Sistemi ta' taħriġ għall-avukati fl-UE
Il-Litwanja
Informazzjoni mogħtija minn: Il-Kamra tal-Avukati Litwana (Lietuvos advokatūra)
April, 2014

DESKRIZZJONI TAS-SISTEMA NAZZJONALI TA' TAĦRIĠ GĦALL-AVUKATI fil-Litwanja
1. Aċċess għall-professjoni
L-edukazzjoni għolja / ledukazzjoni universitarja

IVA

Lawrja fil-liġi hija obbligatorja

IVA

L-istadji biex persuna tilħaq
avukat:

Toroq alternattivi għallprofessjoni:



Ir-reġistrazzjoni
mal-Kamra
tal-Avukati
(persuna għandha tkun rikonoxxuta bħala
avukat (l-Artikolu 7 tal-Liġi dwar il-Kamra talAvukati) u wara dan, tidħol fil-Lista ta’
Avukati Prattikanti fil-Litwanja. Sabiex tkun
rikonoxxuta bħala avukat, persuna trid tissodisfa
r-rekwiżiti stipulati fil-liġi (iċ-ċittadinanza, ledukazzjoni, eċċ.).



Eżami



Tlestija ta’ perjodu ta’ induzzjoni



Rekord li juri ħames snin ta’ servizz filprofessjoni legali jew f'apprendistat bħala
assistent ta' avukat għal perjodu ta’ induzzjoni
ta’ mill-inqas sentejn (ara wkoll hawn taħt, itTaqsima “Toroq alternattivi għall-professjoni”)

IVA
-

Persuna li jkollha rekord ta’ mill-inqas ħames
snin ta’ servizz fil-professjoni legali;
Persuna li serviet apprendistat bħala assistent ta'
avukat għal perjodu ta’ mill-inqas sentejn (din
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ikollha l-istatus ta' assistent ta' avukat);
- Persuna li r-rekord tagħha juri li ħadmet bħala
ġudikant għal mill-inqas seba' snin;
- Persuna li jkollha l-lawrja ta' dottorat jew idDottorat Habilis fix-xjenzi soċjali (il-liġi).
Persuni li jkollhom rekord ta’ ħames snin ta’ servizz filprofessjoni legali jew li jkunu ħadmu bħala assistenti ta'
avukat (meta jtemmu l-prattika tagħhom) iridu
jissodisfaw rekwiżit ieħor: iridu jgħaddu mill-eżami
għall-kwalifika ta' avukat.
Meta persuna tiġi rikonoxxuta bħala avukat (b’deċiżjoni
tal-Kunsill tal-Kamra tal-Avukati Litwana), tista’
tissottometti applikazzjoni biex tidħol fil-lista talAvukati prattikanti tal-Litwanja (it-tieni stadju).
Imbagħad hija titqies bħala avukat.
2. Taħriġ matul il-perjodu ta’ induzzjoni
Hemm perjodu ta’
induzzjoni?

IVA

Obbligatorju

It-tul stabbilit:
Sentejn

Bażi legali
L-Artikolu 34-38 tal-Liġi dwar il-Kamra tal-Avukati
(Advokatūros įstatymas)

Dan il-perjodu huwa obbligatorju għall-assistenti tal-avukat biss
Tipi ta’ strutturi
responsabbli millorganizzazzjoni tat-taħriġ
ta' induzzjoni




Il-Kamra tal-Avukati:
L-uffiċċji legali u d-ditti legali

Il-forma tat-taħriġ inizjali

L-apprendistat ssorveljat mill-Kamra tal-Avukati

Eżami tad-dħul / ilkontroll ta' qabel ilperjodu ta’ induzzjoni

LE

Il-kurrikulu stabbilit matul
il-perjodu ta’ induzzjoni

LE

L-ispeċifiċitajiet marbutin
mal-liġi tal-UE u mat-

L-ebda rekwiżit fis-sistema ta’ taħriġ Litwan

Ma hemm l-ebda kontroll fuq id-dħul qabel il-perjodu
ta’ apprendistat għal assistenti tal-avukat futuri.
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taħriġ lingwistiku:
Il-perjodu ta’ induzzjoni
maqsum fi stadji differenti

LE

Il-valutazzjoni tal-perjodu
ta' wara l-induzzjoni / leżami

IVA






Il-valutazzjoni permezz ta’ rapporti minn tuturi (ilperjodu ta’ apprendistat ta' assistent ta' avukat irid
jiġi kkonfermat mis-superviżur fl-evalwazzjoni talapprendistat; Il-Kunsill tal-Kamra tal-Avukati
Litwana jrid jikkonferma wkoll il-prattika billi
joħroġ deċiżjoni.
Permezz ta’ eżamijiet bil-miktub
Permezz ta’ eżamijiet orali (l-eżami jiġi organizzat
mill-Ministeru tal-Ġustizzja, il-Kamra tal-Avukati
Litwana tamministra l-loġistika tal-eżami)

3. Sistema ta' taħriġ kontinwu
Distinzjoni bejn taħriġ kontinwu /
taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni
Obbligi dwar it-taħriġ
kontinwu

