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POPIS VNITROSTÁTNÍHO SYSTÉMU ODBORNÉ PŘÍPRAVY ADVOKÁTŮ v Litvě
1. Přístup k profesi
Vysokoškolské / univerzitní
vzdělání

ANO

Titul v oboru právo je povinný

ANO

Postup, jak dosáhnout plné
způsobilosti k výkonu
advokacie:



registrace u advokátní komory: dotyčná osoba
musí být uznána za advokáta - článek 7
zákona o advokacii (v litevštině) a následně
zapsána na seznam advokátů praktikujících
v Litvě; k uznání za advokáta je třeba splnit
požadavky stanovené zákonem (národnost,
vzdělání apod.)



zkouška



absolvování koncipientské právní praxe



doklad o pětileté praxi v právnickém oboru
nebo o praxi na pozici advokátního koncipienta
v délce minimálně dvou let (viz též níže – část
„Alternativní přístup k profesi“)

Alternativní přístup k profesi:

ANO
–

osoba s dokladem o minimálně pětileté praxi
v právnické profesi

–

osoba, která absolvovala praxi na pozici
advokátního koncipienta v délce minimálně
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dvou let (má status advokátního koncipienta)
–

osoba s dokladem o praxi na pozici soudce v
délce minimálně sedmi let

–

osoba s titulem Ph.D. nebo habilitací v oboru
společenských věd (právo)

Osoby s dokladem o pětileté pracovní zkušenosti
v právnické profesi nebo které pracovaly jako
advokátní koncipienti (po skončení praxe) musí
splnit ještě jeden požadavek: úspěšně složit
advokátní zkoušku.
Po uznání za advokáta (rozhodnutím Rady litevské
advokátní komory) může daný advokát odevzdat
přihlášku k zápisu na seznam advokátů
praktikujících v Litvě (2. fáze). Teprve potom bude
považován/a za osobu s plnou způsobilostí
k výkonu advokacie (advokáta).
2. Odborná příprava během právní praxe
Existuje právní praxe?

ANO

Právní základ:
články 34 – 38 zákona o advokacii
(Advokatūros įstatymas)

Povinná

Stanovená délka:
2 roky
Tato etapa je povinná pouze pro advokátní koncipienty.

Struktury odpovědné za
organizaci právní praxe




Forma právní praxe

Praxe pod dohledem advokátní komory

Přijímací zkouška /
prověření před
zahájením právní praxe

NE

Stanovený vzdělávací
plán během právní
praxe

NE

advokátní komora
soukromí advokáti a advokátní kanceláře

Před zahájením právní praxe není po advokátních
koncipientech vyžadována žádná přijímací zkouška.
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Specifika týkající se
vzdělávání v právu EU a
jazykové přípravy

V litevském systému odborné přípravy nejsou pro tuto
oblast žádné požadavky.

Rozdělení právní praxe
do jednotlivých fází

NE

Hodnocení/zkouška po
skončení právní praxe

ANO



Hodnocení
prostřednictvím
posudků
od
školitelů (právní praxi musí advokátnímu
koncipientovi potvrdit školitel při hodnocení
praxe; praxi musí vydáním rozhodnutí stvrdit
také Rada Litevské advokátní komory).
Prostřednictvím písemných zkoušek
Prostřednictvím ústních zkoušek (zkoušky jsou
pořádány Ministerstvem spravedlnosti, Litevská
advokátní komora zajišťuje logistiku zkoušek)




3. Systém soustavné odborné přípravy
Rozlišování mezi soustavnou
odbornou přípravou a
specializací

NE
V Litvě neexistuje systém specializace.

Povinnosti týkající se
soustavné odborné
přípravy



ANO



Povinnosti týkající se soustavné odborné
přípravy stanovené vnitrostátními právními
předpisy
Povinnosti týkající se povinné odborné přípravy
stanovené ve vnitřních nařízeních advokátní
komory

Právní základ:


zákon o advokacii (článek č. 39) a
rozhodnutí rady advokátní komory, jímž se
upravuje soustavná odborná kvalifikace
advokátů a advokátních koncipientů:

Povinnosti týkající se
specializace

NE

Povinnosti týkající se
studia cizích jazyků

Žádné povinnosti

Povinnosti týkající se

NE

Odpovědnost za to, že absolvují aktivity
specializované odborné přípravy, které se vztahují k
jejich zaměření a praxi, spočívá na advokátech
samých.
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obsahu práva EU u
soustavné odborné
přípravy či
specializace?
4. Systémy akreditace a poskytovatelé odborné přípravy
Možnost akreditace

Nepoužije se

Počet poskytovatelů
Nepoužije se
nabízejících vzdělávací aktivity
v oblasti soustavné odborné
přípravy
Typy poskytovatelů
připravujících akreditované
vzdělávací aktivity v oblasti
soustavné odborné přípravy

Nepoužije se

Počet poskytovatelů
Nepoužije se
nabízejících vzdělávací aktivity
v oblasti specializace
Typy poskytovatelů
připravujících akreditované
vzdělávací aktivity v oblasti
specializace

Nepoužije se

Aktivity a metody
Typy vzdělávacích aktivit,
které jsou uznány v rámci
povinností soustavné odborné
přípravy nebo specializace



účast na
prezenčních
kurzech



absolvování lekcí
odborné přípravy
dálkově



absolvování elearningových
modulů



sledování webinářů



absolvování
kombinovaných
studijních činností



účast na
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Účast na vzdělávacích
aktivitách v jiném
členském státě:
Účastnit se vzdělávacích
aktivit organizovaných
v ostatních členských
státech je možné (tyto
činnosti advokátní
komora uzná jako
odbornou přípravu).
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konferencích


psaní/publikování



prezentace na
konferencích



účast v pracovních
skupinách

5. Dohled nad činnostmi v oblasti odborné přípravy
Organizace zapojené do
dohledu nad vzdělávacími
aktivitami v rámci soustavné
odborné přípravy

Nepo
užije
se

Advokátní komora se na dozorování ani
hodnocení vzdělávacích aktivit odborné
přípravy nepodílí, ale namátkově kontroluje,
zda a jakým způsobem advokáti nebo
advokátní
koncipienti
svoji
odbornou
kvalifikaci zlepšují.
Zákon o advokacii advokátům (i advokátní
koncipientům) ukládá povinnost soustavně
prohlubovat svoji odbornou kvalifikaci.
Systém zlepšování odborné kvalifikace
advokátů je organizován Litevskou advokátní
komorou (v této oblasti existují i vnitřní
nařízení). Každý advokát si také může
vylepšit svoji odbornou kvalifikaci řadou
jiných způsobů.

Proces dohledu

Nepoužije se

Organizace zapojené do
dohledu nad vzdělávacími
aktivitami v rámci
specializace

Nepou
žije se

Proces dohledu

V Litvě neexistuje žádný systém
specializace.

Nepoužije se

Zdroj : Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 2 – Studie aktuální
situace v oblasti odborné přípravy advokátů týkající se práva EU“, vypracovaná
Radou evropských advokátních komor (CCBE) a Evropským institutem veřejné
správy (EIPA)
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