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BESKRIVELSE AF DET LETTISKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER
1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående
uddannelse/universitetsudd
annelse

JA

Krav om juridisk
kandidateksamen

JA

For at blive fuldgyldig
advokat skal man



Bestå

en

kvalifikationsprøve

(der

tilrettelægges af rådet for autoriserede
advokater)

i

overensstemmelse

advokatloven

og

med

regeringens

bekendtgørelse nr. 227 om en procedure
for kvalifikationsprøven for autoriserede
advokater
Indehavere af en ph.d.-grad er fritaget for
prøven.


Være mindst 25 år



Have et dokumenteret uplettet ry



Indsende en ansøgning om at blive
optaget på listen over praktiserende
advokater (efter at have bestået
kvalifikationsprøven)
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Land: Letland

Alternative veje til erhvervet

JA
Personer, der søger alternative veje til at
praktisere som advokat i Letland, skal:
•

have mindst fem års erfaring fra et

juridisk erhverv og skal herefter have bestået
kvalifikationsprøven eller
•

gennemføre en praktikperiode på mindst

to år (som advokatfuldmægtig). Efter dette trin
kan den pågældende tage kvalifikationsprøven,
eller
•
et

have mindst syv års erhvervserfaring fra
dommerembede,

have

en

doktorgrad

i

socialvidenskab (jura) eller have arbejdet som
akademisk medarbejder i en juridisk afdeling ved
en højere læreanstalt eller i en anden juridisk
stilling. I så fald behøver den pågældende ikke
bestå

kvalifikationsprøven

for

at

kunne

praktisere som advokat).
2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en
fuldmægtigperiode?

JA (for kandidater, der
vælger at arbejde som
advokatfuldmægtig)

Retsgrundlag:
Letlands advokatlov, artikel 14
og 34 samt del 5
Loven på lettisk findes på:
http://likumi.lv/doc.php?id=592
83
Loven på engelsk findes her

Obligatorisk

Ja (kun hvis der

Varighed:

vælges en bestemt vej

Mindst fem år

(se afsnittet
"Alternative veje til
erhvervet")
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Land: Letland

Organer med ansvar
for uddannelse af
advokatfuldmægtige

Type uddannelse i
fuldmægtigperioden



Private praksisser og advokatfirmaer (en
fuldgyldig advokat (autoriseret advokat) står for
uddannelsen (mindst syv års erfaring som
fuldgyldig advokat, uplettet ry osv.)



En særlig institution oprettet af rådet for
autoriserede advokater (kommission for
uddannelse af, tilsyn med og eksaminering af
advokatfuldmægtige)



Praktikforløb under tilsyn af et privat advokatkontor



Praktikforløb under tilsyn af advokatsamfundet



Kurser i lovgivning med fælles pensum for alle
advokatfuldmægtige



Erhvervelse af juridiske kompetencer

Alle disse betingelser skal være opfyldt
Særlige krav til advokatfuldmægtige (fastlagt i
advokatloven og rådet for autoriserede advokaters
regler/beslutninger):

Optagelsesprøve/kont
rol før
fuldmægtigperiode

-

Hvert år – deltage i månedlig uddannelse (1,5
time)

-

I løbet af det første år – udgive en
artikel/afhandling om juridiske spørgsmål,
bidrage til arbejdet i rådet for autoriserede
advokater

-

I løbet af det andet år – varetage et vist antal
strafferetlige, forvaltningsretlige og civile sager
med praktikvejlederens bemyndigelse

-

Efter det andet år – varetage et vist antal
strafferetlige, forvaltningsretlige og civile sager
selvstændigt

-

Bestå en eksamen efter første, andet og femte år.

JA

Undervisningsprogram JA
i fuldmægtigperioden
Der er ikke et fast undervisningsprogram for de
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Land: Letland

månedlige

forelæsninger,

der

afholdes

af

advokatsamfundet. Normalt dækker forelæsningerne
emner, som skal læres for at bestå kvalifikationsprøven
for autoriserede advokater, men i praksis omhandler de
primært etik for autoriserede advokater og retshjælp.
I

løbet

af

advokatfuldmægtigen

fuldmægtigperioden
tilegne

sig

(enten

skal
gennem

forelæsninger eller individuelt) alle de emner, som er
omfattet

af

kvalifikationsprøven

for

autoriserede

advokater.
Disse emner er fastsat i regeringens bekendtgørelse nr.
227 om en procedure for kvalifikationsprøven for
autoriserede advokater og nærmere fastlagt ved rådet
for autoriserede advokaters afgørelse
Emnerne omfatter:


