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BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Litauen
1. Tillträde till yrket
Högre
utbildning/universitetsutbildning

Ja

Juristexamen är obligatorisk

Ja

Steg för att bli en fullvärdig
advokat:

Alternativa vägar till yrket



Registrering hos advokatsamfundet (sökande
ska vara erkända som advokater (artikel 7 i lagen
om
advokatsamfundet),
och
därefter
registrering i Litauens advokatförteckning. För
att erkännas som jurist (advokat) måste
sökanden uppfylla lagkraven (nationalitet,
utbildning osv.).



Examinering



Fullföljande av en introduktionsperiod



Ha fem års erfarenhet av ett juridiskt yrke eller
praktik som advokatassistent under en
introduktionsperiod på minst två år (se även
avsnittet ”Alternativa vägar till yrket” nedan).

-

Personer med minst fem års erfarenhet av ett
juridiskt yrke.
Personer som har praktiserat som
advokatassistent under minst två år (man ska ha
status som advokatassistent).
Personer med minst sju års erfarenhet av att

Ja

-

-
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arbeta som domare (som är domare).
- Personer som har doktors- eller doktor habilisexamen i samhällsvetenskap (juridik).
Personer med fem års erfarenhet av ett juridiskt yrke
eller som har arbetat som advokatassistent (när de
slutför praktiken) måste uppfylla ännu ett krav: de
måste godkännas i examen om advokaters
kvalifikationer.
Personer som erkänns som advokater (genom ett
beslut från det litauiska advokatsamfundets råd) kan
lämna in en ansökan om registrering i Litauens
förteckning över praktiserande advokater (etapp 2).
Därefter betraktas man som fullvärdig jurist (advokat).
2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en
introduktionsperiod?

Ja

Obligatorisk

Fastställd varaktighet:
24 månader

Rättslig grund:
Artiklarna 34–38 i lagen om advokatsamfundet
(Advokatūros įstatymas)

Denna period är endast obligatorisk för advokatassistenter.
Typ av organ med ansvar
för anordnande av
introduktionsutbildning




Advokatsamfundet.
Privata jurist- och advokatbyråer.

Former av
introduktionsutbildning

Praktik, under överinseende av advokatsamfundet.

Inträdesexamen/kontroll
före
introduktionsperioden

Nej

Fast kursplan under
introduktionsperioden

Nej

Särskilda aspekter när det
gäller utbildning i EU-rätt
och språkutbildning

Inga krav i Litauens utbildningssystem.

Introduktionsperiod

Nej

Det görs inga inträdeskontroller av framtida
advokatassistenter före praktikperioden.
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uppdelad i olika etapper
Bedömning/examinering
efter genomgången
introduktionsperiod

Ja






Bedömning
sker
genom
rapporter
från
handledarna
(praktikperioder
som
advokatassistent måste bekräftas av handledaren i
utvärderingen av praktiken). Det litauiska
advokatsamfundets råd måste också bekräfta
praktiken genom ett beslut.
Genom skriftlig examinering.
Genom muntlig examinering (anordnas av
justitieministeriet, men det är det litauiska
advokatsamfundet som organiserar den).

3. Fortbildningssystem
Skillnad mellan fortbildning och
specialiseringsutbildning
Krav på fortbildning

Ja

Nej
Det finns inget system för specialiseringsutbildning i
Litauen.


Fortbildningskrav
lagstiftningen.
 Fortbildningskrav
stadgar.
Rättslig grund:


Krav på
specialiseringsutbildning

Nej

Krav beträffande att lära
sig utländska språk

Inga krav.

enligt
enligt

den

nationella

advokatsamfundets

Lagen om advokatsamfundet (artikel 39) och ett
beslut från advokatsamfundets råd om reglering
av fortlöpande yrkesfärdigheter för advokater
och blivande advokater:

Det åligger den enskilda advokaten att genomgå
specialiseringsutbildning som är relevant för dennes
intressen och arbete.

Krav på kunskap om EUNej
rätten när det gäller
fortbildning/
specialiserings-utbildning?
4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering

Ej tillämpligt

Antal utbildningsleverantörer
som tillhandahåller

Ej tillämpligt
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fortbildningsverksamhet
Typ av utbildningsleverantör som
tillhandahåller ackrediterad
fortbildningsverksamhet

Ej tillämpligt

Antal utbildningsleverantörer
som anordnar förberedande
specialiseringsutbildning:

Ej tillämpligt

Typ av utbildningsleverantör som
är ackrediterad för förberedande
specialiseringsutbildning

Ej tillämpligt

Verksamheter och metoder
Typ av utbildningsverksamhet
som är godkända enligt kraven på
fortbildning eller
specialiseringsutbildning



Deltagande i
utbildningar på plats.



Deltagande i
distansutbildningar.



Fullföljande av elärandemoduler.



Följande av
webbseminarier.



Fullföljande av blandad
utbildning.



Deltagande i
utbildningskonferenser.



Skrivande/publicering.



Presentationer under
konferenser.



Deltagande i
arbetsgrupper.

Deltagande i
utbildningsverksamh
eter i en annan
medlemsstat:
Det är möjligt att delta
i
utbildningsverksamhe
ter som anordnas i en
annan
EU-medlemsstat
(sådana verksamheter
erkänns som
utbildning av
advokatsamfundet).

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar
tillsyn av
fortbildningsverksamheter

Ej
tillämpligt

Advokatsamfundet deltar inte i tillsynen eller
bedömningen av utbildningsverksamheter,
men gör kontroller då och då för att se om
advokaterna/advokatassistenterna förbättrar
sina yrkeskvalifikationer och i så fall hur.
I lagen om advokatsamfundet fastställs en
skyldighet för advokater (och även för
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advokatassistenter) att fortlöpande utveckla
sina yrkeskvalifikationer. Ramen för förbättring
av advokaters yrkeskvalifikationer organiseras
av det litauiska advokatsamfundet (det finns
även en intern föreskrift om detta). Advokater
kan även förbättra sina yrkeskvalifikationer på
många andra sätt.
Tillsynsprocess

Ej tillämpligt

Organisationer som utövar
tillsyn av specialiseringsutbildningsverksamheter

Ej tillämpligt

Tillsynsprocess

Ej tillämpligt

Det finns inget system för
specialiseringsutbildning i Litauen.

Källa: Pilotprojekt – Europeisk rättslig utbildning: "Del 2 – Undersökning av situationen för juristutbildningar
i EU-rätt", utförd av Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) och Europeiska institutet för
offentlig förvaltning (Eipa).
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