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DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE FORMARE A AVOCAȚILOR din Lituania
1. Accesul la profesie
Studii superioare / studii
universitare

DA

Este obligatorie o diplomă în
drept

DA

Etape pentru a deveni avocat cu
drepturi depline:

Căi alternative de acces la
profesie:



Înscrierea în Barou [o persoană ar trebui să fie
recunoscută ca avocat – articolul 7 din Legea
privind Baroul) și, ulterior, înscrisă pe Lista
avocaților practicanți din Lituania. Pentru a fi
recunoscută ca jurist (avocat), o persoană
trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de
lege (cetățenie, studii etc.)



Examen



Parcurgerea unei perioade pregătitoare



Dovada a cinci ani de activitate în domeniul
juridic sau stagiu ca asistent de avocat pe
parcursul unei perioade pregătitoare de cel puțin
doi ani (de asemenea, a se vedea mai jos
secțiunea „Căi alternative de acces la profesie”)

-

o persoană care face dovada a cel puțin cinci ani
de activitate în domeniul juridic;
o persoană care a efectuat un stagiu ca asistent
de avocat cu o durată de cel puțin doi ani (are
statutul de asistent de avocat);

DA

-
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o persoană care face dovada că a îndeplinit
funcția de judecător timp de cel puțin șapte ani;
- o persoană care deține titlul de doctor sau
doctor abilitat în științe sociale (drept).
Persoanele care fac dovada a cinci ani de activitate în
domeniul juridic sau care au lucrat ca asistenți de avocat
(la încheierea perioadei de practică) trebuie să
îndeplinească o condiție suplimentară: să promoveze
examenul de calificare a avocaților.
-

Atunci când o persoană este recunoscută ca avocat
(printr-o decizie a Consiliului Baroului din Lituania),
aceasta poate depune o cerere de înscriere pe Lista
avocaților practicanți din Lituania (etapa a doua). Din
acel moment, persoana respectivă este considerată
jurist (avocat) cu drepturi depline.
2. Formarea în timpul perioadei pregătitoare
Există o perioadă
pregătitoare?

DA

Obligatorie

Durata stabilită:
2 ani

Temei juridic:
articolele 34-38 din Legea privind Baroul
(Advokatūros įstatymas)

Această perioadă este obligatorie numai pentru asistenții de
avocat.
Tipuri de structuri
responsabile de
organizarea formării
pregătitoare




Asociația Baroului
Cabinete private și firme de avocatură

Tipul formării pregătitoare Stagiu sub supravegherea Asociației Baroului
Examen de admitere/
verificare înaintea formării
pregătitoare

NU

Nu există niciun test de admitere înaintea perioadei de
stagiu pentru viitorii asistenți de avocați.

Programă de învățământ
NU
prevăzută pentru perioada
pregătitoare
Particularități privind

Nu există astfel de cerințe în sistemul de formare lituanian.
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dreptul UE și formarea
lingvistică:
Perioada pregătitoare
este împărțită în mai
multe etape

NU

Evaluare/examen după
perioada pregătitoare

DA






Evaluare prin rapoarte întocmite de îndrumători
(perioada de stagiu a unui asistent de avocat
trebuie să fie confirmată de către îndrumător în
cadrul evaluării stagiului; Consiliul Baroului din
Lituania trebuie să confirme, de asemenea, practica
prin emiterea unei decizii).
Prin examene scrise
Prin examene orale (examenul este organizat de
Ministerul Justiției; Asociația Baroului din Lituania
gestionează logistica examenului).

3. Sistemul de formare continuă
Diferențiere între formarea
continuă/formarea de specialitate
Obligații privind formarea
continuă

DA

NU
Nu există un sistem de formare de specialitate în
Lituania


Obligații privind formarea continuă în
conformitate cu dreptul intern
 Îndatoriri privind formarea obligatorie în
conformitate cu regulamentele interne ale
Asociației Baroului
Temei juridic:


Legea privind Baroul (articolul 39) și o decizie a
Consiliului Baroului care reglementează
perfecționarea profesională continuă a
avocaților și a avocaților stagiari.

Obligații privind formarea
de specialitate

NU

Obligații privind învățarea
limbilor străine

Nu există astfel de obligații.

Obligații privind
includerea dreptului UE în
formarea continuă/de
specialitate

NU

Fiecărui avocat îi revine responsabilitatea de a efectua
activități de formare de specialitate care sunt relevante
pentru propriile interese și practica proprie.
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4. Sisteme de acreditare și furnizori de formare
Posibilitatea de acreditare

Nu se aplică

Numărul furnizorilor de formare
care oferă activități de formare
continuă

Nu se aplică

Tipul furnizorilor de formare care
desfășoară activități de formare
continuă acreditate

Nu se aplică

Numărul furnizorilor de formare
care desfășoară activități de
formare vizând pregătirea pentru
specializare

Nu se aplică

Tipul furnizorilor de formare care
desfășoară activități de formare
acreditate vizând pregătirea
pentru specializare

Nu se aplică

Activități și metode
Tipul activităților de formare
acceptate în cadrul obligațiilor
privind formarea continuă sau de
specialitate



Participarea la
sesiuni de formare
față în față



Participarea la
sesiuni de formare
la distanță



Parcurgerea de
module de elearning



Urmărirea unui
seminar online



Efectuarea de
activități de
învățare mixtă



Participarea la
conferințe de
formare



Redactarea/
publicarea de
lucrări



Prezentări în
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Participarea la activități
de formare într-un alt stat
membru:
Există posibilitatea de a
participa la activități de
formare organizate într-un
alt stat membru al UE
(aceste activități sunt
recunoscute de Asociația
Baroului ca activități de
formare).
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cadrul
conferințelor


Participarea la
grupuri de lucru

5. Supravegherea activităților de formare
Organizații implicate în
supravegherea activităților de
formare continuă

Nu
se
aplic
ă

Asociația Baroului nu este implicată în
supravegherea sau evaluarea activităților de
formare, însă aceasta verifică, fără a respecta o
anumită periodicitate, dacă avocații sau asistenții
de avocați își îmbunătățesc calificarea
profesională, precum și modul în care aceștia
realizează acest lucru.
Legea privind Baroul prevede obligația avocaților
(și a asistenților de avocați) de a-și dezvolta
permanent calificările profesionale. Cadrul pentru
îmbunătățirea calificărilor profesionale ale
avocaților este organizat de Asociația Baroului din
Lituania (există, de asemenea, un regulament
intern). De asemenea, un avocat își poate
îmbunătăți calificările profesionale în multe alte
moduri.

Procesul de supraveghere

Nu se aplică

Structuri implicate în
supravegherea activităților de
formare de specialitate

Nu se
aplică

Procesul de supraveghere

Nu se aplică

Nu există un sistem de formare de specialitate în
Lituania.

Sursa: Proiectul-pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 2 – Studiu cu privire la situația formării
avocaților în domeniul dreptului UE”, realizat de Consiliul Barourilor și al Societăților de Drept din Europa
(CCBE) și Institutul European de Administrație Publică (EIPA)
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