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OPIS KRAJOWEGO SYSTEMU SZKOLENIA ADWOKATÓW na Litwie
1. Dostęp do zawodu
Wykształcenie wyższe / studia
uniwersyteckie

TAK

Wymagany dyplom ukończenia
studiów prawniczych

TAK

Warunki, które musi spełnić
adwokat, aby uzyskać pełne
prawo do wykonywania zawodu:

Alternatywne drogi do zawodu:



Wpis na listę adwokatów (osoba uznana za
adwokata (art. 7 ustawy o adwokaturze), a
następnie wpisana na listę adwokatów
praktykujących na Litwie. Do celów uznania za
adwokata konieczne jest spełnienie wymogów
określonych
w
ustawie
(narodowość,
wykształcenie itp.);



egzamin;



zakończenie aplikacji;



udokumentowane, co najmniej pięcioletnie
doświadczenie w wykonywaniu zawodu
prawniczego oraz odbycie aplikacji przez co
najmniej dwuletni okres (zob. także sekcja
„Alternatywne drogi do zawodu”).

TAK
-

-

Osoba z udokumentowanym co najmniej
pięcioletnim doświadczeniem w wykonywaniu
zawodu prawniczego;
osoba, która odbyła co najmniej dwuletni okres
aplikacji (w charakterze aplikanta
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adwokackiego);
- osoba z udokumentowanym co najmniej
siedmioletnim doświadczeniem w wykonywaniu
zawodu sędziego (sędzia);
- osoba posiadająca stopień naukowy doktora lub
doktora habilitowanego nauk społecznych
(prawo).
Osoby dysponujące udokumentowanym pięcioletnim
doświadczeniem w wykonywaniu zawodu prawniczego
lub doświadczeniem w pracy w charakterze aplikanta
adwokackiego (po ukończeniu aplikacji) muszą spełnić
jeszcze jeden wymóg: mianowicie złożyć egzamin
adwokacki.
Gdy osoba zostanie uznana za adwokata (decyzją Rady
Litewskiej Izby Adwokackiej), może złożyć wniosek o
wpis na listę adwokatów praktykujących na Litwie (etap
2). Dopiero wówczas będzie ona uznana za adwokata z
pełnym prawem do wykonywania zawodu.
2. Szkolenie w trakcie aplikacji
Czy istnieje aplikacja?

TAK

Obowiązkowa

Ustalony czas trwania:
2 lata

Podstawa prawna:
art. 34–38 ustawy o adwokaturze
(Advokatūros įstatymas)

Aplikacja jest obowiązkowa jedynie w przypadku aplikantów
adwokackich.
Rodzaje struktur
odpowiedzialnych za
organizowanie szkoleń w
trakcie aplikacji




Izba Adwokacka
adwokaci prowadzący praktykę prywatną i kancelarie
prawne.

Forma szkoleń w trakcie
aplikacji

Praktyki pod nadzorem Izby Adwokackiej

Egzamin wstępny /
sprawdzenie wiedzy przed
rozpoczęciem aplikacji

NIE

Przyszli aplikanci nie muszą zdawać egzaminu
wstępnego, aby rozpocząć aplikację.

2

Państwo: Litwa

Ustalony program
nauczania w trakcie
aplikacji

NIE

Szczególne zasady
dotyczące szkoleń w
zakresie prawa UE i
szkoleń językowych:

Brak wymogów w litewskim systemie szkoleniowym

Podział aplikacji na różne
etapy

NIE

Ocena/egzamin po
odbyciu aplikacji

TAK






Ocena w formie sprawozdań przygotowywanych
przez patronów (okres praktyk aplikanta
adwokackiego musi zostać potwierdzony przez
patrona w ocenie praktyk; Rada Litewskiej Izby
Adwokackiej także musi potwierdzić odbytą
praktykę, wydając stosowną decyzję);
w formie egzaminów pisemnych;
w formie egzaminów ustnych (egzamin
organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
przy czym Litewska Izba Adwokacka odpowiada za
praktyczne przeprowadzenie egzaminu).

