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OPIS VNÚTROŠTÁTNEHO SYSTÉMU ODBORNEJ PRÍPRAVY PRÁVNIKOV v Litve
1. Prístup k povolaniu
Vysokoškolské vzdelanie /
univerzitné vzdelanie

ÁNO

Právnické vzdelanie je povinné

ÁNO

Ako sa stať plnohodnotným
právnikom:

Alternatívne cesty k vykonávaniu
povolania:



Registrácia v advokátskej komore [osoba musí
byť uznaná ako advokát (článok 7 zákona
o advokácii)] a potom zápis do zoznamu
praktizujúcich advokátov v Litve. Na to, aby bol
uchádzač uznaný ako právnik (advokát), musí
spĺňať požiadavky stanovené v zákone (štátna
príslušnosť, vzdelanie atď.).



Skúšky



Dokončenie obdobia zaškolenia



5 rokov výkonu právnického povolania alebo
prax v období zaškolenia aspoň dva roky ako
asistent advokáta (pozri aj oddiel „Alternatívne
cesty k povolaniu“)

ÁNO
–
–

–

Osoba, ktorá vykonávala právnické povolanie
aspoň 5 rokov
Osoba, ktorá absolvovala prax ako asistent
advokáta v trvaní aspoň dva roky (má
postavenie asistenta advokáta)
Osoba, ktorá pôsobila aspoň sedem rokov ako
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sudca
– Osoba s titulom doktora alebo docenta
v oblasti spoločenských vied (právo)
Osoby, ktoré vykonávali právnické povolanie aspoň 5
rokov alebo pracovali ako asistenti advokáta (po
skončení praxe), musia splniť ešte jednu požiadavku:
úspešne zložiť advokátsku kvalifikačnú skúšku.
Po uznaní za advokáta (rozhodnutím Rady Litovskej
advokátskej komory) môže osoba podať žiadosť o zápis
do zoznamu praktizujúcich advokátov v Litve (fáza 2).
Potom bude považovaná za plnohodnotného právnika
(advokáta).
2. Odborná príprava v období zaškolenia
Existuje obdobie
zaškolenia?

ÁNO

Povinná

Stanovená dĺžka:
2 roky

Právny základ:
Články 34 – 38 zákona o advokácii
(Advokatūros įstatymas)

Toto obdobie je povinné len pre asistentov advokáta.
Druhy štruktúr
zodpovedných za
organizovanie odbornej
prípravy v období
zaškolenia




Advokátska komora
Súkromní právnici a právnické firmy

Formy odbornej prípravy
v období zaškolenia

Prax pod dohľadom advokátskej komory

Prijímacia skúška/kontrola
pred obdobím zaškolenia

NIE

Stanovené osnovy
v období zaškolenia

NIE

Osobitné požiadavky
týkajúce sa právnych
predpisov EÚ a jazykovej
prípravy:

Litovský systém odbornej prípravy neobsahuje žiadne takéto
požiadavky.

Neexistuje žiadna vstupná kontrola budúcich asistentov
advokáta pred obdobím praxe.
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Obdobie zaškolenia
rozdelené do rôznych fáz

NIE

Hodnotenie/skúška po
skončení obdobia
zaškolenia

ÁNO






Hodnotenie prostredníctvom správ školiteľov
(obdobie praxe asistenta advokáta musí potvrdiť
školiteľ v hodnotení praxe, ako aj Rada Litovskej
advokátskej komory, ktorá vydá príslušné
rozhodnutie)
Písomné skúšky
Ústne skúšky (skúšku organizuje ministerstvo
spravodlivosti, Litovská advokátska komora má na
starosti jej logistiku)

3. Systém priebežnej odbornej prípravy
Rozlišovanie medzi priebežnou
odbornou prípravou
a špecializačnou odbornou
prípravou
Povinnosti týkajúce sa
priebežnej odbornej
prípravy/ špecializačnej
odbornej prípravy

ÁNO

NIE
V Litve neexistuje žiadny systém špecializovanej
odbornej prípravy.



