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BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in
Litouwen
1. Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs/universitair
onderwijs

JA

Een afgeronde universitaire
rechtenstudie is verplicht

JA

Stappen om een volledig
bevoegde advocaat te worden:

Alternatieve routes naar dit
beroep:



Inschrijven bij de orde van advocaten (een
advocaat moet als zodanig zijn erkend (artikel 7
van de wet op de orde van advocaten) en daarna
laten inschrijven op het tableau. Om als
advocaat te worden erkend, moet aan wettelijke
eisen met betrekking tot onder meer
nationaliteit en opleiding worden voldaan.



Afleggen van examen



Voltooien van een introductieperiode



Ten minste 5 jaar een juridisch beroep hebben
uitgeoefend of 2 jaar als assistent-/leerlingadvocaat hebben gewerkt (zie tevens "Zijn er
alternatieve routes?").

-

Ten minste 5 jaar een juridisch beroep hebben
uitgeoefend
Ten minste 2 jaar als assistent-/leerlingadvocaat hebben gewerkt
Ten minste 7 jaar als rechter hebben gewerkt

JA

-
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Land: Litouwen

In bezit van de titel van doctor habiles in de
sociale wetenschappen (recht)
Iemand die 5 jaar een juridisch beroep heeft
uitgeoefend of twee jaar als assistent-advocaat heeft
gewerkt, moet nog aan een extra vereiste voldoen: met
goed gevolg het advocaatsexamen afleggen.
-

Zodra iemand door de orde van advocaten officieel als
advocaat is erkend, kan hij/zij verzoeken om inschrijving
op het tableau van advocaten (tweede fase). Vanaf het
moment van inschrijving wordt die persoon als een
volledig bevoegde advocaat beschouwd.
2. Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een
introductieperiode?

JA

Verplicht

Vastgestelde duur:
2 jaar

Rechtsgrond:
Artikelen 34 tot en met 38 van de wet op de orde van
advocaten.
("Advokatūros įstatymas")

De tweejarige leerperiode is alleen verplicht voor assistentadvocaten.
Soorten organisaties die
verantwoordelijk zijn voor
het organiseren van
introductieopleidingen




De orde van advocaten
De patroon (advocatenkantoor)

Vorm van
introductieopleiding

Leerperiode onder toezicht van de orde van advocaten

Toelatingsexamen/toetsing voorafgaand aan
de introductieperiode

NEE

Vast curriculum tijdens de
introductieperiode

NEE

Bijzonderheden ten
aanzien van opleiding in
EU-recht en
taalvaardigheden:

Hiervoor bestaan geen regels.

Iemand kan zonder toelatingscontrole assistent/leerling-advocaat worden.
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In verschillende fasen
opgedeelde
introductieperiode

NEE

Beoordeling/Examen na
de introductieperiode

JA






Beoordeling op basis van een verslag van de
stagebegeleider (In de beoordeling moet de
supervisor bevestigen dat de assistent-advocaat de
leerperiode heeft afgesloten. Ook de raad van de
orde van advocaten moet dit officieel bevestigen
met een besluit.),
een schriftelijk examen, en
een mondeling examen (De examens worden
georganiseerd door het ministerie van Justitie,
terwijl de orde de logistieke aspecten van de
examinering beheert).

3. Stelsel voor permanente educatie
Onderscheid tussen permanente
educatie /
specialisatieopleidingen
Verplichtingen met
betrekking tot
permanente educatie

JA

NEE
Litouwen
kent
geen
specialisatieopleidingen.

NEE

Verplichtingen met
betrekking tot het leren
van vreemde talen

NEE

Verplichtingen ten
aanzien van EU-recht als
inhoud van permanente
educatie /
specialisatieopleiding

NEE

van



De bijscholingsverplichtingen die in de wet zijn
geregeld.
 De bijscholingsverplichtingen die in de interne
reglementen van de orde van advocaten zijn
vastgelegd.
Rechtsgrondslag:


Verplichtingen met
betrekking tot
specialisatieopleidingen

systeem

Artikel 39 van de Wet op de orde van advocaten
en een besluit van de raad van de orde van
advocaten ingevolge waarvan advocaten en
assistent-advocaten verplicht zijn om hun
vakbekwaamheid te onderhouden:

Een advocaat bepaalt zelf of het in zijn belang is of
relevant voor de uitoefening van zijn praktijk om een
specialisatieopleiding te volgen.
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4. Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid van accreditatie

N.v.t.

Aantal aanbieders van
opleidingen die activiteiten voor
permanente educatie aanbieden

N.v.t.

Soorten aanbieders van
opleidingen die geaccrediteerde
activiteiten voor permanente
educatie ontwikkelen

N.v.t.

N.v.t.
Aantal aanbieders van
opleidingen die specialisatieopleidingsactiviteiten organiseren

Soorten aanbieders van
opleidingen die geaccrediteerde
opleidingsactiviteiten voor
specialisatie ontwikkelen

N.v.t.

Activiteiten en methoden
Soorten opleidingsactiviteiten die
worden geaccepteerd conform de
verplichtingen voor permanente
educatie of
specialisatieopleidingen



Klassikale
trainingssessies



Opleiding op
afstand



E-learning





Deelname aan
opleidingsactiviteiten
in andere lidstaten:

De orde van advocaten
erkent ook
Webinars
opleidingsactiviteiten die
'Blended' leren
in een andere lidstaat
Opleidingsconferent worden georganiseerd.
ies



Schrijven/publiceren



Geven van
presentaties tijdens
conferenties



Deelnemen aan
werkgroepen

5. Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die toezicht
houden op permanenteeducatieactiviteiten

N.v.t
.

De orde van advocaten is niet betrokken bij het
toezicht
op
of
de
beoordeling
van
opleidingsactiviteiten, maar controleert wel met
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tussenpozen of, en zo ja hoe, advocaten en
assistent-advocaten
hun
vakbekwaamheid
vergroten.
Ingevolge de

wet op de orde van advocaten zijn
advocaten en assistent-advocaten verplicht om
hun vakbekwaamheid voortdurend te vergroten.
De orde verschaft het kader hiervoor. (Hierover
bestaat ook interne regelgeving.) Maar advocaten
kunnen hun vakbekwaamheid nog op tal van
andere manieren vergroten.
Toezichtproces

N.v.t.

Organisaties die toezicht
houden op specialisatieopleidingsactiviteiten

N.v.t.

Toezichtproces

N.v.t.

Litouwen kent geen systeem van
specialisatieopleidingen.

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 2 – Study on the state of play of lawyers training in EU
law", uitgevoerd door de Raad van balies van de Europese Unie (CCBE) en het Europees Instituut voor
bestuurskunde (EIPA)
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