IVA

LE
Ma hemm l-ebda sistema
speċjalizzazzjoni fil-Litwanja

ta’

taħriġ

ta’



L-obbligu ta’ taħriġ kontinwu skont kif deċiż
b’liġi tal-Istat
 L-obbligu ta’ taħriġ obbligatorju kif stipulat firregolamenti interni tal-Kamra tal-Avukati
Bażi legali:


Il-Liġi dwar il-Kamra tal-Avukati (l-Artikolu
Nru 39) u Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Kamra talAvukati li jirregolaw kontinwament il-kwalifiki
professjonali tal-avukati u tal-avukati
apprendisti:

Obbligi dwar it-taħriġ
speċjalizzat

LE

L-obbligi marbutin mattagħlim ta’ lingwi barranin

L-ebda obbligu

Huwa l-obbligu tal-Avukat individwali li jwettaq attività
ta’ taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni li tkun rilevanti għallinteressi u għall-prattika tiegħu stess.

L-Obbligi li jirrigwardaw il- LE
kontenut tal-liġi tal-UE
meta mqabbel mat-taħriġ
kontinwu / ta’
speċjalizzazzjoni?
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4. Sistemi ta’ akkreditazzjoni u fornituri ta’ taħriġ
Il-possibbiltà ta' akkreditazzjoni

Mhux applikabbli

Numru ta’ fornituri tat-taħriġ
joffru attivitajiet ta’ taħriġ
kontinwu

Mhux applikabbli

It-tip ta' fornituri tat-taħriġ li
jiżviluppaw attivitajiet akkreditati
ta’ taħriġ kontinwu

Mhux applikabbli

Għadd ta’ fornituri ta’ taħriġ li
jorganizzaw attivitajiet ta’ taħriġ
bi tħejjija għal speċjalizzazzjoni

Mhux applikabbli

Għadd ta’ fornituri ta’ taħriġ li
jiżviluppaw attivitajiet ta’ taħriġ
bi tħejjija għal speċjalizzazzjoni

Mhux applikabbli

L-attivitajiet u l-metodi
Tip ta’ attivitajiet ta’ taħriġ
aċċettati taħt l-obbligi ta’ taħriġ
kontinwu jew ta' speċjalizzazzjoni



L-attendenza
fiżika ta’
sessjonijiet ta’
taħriġ

Il-parteċipazzjoni
f’attivitajiet ta’ taħriġ fi
Stat Membru ieħor:



It-tlestija ta'
sessjonijiet ta’
taħriġ mill-bogħod



It-tlesitija ta'
moduli ta’ tagħlim
elettroniku



Is-segwiment ta'
webinar

Il-parteċipazzjoni
f’attivitajiet ta’ taħriġ
organizzati fi Stat Membru
ieħor tal-UE (dawn lattivitajiet huma
rikonoxxuti bħala taħriġ
mill-Kamra tal-Avukati)
hija possibbli.



It-tlestija ta’
attivitajiet ta’
tagħlim imħallat



L-attendenza ta'
konferenzi ta'
taħriġ



Il-kitba / ilpubblikazzjoni



Ilpreżentazzjonijiet
waqt konferenzi
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Il-parteċipazzjoni fi
gruppi ta’ ħidma

5. Is-superviżjoni tal-attivitajiet ta’ taħriġ
L-organizzazzjonijiet involuti
fis-superviżjoni ta’ attivitajiet
ta’ taħriġ kontinwu

Mhu
x
appli
kabb
li

Il-Kamra tal-Avukati mhix involuta fis-superviżjoni
jew fil-valutazzjoni tal-attivitajiet ta’ taħriġ iżda
tivverifika kultant żmien jekk l-avukati jew lassistenti
tal-avukati
jtejbux
il-kwalifiki
professjonali tagħhom u b'liema mod.
Il-Liġi dwar il-Kamra tal-Avukati tistipula d-dmir li
l-avukati (kif ukoll l-assistenti tal-avukat) iridu
jiżviluppaw
kontinwament
il-kwalifiki
professjonali tagħhom. Il-qafas għat-titjib talkwalifiki professjonali tal-avukati huwa organizzat
mill-Kamra
tal-Avukati
Litwana
(hemm
regolament intern ukoll). Avukat jista’ jtejjeb ukoll
kwalifika professjonali tiegħu b’ħafna modi oħra.

Il-proċess ta’ superviżjoni

Mhux applikabbli

L-organizzazzjonijiet involuti
fis-superviżjoni tal-attivitajiet
ta’ taħriġ għallispeċjalizzazzjoni

Mhux
appli
kabbl
i

Il-proċess ta’ superviżjoni

Mhux applikabbli

Ma hemm l-ebda sistema ta’ taħriġ ta’
speċjalizzazzjoni fil-Litwanja.

Sors: Proġett pilota — Taħriġ Ġudizzjarju Ewropew "Ġabra 2 – Studju dwar is-sitwazzjoni attwali tat-taħriġ
fil-liġi tal-UE", imwetttaq mill-Kunsill tal-Għaqdiet Ewropej tal-Avukati (CCBE) u mill-Istitut Ewropew talAmministrazzjoni Pubblika (EIPA)
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