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ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в Литва
1. Достъп до професията
Необходимо ли е висше
образование/университетско
образование?

ДА

Задължително ли е
притежаването на диплома по
право?

ДА

Какви са стъпките за
придобиване на пълна
правоспособност като адвокат?

Има ли алтернативни начини за
достъп до упражняване на
професията?



Регистрация в адвокатската колегия (лицето
трябва да бъде признато за адвокат (член 7
от Закона за адвокатурата) и след това
вписване в списъка на практикуващите
адвокати на Литва. За да бъде признато за
адвокат, лицето трябва да отговаря на
изискванията,
определени
в
закона
(гражданство, образование и др.).



Изпит



Преминаване на въвеждащ стаж



Петгодишен юридически трудов стаж или
трудов стаж като помощник-адвокат в
рамките на въвеждащ стаж от най-малко две
години (вж. също по-долу раздела за
алтернативните начини за достъп до
упражняване на професията)

-

лице, което има най-малко 5-годишен

ДА
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юридически трудов стаж;
- лице, което е преминало през стаж като
помощник-адвокат за период от най-малко
две години (със статут на помощникадвокат);
- лице, което има седемгодишен трудов стаж
като съдия;
- лице, което притежава докторска степен или
степен доктор на науките в областта на
социалните науки (право).
Лицата, които имат 5-годишен юридически трудов
стаж или са работили като помощник-адвокати
(когато завършат своя стаж), трябва да изпълнят
още едно изискване – да положат изпит за
придобиване на правоспособност като адвокат.
Когато дадено лице бъде признато за адвокат (с
решение на Съвета на Адвокатска колегия на
Литва), то може да подаде заявления за вписване в
списъка на практикуващите адвокати на Литва
(етап 2). След това то се признава за напълно
правоспособен адвокат.
2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ стаж?

ДА

Стажът задължителен ли
е?

Установена продължителност:
2 години

Правно основание:
Членове 34 – 38 от Закона за адвокатурата
(Advokatūros įstatymas)

Този стаж е задължителен само за помощник-адвокатите.
Какви видове структури
са отговорни за
организиране на
обучението по време на
този стаж?




Адвокатската колегия
Адвокатски кантори

Форма на въвеждащото
обучение

Стаж под надзора на адвокатската колегия.

Има ли приемен

НЕ

Няма приемен изпит преди началото на стажа за
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изпит/проверка преди
въвеждащия стаж?

бъдещи помощник-адвокати.

Има ли утвърдена
програма за обучение по
време на въвеждащия
стаж?

НЕ

Има ли специфични
изисквания във връзка с
изучването на правото
на ЕС и езиковото
обучение?

В литовската система за обучение няма специфични
изисквания.

НЕ
Въвеждащият стаж,
разделен ли е на отделни
етапи?
Има ли оценка/изпит
след въвеждащия стаж?

ДА






Оценка чрез доклади от ръководителите на
стажа (Периодът на стаж на помощник-адвоката
трябва да бъде потвърден от ръководителя при
оценката на стажа. Съветът на Адвокатската
колегия на Литва също трябва да потвърди
практиката чрез издаване на решение.)
Чрез писмени изпити
Чрез устни изпити (Изпитът се организира от
Министерство
на
правосъдието,
като
Адвокатската колегия на Литва организира
изпита логистично.)

3. Система за текущо обучение
Прави ли се разграничение
между текущо обучение и
специализация?
Има ли задължение за
преминаване на текущо
обучение?

НЕ
В Литва няма система за специализация.
ДА



Задължение за текущо обучение, установено
в националното право
 Задължително обучение, установено в
Правилника
за
вътрешния
ред
на
адвокатската колегия
Правно основание:


Закон за адвокатурата (член 39) и Решение на
съвета на Адвокатската колегия, с което се
урежда текущата професионална
квалификация на адвокатите и стажантадвокатите.
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Има ли задължение за
специализация?

НЕ

Има ли задължение за
изучаване на чужди
езици?

НЕ

Има ли задължение за
включване на правото на
ЕС в текущото
обучение/специализация
та?

НЕ

Адвокатите сами отговарят за предприемането на
учебни дейности за специализация, подходящи за
техните интереси и практика.

4. Акредитация и структури, предоставящи обучение
Съществува ли акредитация?

Не се прилага

Какъв е броят на структурите,
предоставящи обучение, които
предлагат текущо обучение?

Не се прилага

Какви са видовете структури,
предоставящи обучение, които
разработват акредитирани
дейности по текущо обучение?

Не се прилага

Какъв е броят на структурите,
предоставящи обучение, които
организират учебни дейности за
специализация?

Не се прилага

Какви са видовете структури,
предоставящи обучение, които
разработват акредитирани
учебни дейности за
специализация?

Не се прилага

Дейности и методи
Какви видове дейности по
обучение се приемат съгласно
задължението за текущо
обучение или специализация?



Присъствено
обучение



Дистанционно
обучение



Модули за
електронно
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обучение


Уебинари



Комбинирано
обучение



Конференции за
обучение



Писане/публикув
ане на статии



Презентации по
време на
конференции



Работни групи

организирани в друга
държава – членка на ЕС
(Тези дейности се
признават от
адвокатската колегия
като обучение.).

5. Надзор на дейностите по обучение
Кои са структурите,
упражняващи надзор върху
дейностите по текущо
обучение?

Не
се
прил
ага

Адвокатската колегия не участва в надзора и
оценката на дейностите по обучение, но
периодично проверява дали и как адвокатите
и помощник-адвокатите подобряват своите
професионални квалификации.
Законът
за
адвокатурата
установява
задължение за адвокатите (и помощникадвокатите) непрекъснато да подобряват
своите
професионални
квалификации.
Условията
за
подобряване
на
професионалните
квалификации
на
адвокатите се организират от Адвокатската
колегия на Литва (съществува и вътрешна
уредба). Адвокатите могат да подобряват
своите професионални квалификации и по
много други начини.

Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Не се прилага

Кои са структурите,
упражняващи надзор върху
дейностите по обучение за
специализация?

Не се
прил
ага

Каква е процедурата за

Не се прилага

В Литва няма система за специализация.
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упражняване на надзор?
Източник: Пилотен проект – Европейско съдебно обучение: „Лот 2 – Проучване на актуалното
състояние на обучението по право на ЕС на адвокати“, извършено от Съвета на адвокатските
колегии от Европейския съюз (CCBE) и Европейския институт по публична администрация (EIPA)
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