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KUVAUS Liettuan KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen koulutus /
yliopistotason koulutus

KYLLÄ

Oikeustieteen tutkinto
pakollinen

KYLLÄ

Pätevöityminen

Vaihtoehtoiset polut ammattiin



Rekisteröityminen asianajajaliittoon. Henkilö olisi
hyväksyttävä asianajajaksi (asianajajalain 7 §),
minkä jälkeen hänet kirjataan Liettuan
asianajajien
luetteloon.
Asianajajaksi
hyväksyminen edellyttää laissa asetettujen
vaatimusten täyttymistä (kansalaisuus, koulutus
jne.).



Asianajajatutkinto



Työharjoittelu



Viiden vuoden työkokemus oikeudellisesta
ammatista tai vähintään kahden vuoden
työharjoittelu asianajajan avustajana (ks. myös
jäljempänä osio ”Vaihtoehtoiset polut
ammattiin”)

KYLLÄ
–
–

Vähintään viiden vuoden työkokemus
oikeudellisesta ammatista
Vähintään kahden vuoden työharjoittelu
asianajajan avustajana (asianajajan avustajan
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virallisessa asemassa)
–

Vähintään seitsemän vuoden työkokemus
tuomarina

–

Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan
(oikeustieteen) tohtori tai dosentti

Henkilöiden, joilla on viiden vuoden työkokemus
oikeudellisesta ammatista tai jotka ovat
työskennelleet asianajajan avustajina (ja päättäneet
työharjoittelunsa), on täytettävä yksi lisävaatimus:
heidän on suoritettava asianajajatutkinto.
Kun henkilö hyväksytään asianajajaksi (Liettuan
asianajajaliiton neuvoston päätöksellä), hän voi hakea
rekisteröitymistä Liettuan asianajajaluetteloon (vaihe 2).
Tämän jälkeen häntä pidetään pätevänä asianajajana.
2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLLÄ

Pakollinen

Kesto:
kaksi vuotta

Oikeusperusta:
asianajajalain 34–38 §
(Advokatūros įstatymas)

Harjoittelujakso on pakollinen vain asianajajien avustajille.
Työharjoittelua
järjestävät
organisaatiot




Asianajajaliitto
Yksityiset asianajotoimistot ja lakiasiaintoimistot

Harjoittelun
toteutustapa

Asianajajaliiton valvoma työharjoittelu

Pääsykoe/
tarkastus ennen
harjoittelua

EI OLE

Opetussuunnitelma
harjoittelun aikana

EI OLE

Eurooppaoikeuden ja

EI OLE

Tulevilla asianajajien avustajilla ei ole pääsykoetta ennen
työharjoittelun alkua.
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vieraiden kielten
opetusta koskevat
erityisvaatimukset
Jakautuuko
harjoittelu
useampaan jaksoon?

EI

Harjoittelun jälkeinen KYLLÄ
arviointi/koe






Harjoittelun
valvoja
antaa
arviointiraportin.
Työharjoittelun
valvojan
on
vahvistettava
asianajajan avustajan työharjoittelujakso, ja Liettuan
asianajajaneuvoston on myös omalla päätöksellään
vahvistettava työharjoittelu.
Kirjalliset kokeet
Suulliset kokeet (Oikeusministeriö järjestää kokeen
ja Liettuan asianajajaliitto huolehtii sen käytännön
järjestelyistä.)

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
Erottelu täydennyskoulutuksen
ja erikoistumiskoulutuksen
välillä
Täydennyskoulutusta koskevat
velvoitteet

KYLLÄ

EI OLE
Liettuassa ei ole asianajajien erikoistumisjärjestelmää.


Kansallisen lain mukaiset täydennyskoulutusvelvoitteet
 Asianajajaliiton sisäisissä säännöissä määrätyt
koulutusvelvoitteet
Oikeusperusta:


Erikoistumiskoulutusta koskevat
velvoitteet

EI OLE

Vieraiden kielten
opiskelua koskevat
velvoitteet

EI OLE

Eurooppaoikeuden
opetuksen sisältöä
koskevat
vaatimukset
täydennys- ja

EI OLE

asianajajalain 39 § ja asianajajaneuvoston päätös,
jolla säännellään asianajajien ja asianajajaharjoittelijoiden täydennyskoulutusta ja
pätevöitymistä

Jokaisella asianajajalla on velvollisuus hankkia
erikoistumiskoulutusta omien etujensa ja tarpeidensa
mukaisesti.
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erikoistumiskoulutuksessa
4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus akkreditointiin

–

Täydennyskoulutusta tarjoavien
koulutuksen järjestäjien
lukumäärä

–

Akkreditoitua
täydennyskoulutusta tarjoavat
koulutuksen järjestäjät

–

Erikoistumiskoulutusta
tarjoavien koulutuksen
järjestäjien lukumäärä

–

–
Akkreditoitua
erikoistumiskoulutusta tarjoavat
koulutuksen järjestäjät
Koulutustoiminta ja -menetelmät
Täydennys- tai
erikoistumiskoulutusta
koskevien velvoitteiden
täyttämiseksi hyväksytty
koulutus

 Henkilökohtaiset
koulutustilaisuudet
 Etäopetus

Osallistuminen
koulutustoimintaan
toisessa jäsenvaltiossa:

 Verkko-opintomoduulit
 Verkkoseminaarit
 Yhdistelmäopetus
 Koulutuskonferenssit

mahdollista siten, että
asianajajaliitto hyväksyy
sen osaksi koulutusta.

 Kirjoittaminen/
julkaisutoiminta
 Alustukset
konferensseissa
 Osallistuminen
työryhmiin
5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta valvovat
organisaatiot

–

Asianajajaliitto
ei
valvo
eikä
arvioi
koulutustoimintaa,
mutta
se
tarkastaa
satunnaisesti, ovatko asianajajat ja asianajajan
avustajat kehittäneet ammattitaitoaan ja miten
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se on tehty.
Asianajajalaissa asetetaan asianajajille (samoin
kuin asianajajien avustajille) velvoite kehittää
jatkuvasti ammatillista pätevyyttään. Liettuan
asianajajaliitolla
on
asianajajien
ammattipätevyyden kehittämisjärjestelmä (jota
koskee myös sisäinen sääntö). Asianajaja voi
kehittää ammattitaitoaan myös monilla muilla
tavoin.
Valvontamenettely

–

Erikoistumiskoulutusta
valvovat organisaatiot

–

Valvontamenettely

–

Liettuassa ei ole asianajajien
erikoistumisjärjestelmää.

Lähde: Pilottihanke - Eurooppalainen oikeusalan koulutus ”Erä 2 – Tutkimus lakimiehille suunnatusta
eurooppaoikeuden koulutuksesta”. Toteutus: Euroopan unionin asianajajaliittojen neuvosto (CCBE) ja
Julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti (EIPA).
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