari
jälgimine;



kombineeritud
õppetegevuses
osalemine;



koolituskonverents
idel osalemine;



kirjutamine/avalda
mine;



konverentsidel
ettekannetega
esinemine;



töörühmade töös
osalemine.

Osalemine koolitusel, mis
toimub teises
liikmesriigis:
isikul on võimalik osaleda
teises ELi liikmesriigis
korraldatud koolitustel
(advokatuur tunnustab
seda koolitusena).

5. Järelevalve koolituse üle
Täiendusõppe üle järelevalvet
tegevad organisatsioonid

EI
KOHALDATA
.

Advokatuur ei tee järelevalvet koolituste üle ega
hinda neid, kuid kontrollib aeg-ajalt, kas ja kuidas
advokaadid või advokaadi abid tõstavad oma
kutsekvalifikatsiooni.
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Advokatuuriseadusega on ette nähtud advokaadi
(samuti
advokaadi
abi)
kohustus
oma
kutsekvalifikatsiooni pidevalt tõsta. Advokaatide
kutsekvalifikatsiooni tõstmise raamistikku haldab
Leedu advokatuur (selle kohta on olemas ka siseeeskirjad).
Kuid
advokaat
saab
oma
kutsekvalifikatsiooni tõsta ka mitmel muul viisil.
Järelevalveprotsess

EI KOHALDATA.

Spetsialiseerumisõppe üle
järelevalvet tegevad
organisatsioonid

EI KOHALDATA.

Järelevalveprotsess

EI KOHALDATA.

Leedus ei ole spetsialiseerumisõppe süsteemi ette
nähtud.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 2 – Study on the state of play of lawyers
training in EU law”. Küsitluse viisid läbi Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) ja Euroopa
Avaliku Halduse Instituut (EIPA).
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