Advokatų mokymo sistema ES
Lietuva
Informaciją pateikė Lietuvos advokatų asociacija (Lietuvos advokatūra)
2014 m. balandžio mėn.

Lietuvos NACIONALINĖS ADVOKATŲ MOKYMO SISTEMOS APRAŠAS
1. Profesijos įgijimas
Aukštasis / universitetinis
išsilavinimas

TAIP.

Privalomas teisinis išsilavinimas

TAIP.

Reikalavimai asmeniui,
siekiančiam tapti visateisiu
advokatu:

Alternatyvūs būdai tapti
advokatu:



registracija į advokatų asociaciją (asmuo turėtų
būti pripažįstamas advokatu pagal Advokatūros
įstatymo 7 straipsnį) ir įrašymas į Lietuvos
praktikuojančių advokatų sąrašą. Kad asmuo
būtų pripažintas advokatu, jis turi atitikti
įstatyme išvardytus reikalavimus (pilietybė,
išsilavinimas ir t. t.);



egzaminai;



pasirengimo
užbaigimas;



ne mažiau kaip 5 metų teisinio darbo stažas arba
ne trumpesnė kaip dvejų metų advokato
padėjėjo praktika (taip pat žr. skiltį
„Alternatyvūs būdai tapti advokatu“).

advokato

veiklai

laikotarpio

TAIP.
− asmuo, turintis ne mažesnį kaip 5 metų teisinio
darbo stažą;
− asmuo, kuris atliko ne trumpesnę kaip dvejų
metų advokato padėjėjo praktiką (turi advokato
padėjėjo statusą);
− asmuo, kuris turi ne mažesnį kaip septynerių
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metų teisėjo darbo stažą (teisėjas);
− asmuo, kuris yra socialinių mokslų teisės
krypties daktaras ar habilituotas daktaras.
Asmenys, turintys ne mažesnį kaip 5 metų teisinio
darbo stažą, arba advokato padėjėju dirbę asmenys
(kaip atlieka advokato padėjėjo praktiką) turi atitikti dar
vieną papildomą reikalavimą: išlaikyti advokato
kvalifikacinį egzaminą.
Asmenį pripažinus advokatu (tai daro Lietuvos
advokatūros Advokatų taryba), jis gali pateikti prašymą
įrašyti jį į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą (2
etapas). Tuomet jis taps visateisiu advokatu.
2. Mokymas pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
Ar yra nustatytas
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis?

TAIP

Ar šis laikotarpis
privalomas?

Nustatyta trukmė:
2 metai.

Teisinis pagrindas:
Advokatūros įstatymo 34−38 straipsniai.
(Advokatūros įstatymas).

Šis laikotarpis privalomas tik advokato padėjėjams.
Už pasirengimo advokato
veiklai mokymą atsakingų
institucijų rūšys:




advokatūra;
privatūs praktikuojantys advokatai ir advokatų kontoros.

Pasirengimo advokato
veiklai mokymo forma

Praktika, kurią prižiūri advokatūra.

Stojamasis egzaminas /
patikrinimas prieš
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpį

NE

Būsimiems advokato padėjėjams netaikomi
patikrinimai prieš praktiką.

Pasirengimo advokato
NE.
veiklai laikotarpiu taikoma
parengta mokymo
programa
Specialūs reikalavimai,
susiję su ES teisės ir kalbų
mokymu

Lietuvos mokymo sistemoje nenustatyta jokių reikalavimų.
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Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis
skirstomas į keletą etapų

NE.

Pasibaigusio pasirengimo
advokato veiklai
laikotarpio vertinimas /
egzaminas

TAIP






Vertinimas atliekamas naudojantis mokytojų
parengtais pranešimais (advokato padėjėjo
praktikos laikotarpį turi patvirtinti praktikos
vadovas, kuris vertins praktikantą). Lietuvos
advokatūros Advokatų taryba taip pat turi priimti
sprendimą dėl praktikos patvirtinimo.
Egzaminai raštu.
Egzaminai
žodžiu
(egzaminą
organizuoja
Teisingumo ministerija, Lietuvos advokatūra
rūpinasi egzaminui reikalinga infrastruktūra).

