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BESKRIVELSE AF DET LITAUISKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER
1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående
uddannelse/universitetsuddannel
se

JA

Krav om juridisk
kandidateksamen

JA

For at blive fuldgyldig advokat
skal man

Alternative veje til erhvervet



Være optaget i advokatsamfundet (en person
skal anerkendes som advokat (artikel 7 i loven
om advokatsamfundet) og derefter optages på
listen over praktiserende advokater i Litauen.
Opfylde kravene i ovennævnte lov til
nationalitet, uddannelse osv.



Bestå en eksamen



Have gennemført en fuldmægtigperiode



Have fem års erfaring fra en juridisk stilling eller
have gennemført en fuldmægtigperiode af
mindst to års varighed (se også afsnittet
"Alternative veje til erhvervet" nedenfor)

-

Personer med mindst fem års erfaring fra en
juridisk stilling
Personer, der har gennemført en
fuldmægtigperiode på mindst to år
(advokatfuldmægtige)
Personer, der har arbejdet som dommer i mindst

JA

-

-
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syv år
- Personer, der har en doktorgrad i
socialvidenskab (jura).
Personer, der har mindst fem års erfaring fra en juridisk
stilling, eller som har været ansat som
advokatfuldmægtige, skal ligeledes bestå
kvalifikationsprøven for advokater.
Når en person anerkendes som advokat (ved en
afgørelse truffet af rådet for Litauens advokatsamfund),
kan den pågældende indgive en ansøgning om
optagelse på listen over praktiserende advokater i
Litauen (trin 2). Herefter anses den pågældende for at
være fuldgyldig advokat.
2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en
fuldmægtigperiode?

JA

Obligatorisk

Varighed:
To år

Retsgrundlag:
Artikel 34-38 i loven om advokatsamfundet
(Advokatūros įstatymas)

Dette forløb er kun obligatorisk for advokatfuldmægtige
Organer med ansvar for
uddannelse af
advokatfuldmægtige




Advokatsamfundet
Private praksisser og advokatfirmaer

Type uddannelse i
fuldmægtigperioden

Praktikforløb under tilsyn af advokatsamfundet

Optagelsesprøve/kontrol
før fuldmægtigperiode

NEJ

Undervisningsprogram i
fuldmægtigperioden

NEJ

Særlige forhold
vedrørende EU-ret og
sprogundervisning

Ingen krav i det litauiske uddannelsessystem

Fuldmægtigperiode
inddelt i faser

NEJ

Der er ingen optagelsesprøve før fuldmægtigperioden.
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Evaluering/eksamen efter
fuldmægtigperiode

JA






Evaluering i form af rapporter fra praktikvejlederen
(fuldmægtigperioden skal i forbindelse med
evalueringen af praktikforløbet bekræftes af
praktikstedet og af rådet for Litauens
advokatsamfund (gennem en afgørelse)).
I form af skriftlige eksamener
I form af mundtlige eksamener (selve eksamenen
tilrettelægges
af
justitsministeriet,
mens
advokatsamfundet styrer logistikken)

3. Videreuddannelse
Sondring mellem
videreuddannelse og
specialisering
Krav om
videreuddannelse

NEJ
Der findes ikke noget specialiseringssystem i Litauen.
JA



Krav til videreuddannelse som fastlagt i national
lovgivning
 Obligatorisk videreuddannelse som anført i
advokatsamfundets interne regler
Retsgrundlag:


Krav om specialisering

NEJ

Krav om tilegnelse af
fremmedsprog

Ingen krav

Krav om
videreuddannelse/speciali
sering i EU-ret

NEJ

Loven om advokatsamfundet (artikel nr. 39) og
en afgørelse truffet af rådet for Litauens
advokatsamfund, der regulerer advokaters og
advokatfuldmægtiges videreuddannelse.

Det påhviler den enkelte advokat at specialisere sig i
områder, der er relevante for den pågældendes
interesser og praksis.

4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for akkreditering

Ikke relevant

Antal uddannelsesudbydere, der
tilbyder videreuddannelse

Ikke relevant

Uddannelsesudbydere af
akkrediteret videreuddannelse

Ikke relevant
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Antal udbydere af
uddannelsesaktiviteter som
forberedelse til specialisering

Ikke relevant

Uddannelsesudbydere, der
udbyder akkrediterede
uddannelsesaktiviteter som
forberedelse til specialisering

Ikke relevant

Aktiviteter og metoder
Uddannelsesaktiviteter, der
anerkendes i overensstemmelse
med kravene om
videreuddannelse/specialisering



Fysisk deltagelse i
kurser



Fjernundervisning



Gennemførelse af
e-læringsmoduler



Deltagelse i
webinarer



Deltagelse i
blandede
undervisningsaktiv
iteter



Deltagelse i
uddannelseskonfer
encer



Forfattervirksomh
ed/udgivelse



Oplæg på
konferencer



Deltagelse i
arbejdsgrupper

Deltagelse i
uddannelsesaktiviteter i
en anden medlemsstat:
Det er muligt at deltage i
uddannelsesaktiviteter i en
anden EU-medlemsstat
(disse aktiviteter
anerkendes som
uddannelse af
advokatsamfundet).

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører tilsyn
med
videreuddannelsesaktiviteter

Ikke
relev
ant

Advokatsamfundet er ikke involveret i tilsynet
med eller evalueringen af uddannelsesaktiviteter,
men kontrollerer fra tid til anden, om, og i så fald
hvordan, advokater og advokatfuldmægtige
forbedrer deres faglige kvalifikationer.
Ifølge loven om advokatsamfundet er advokater
(og også advokatfuldmægtige) forpligtet til
løbende at videreuddanne sig. Rammerne for
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videreuddannelsen af advokater fastlægges af det
lettiske advokatsamfund (der også har interne
regler herom). En advokat kan dog også udvikle
sine faglige kvalifikationer på mange andre
måder.
Tilsyn

Ikke relevant

Organisationer, der fører tilsyn
med uddannelsesaktiviteter
rettet mod specialisering

Ikke
relev
ant

Tilsyn

Ikke relevant

Der findes ikke noget specialiseringssystem i
Litauen.

Kilde: Pilotprojekt – Uddannelse af dommere og anklagere i Europa: "Del 2 – Undersøgelse af status for
uddannelse af advokater i EU-ret", udført af Rådet for Advokatsamfund i Den Europæiske Union (CCBE) og
Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (EIPA)
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