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AZ ÜGYVÉDEK NEMZETI KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK LEÍRÁSA – Litvánia
1. A szakma gyakorlása
Szükséges-e felsőfokú végzettség
/egyetemi végzettség?

IGEN

Kötelező-e jogi diploma?

IGEN

A teljes jogú ügyvéddé válás
lépései:

Léteznek-e alternatív utak a
szakmához?



Kamarai regisztráció, amely az ügyvédként
történő elismerést (a kamaráról szóló törvény 7.
cikke), majd ezt követően a litván gyakorló
ügyvédek nyilvántartásába való felvételt jelenti.
Az ügyvédként történő elismeréshez az adott
személynek teljesítenie kell a jogszabályi
előírásokat (állampolgárság, végzettség stb.).



Vizsga



Gyakorlati idő letöltése



5 év jogi szakmai tapasztalat vagy legalább
kétéves ügyvédjelölti gyakorlat (lásd még
lejjebb a „Léteznek-e alternatív utak a
szakmához?” részt)

IGEN
-

Legalább 5 év jogi szakmai tapasztalat;
Ügyvéd mellett letöltött, legalább kétéves
ügyvédjelölti gyakorlat (ügyvédjelölti státusz);
Legalább 7 év bírói szakmai tapasztalat (bíró);
Doktori fokozat vagy habilitáció a
társadalomtudományok (jog) terén.
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Az 5 év igazolt jogi vagy ügyvédjelölti gyakorlattal
rendelkező személyeknek (gyakorlati idejük
letöltésekor) még egy követelménynek kell
megfelelniük: az ügyvédi szakvizsga letételének.
A Litván Kamara Tanácsának határozatával ügyvédként
elismert személy kérelmet nyújthat be a litván gyakorló
ügyvédek nyilvántartásába való felvétele iránt (2.
szakasz). Ezt követően teljes jogú ügyvédnek minősül.
2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati idő?

IGEN

Kötelező-e?

Időtartama:
2 év

Jogalap:
A kamaráról szóló törvény 34–38. cikke
(Advokatūros įstatymas)

Ez az időszak csak ügyvédjelöltek számára kötelező.
A gyakorlati idős képzések
szervezéséért felelős
szervezetek típusai




Kamara
Magánpraxisok és ügyvédi irodák

A gyakorlati idős képzés
formája

A Kamara által felügyelt gyakornokság

A gyakorlati időt
megelőzően van-e
felvételi vizsga /
ellenőrzés?

NEM

A leendő ügyvédjelöltek számára nincs felvételi vizsga.

A gyakorlati idő alatt előre NEM
meghatározott-e a
tanterv?
Vannak-e az uniós jogra és A litván képzési rendszerben nincsenek ilyen előírások.
a nyelvi képzésre
vonatkozó sajátosságok?
A gyakorlati idő
különböző szakaszokra
oszlik-e?

NEM
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A gyakorlati időt követően IGEN
van-e értékelés / vizsga?






Az oktatók jelentései segítségével készített
értékelés (Az ügyvédjelölti időszakot az erről
készített értékelésben a felügyelő igazolja; a Litván
Kamara Tanácsának határozattal szintén igazolnia
kell a gyakorlatot.)
Írásbeli vizsgákkal
Szóbeli vizsgákkal (a vizsgát az Igazságügyi
Minisztérium szervezi, a Litván Kamra pedig a
vizsga logisztikai részét bonyolítja)

3. Folyamatos képzési rendszer
Van-e különbségtétel a
folyamatos képzés / szakosító
képzés között?
Fennállnak-e folyamatos
képzésre vonatkozó
kötelezettségek?

IGEN

NEM
Litvániában nincs szakosító képzési rendszer.


Jogszabályban
meghatározott
folyamatos
képzési kötelezettségek
 A Kamara belső szabályzatában lefektetett
képzési kötelezettségek
Jogalap:


A kamaráról szóló törvény (39. cikk), valamint a
Kamara Tanácsának határozata az ügyvédek és
ügyvédjelöltek folyamatos szakmai képzésének
szabályozásáról:

Fennállnak-e szakosító
képzésre vonatkozó
kötelezettségek?

NEM

Fennáll-e idegen nyelvek
tanulására vonatkozó
kötelezettség?

Nincs kötelezettség

Van-e az uniós jog
területére vonatkozó
kötelezettség a
folyamatos / szakosító
képzéssel kapcsolatosan?

NEM

Így az adott egyéni ügyvédre hárul, hogy a saját
praxisának és érdeklődési körének megfelelő
területekre szakosodáshoz szükséges képzéseket
elvégezze.

4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége

Nem releváns

A folyamatos képzéseket nyújtó
képzésszolgáltatók száma

Nem releváns
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Az akkreditált folyamatos
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

Nem releváns

A szakosító képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók száma

Nem releváns

Az akkreditált szakosító
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

Nem releváns

Tevékenységek és módszerek
A folyamatos vagy szakosítási
képzési kötelezettségek
keretében elfogadott
képzéstípusok



Személyes
képzéseken való
részvétel



Távolsági képzési
programok
teljesítése



e-Learning
modulok
elvégzése



Webinárium
megtekintése



Vegyes tanulási
tevékenységek
végzése



Képzési
konferenciákon
való részvétel



Írás/publikációk



Konferenciákon
tartott előadások



Műhelytalálkozóko
n való részvétel

A más tagállamban
tartott képzéseken való
részvétel:
Lehetőség van más uniós
tagállamban tartott
képzéseken való
részvételre (ezeket a
tevékenységeket a Kamara
képzésnek ismeri el).

5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési
tevékenységeket felügyelő
szervezetek

Nem
relev
áns

A Kamara nem felügyeli vagy értékeli a képzési
tevékenységeket, de időnként ellenőrzi azt, hogy
az ügyvédek vagy ügyvédjelöltek fejlesztik-e
szakmai képesítésüket, és mi módon.
A kamaráról szóló törvény előírja az ügyvédek (és
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ügyvédjelöltek) számára szakmai ismereteik
folyamatos bővítését. Az ügyvédek szakmai
ismereteik fejlesztési keretét a Litván Kamara
szervezi (belső rendelkezést is hoztak erről), de
számos más lehetőség is az ügyvédek
rendelkezésre áll erre nézve.
A felügyeleti folyamat

Nem releváns

A szakosító képzések
felügyeletében részt vevő
szervezetek

Nem
relev
áns

A felügyeleti folyamat

Nem releváns

Litvániában nincs szakosító képzési rendszer.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „2. tétel – Vizsgálat az uniós jog területén tartott
ügyvédképzés helyzetéről", Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) és Európai Közigazgatási Intézet
(EIPA)
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