Forfatningsret



Juridisk teori



Strafferet og strafferetspleje



Civilret og civil retspleje



Forvaltningsret og forvaltningsretlige regler



Arbejdsret



Selskabsret



Finans- og skatteskat



Internationalt civil- og strafferetligt samarbejde



Den lettiske advokatlov og relaterede retsakter



Etik for autoriserede advokater



Internationale retsakter vedrørende udøvelse af
advokaterhvervet



Registrering af autoriserede advokater



Kommunikations- og argumentationsfærdigheder

En liste over emnerne på lettisk findes på følgende link:
http://www.advokatura.lv/?open=eksameni&lang=lat
Særlige forhold
vedrørende EU-ret og
sprogundervisning

Sprogundervisning: NEJ
EU-ret: Der henvises muligvis til EU-ret, når visse
emner behandles
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Land: Letland

Fuldmægtigperiode
inddelt i faser

JA
Der er forskellige krav til hver fase:


Efter 1 år skal advokatfuldmægtigen bestå den
første eksamen.
retspleje,

Hovedemner:

forvaltningsret

og

civilret

og

civil

forvaltningsretlige

regler, selskabsret og arbejdsret


Efter 2 år skal advokatfuldmægtigen bestå den
anden

eksamen.

Hovedemner:

strafferet

og

strafferetspleje
Efter at have arbejdet under tilsyn af en fuldgyldig
advokat i fem år kan advokatfuldmægtigen gå op til den
endelige

kvalifikationsprøve.

Hovedemner:

som

beskrevet ovenfor
Evaluering/eksamen
efter
fuldmægtigperiode

JA

I form af skriftlige eksamener
(Advokatfuldmægtige er fritaget fra mundtlige
del af kvalifikationsprøven)

3. Videreuddannelse
Sondring mellem
videreuddannelse og
specialisering
Krav om
videreuddannelse

NEJ

JA



Obligatorisk uddannelse som anført i
advokatsamfundets interne regler (den
nuværende ordning har været gældende
siden den 1. januar 2013).

Alle autoriserede advokater skal gennemgå
løbende uddannelse. Mere specifikt skal den
enkelte advokat deltage i mindst 16 (i alt)
lektioner a 45 min. pr. år.
Retsgrundlag:


Det lettiske råd for autoriserede advokaters
afgørelse nr. 149 af 26. juni 2012 om
godkendelse
advokaters
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af

regler

for

autoriserede

videreuddannelse

og

Land: Letland

kompetenceudvikling
zvērinātu

(Noteikumi

advokātu

par

kvalifikācijas

paaugstināšanu un tālāk apmācību)


Det lettiske råd for autoriserede advokaters
afgørelse nr. 237 af 23. oktober 2013 om
godkendelse

af

en

procedure

for

kompetenceudvikling tilrettelagt af rådet for
autoriserede

advokater

(Noteikumi

par

reģistrācijas kārtību padomes organizētiem
kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem)
Krav om tilegnelse af
fremmedsprog

Ingen krav

Krav
om NEJ
videreuddannelse i EUret
4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for akkreditering

Ikke relevant

Antal uddannelsesudbydere,
der tilbyder
videreuddannelse

Over 50

Uddannelsesudbydere af
akkrediteret
videreuddannelse

Ikke relevant
Ingen krav om akkreditering

Aktiviteter og metoder
Ikke relevant
Uddannelsesaktiviteter, der
anerkendes i
overensstemmelse med
kravene om
videreuddannelse/specialiser
ing

Deltagelse i
uddannelsesaktiviteter i
en anden medlemsstat:


Ja, det tæller med i
opfyldelsen af kravene til
videreuddannelse.

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører



Advokatsamfundet
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Land: Letland

tilsyn med
videreuddannelsesaktivitet
er

Ifølge loven om advokatsamfundet er advokater
(og også advokatfuldmægtige) forpligtet til løbende
at

videreuddanne

advokater

sig.

tilrettelægges

Videreuddannelsen
af

det

af

lettiske

advokatsamfund (der findes også interne regler
herom). Det er dog også muligt at udvikle sine
faglige kvalifikationer på mange andre måder.
Advokatsamfundet undersøger fra tid til anden,
om,

og

i

så

fald

advokatfuldmægtige

hvordan,
forbedrer

advokater
deres

og

faglige

kvalifikationer.
Tilsyn

Ikke relevant

Kilde: Pilotprojekt – Uddannelse af dommere og anklagere i Europa: "Del 2 – Undersøgelse af
status for uddannelse af advokater i EU-ret", udført af Rådet for Advokatsamfund i Den
Europæiske Union (CCBE) og Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (EIPA)
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