Povinnosti týkajúce sa nepretržitej odbornej
prípravy stanovené v štátnom zákone
 Povinnosti týkajúce sa povinnej odbornej
prípravy uvedené v interných predpisoch
advokátskej komory
Právny základ:


Zákon o advokácii (článok 39) a rozhodnutie
Rady advokátskej komory, ktorým sa upravuje
nepretržitá odborná kvalifikácia advokátov
a advokátskych koncipientov

Povinnosti týkajúce sa
špecializačnej odbornej
prípravy

NIE

Povinnosti týkajúce sa
štúdia cudzích jazykov

Žiadne povinnosti

Povinnosti týkajúce sa
práva EÚ v súvislosti
s priebežnou odbornou
prípravou / špecializačnou
odbornou prípravou

NIE

Je povinnosťou každého advokáta zúčastniť sa na
činnostiach špecializovanej odbornej prípravy, ktoré sú
dôležité z hľadiska jeho záujmov a praxe.
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4. Systémy akreditácie a poskytovatelia odbornej prípravy
Možnosť akreditácie

Neuplatňuje sa

Počet poskytovateľov priebežnej
odbornej prípravy

Neuplatňuje sa

Typ poskytovateľov odbornej
prípravy, ktorí zabezpečujú
akreditované činnosti priebežnej
odbornej prípravy

Neuplatňuje sa

Počet poskytovateľov odbornej
prípravy organizujúcich činnosti
odbornej prípravy v rámci
prípravy na špecializáciu

Neuplatňuje sa

Typ poskytovateľov odbornej
prípravy, ktorí zabezpečujú
akreditované činnosti odbornej
prípravy v rámci prípravy na
špecializáciu

Neuplatňuje sa

Činnosti a metódy
Druhy činnosti odbornej prípravy
prípustné v rámci povinnej
priebežnej prípravy alebo
špecializačnej odbornej prípravy



Účasť na osobnej
odbornej príprave



Absolvovanie
seminárov diaľkovej
odbornej prípravy





Účasť na činnostiach
odbornej prípravy v inom
členskom štáte:

Je možné zúčastniť sa na
Absolvovanie modulov činnostiach odbornej
elektronického učenia prípravy organizovaných
v inom členskom štáte EÚ
sa
(tieto činnosti uznáva
Sledovanie
advokátska komora ako
internetového
odbornú prípravu).
seminára



Absolvovanie
kombinovaných
vzdelávacích činností



Účasť na
konferenciách
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zameraných na
odbornú prípravu


Písanie/publikovanie



Prezentácie na
konferenciách



Účasť v pracovných
skupinách

5. Dohľad nad činnosťami odbornej prípravy
Organizácie vykonávajúce
dohľad nad činnosťami
nepretržitej odbornej prípravy

Neup Advokátska komora sa nepodieľa na dohľade nad
latňu činnosťami odbornej prípravy ani na ich
je sa hodnotení, ale občas kontroluje, či a ako si
advokáti alebo asistenti advokátov zvyšujú
odbornú kvalifikáciu.
V zákone o advokácii sa stanovuje povinnosť
advokátov (ako aj asistentov advokáta) neustále si
zvyšovať odbornú kvalifikáciu. Rámec zvyšovania
odbornej kvalifikácie advokátov organizuje
Litovská advokátska komora (ktorá sa riadi aj
internými predpismi). Advokát môže zvyšovať
svoju odbornú kvalifikáciu aj mnohými inými
spôsobmi.

Proces dohľadu

Neuplatňuje sa

Štruktúry vykonávajúce dohľad
nad činnosťami odbornej
prípravy zameranými na určitú
špecializáciu

Neup
latňuj
e sa

Proces dohľadu

Neuplatňuje sa

V Litve neexistuje žiadny systém špecializovanej
odbornej prípravy.

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 2 – Štúdia o stave odbornej prípravy
právnikov v oblasti práva EÚ“ realizovaný Radou advokátskych komôr a združení právnikov Európy (CCBE)
a Európskym inštitútom verejnej správy (EIPA)
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