3. Tęstinio mokymo sistema
Tęstinio mokymo ir specializuoto
mokymo diferenciacija
Su tęstiniu mokymu
susijusios pareigos

TAIP

NE.
Lietuvoje nėra specializuoto mokymo sistemos.


Su tęstiniu mokymu susijusios pareigos, kaip
nustatyta įstatyme;
 su privalomu mokymu susijusios pareigos, kaip
nustatyta advokatūros vidaus taisyklėse.
Teisinis pagrindas:


Advokatūros įstatymas (39 straipsnis) ir
Advokatūros Advokatų tarybos sprendimas,
kuriuo reglamentuojamas advokatų ir advokato
padėjėjų tęstinis profesinės kvalifikacijos
tobulinimas.

Su specializuotu mokymu
susijusios pareigos

NE

Su užsienio kalbų
mokymusi susijusios
pareigos

Nenustatyta jokių pareigų.

Pareigos, susijusios su ES
teisės turiniu atsižvelgiant
į tęstinį / specializuotą
mokymą

NE.

Pavieniai advokatai savo iniciatyva dalyvauja
specializuoto mokymo, atitinkančio jų interesus ir
praktikos sritis, kursuose.

4. Akreditavimo sistemos ir mokymo paslaugų teikėjai
Akreditacijos galimybė

Netaikoma.
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Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą tęstinio
mokymo veiklą, skaičius

Netaikoma.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą tęstinio
mokymo veiklą, rūšis

Netaikoma.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių pasirengimo
specializacijai mokymo veiklą,
skaičius

Netaikoma.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą
pasirengimo specializacijai
mokymo veiklą, rūšys

Netaikoma.

Veikla ir metodai
Su tęstiniu arba specializuotu
mokymu susijusias pareigas
atitinkančios mokymo veiklos
rūšys:











dalyvavimas
individualiose
mokymo sesijose;
nuotolinio mokymo
sesijų užbaigimas;
e. mokymosi modulių
užbaigimas;
vaizdo seminaro
internete stebėjimas;
mišrios mokymosi
veiklos užbaigimas;
dalyvavimas mokymo
konferencijose;
straipsnių rašymas ir
(arba) skelbimas;
pranešimai
konferencijose;
dalyvavimas darbo
grupėse.

Dalyvavimas kitoje
valstybėje narėje
vykdomoje mokymo
veikloje.
Kitos ES valstybės narės
rengiamoje mokymo
veikloje dalyvauti galima
(šią mokymo veiklą
advokatūra pripažįsta
mokymu).

5. Mokymo veiklos priežiūra
Organizacijos, padedančios
vykdyti tęstinio mokymo
veiklos priežiūrą

Neta
ikom
a

Advokatūra nevykdo mokymo veiklos priežiūros ir
jos nevertina, tačiau nereguliariai tikrina, ar
advokatai ir advokato padėjėjai tobulina savo
profesinę kvalifikaciją ir kaip jie tai daro.
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Advokatūros įstatyme advokatams (ir advokato
padėjėjams) nustatyta pareiga nuolat tobulinti
savo profesinę kvalifikaciją. Advokato profesinės
kvalifikacijos tobulinimo sistema rūpinasi Lietuvos
advokatūra (šiuo atveju yra priimtos vidaus
taisyklės). Tačiau advokatas savo profesinę
kvalifikaciją gali tobulinti ir įvairiais kitais būdais.
Priežiūros procesas

Netaikoma.

Organizacijos, padedančios
vykdyti mokymo siekiant įgyti
specializaciją veiklos priežiūrą

Netai
koma

Priežiūros procesas

Netaikoma.

Lietuvoje nėra specializuoto mokymo sistemos.

Šaltinis: Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) ir Europos viešojo administravimo
instituto (EVAI) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis projektas „2 dalis. Advokatams skirto ES
teisės mokymo būklės tyrimas“.
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