3. System doskonalenia zawodowego
Rozróżnienie między
doskonaleniem zawodowym a
szkoleniem z zakresu specjalizacji
Obowiązek doskonalenia
zawodowego

TAK

NIE
Na Litwie nie wprowadzono systemu szkoleń z
zakresu specjalizacji.


Obowiązek doskonalenia zawodowego jest
określony w prawie krajowym;
 obowiązek doskonalenia zawodowego jest
ustanowiony w regulaminie wewnętrznym Izby
Adwokackiej.
Podstawa prawna:


Obowiązek szkolenia z
zakresu specjalizacji

NIE

ustawa o adwokaturze (art. 39) i decyzja Rady
Izby Adwokackiej regulująca doskonalenie
zawodowe adwokatów i aplikantów
adwokackich

Obowiązkiem każdego adwokata jest odbycie szkoleń z
zakresu specjalizacji, które są zgodne z jego
zainteresowaniami i mają znaczenie dla jego praktyki
zawodowej.
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Obowiązek nauki języków
obcych

Brak

Obowiązek włączenia
treści związanych z
prawem UE w zakres
doskonalenia
zawodowego / szkolenia z
zakresu specjalizacji

NIE

4. Systemy akredytacji i organizatorzy szkoleń
Możliwość akredytacji

NIE DOTYCZY

Liczba organizatorów szkoleń
oferujących działania szkoleniowe
w ramach doskonalenia
zawodowego

NIE DOTYCZY

Rodzaj organizatorów szkoleń
opracowujących akredytowane
działania szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego

NIE DOTYCZY

Liczba organizatorów szkoleń
organizujących działania
szkoleniowe przygotowujące do
specjalizacji

NIE DOTYCZY

Rodzaj organizatorów szkoleń
opracowujących akredytowane
działania szkoleniowe
przygotowujące do specjalizacji

NIE DOTYCZY

Działania i metody
Rodzaj działań szkoleniowych
akceptowanych w ramach
obowiązku doskonalenia
zawodowego lub szkolenia z
zakresu specjalizacji









Uczestnictwo w
działaniach
szkoleniowych w innym
ukończenie kursów państwie członkowskim:
kształcenia na
odległość;
Istnieje możliwość
uczestnictwa w działaniach
zaliczenie
szkoleniowych
modułów eorganizowanych w innym
uczenia się;
państwie członkowskim
uczestnictwo w
UE (działania takie są
seminarium
Uczestnictwo w
szkoleniach
stacjonarnych;
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internetowym;


ukończenie
szkoleń
prowadzonych w
formule
mieszanego
uczenia się;



uczestnictwo w
konferencjach
szkoleniowych;



przygotowywanie/
publikacja
opracowań;



prezentacje na
konferencjach;



uczestnictwo w
grupach
roboczych.

uznawane przez Izbę
Adwokacką za szkolenie).

5. Nadzór nad działaniami szkoleniowymi
Organizacje zaangażowane w
nadzorowanie działań z zakresu
doskonalenia zawodowego

NIE
DOT
YCZ
Y

Izba Adwokacka nie jest zaangażowana w nadzór
nad działaniami szkoleniowymi ani w ich ocenę,
niemniej okresowo sprawdza, czy i w jaki sposób
adwokaci lub aplikanci adwokaccy podwyższają
swoje kwalifikacje zawodowe.
W ustawie o adwokaturze ustanawia się
obowiązek
doskonalenia
zawodowego
adwokatów (oraz aplikantów adwokackich). Ramy
podwyższania
kwalifikacji
zawodowych
adwokatów organizuje Litewska Izba Adwokacka
(istnieje także regulamin wewnętrzny). Ponadto
istnieje również szereg innych możliwości
podwyższania kwalifikacji zawodowych przez
adwokatów.

Proces nadzoru

NIE DOTYCZY

Struktury zaangażowane w
nadzorowanie działań
szkoleniowych z zakresu
specjalizacji

NIE
DOT
YCZY

Na Litwie nie wprowadzono systemu szkoleń z
zakresu specjalizacji.
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Proces nadzoru

NIE DOTYCZY

Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 2 – Badanie
dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie szkolenia adwokatów w dziedzinie prawa UE”, realizowany przez
Radę Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej (CCBE) i Europejski Instytut
Administracji Publicznej (EIPA)
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