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KUVAUS Latvian KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen koulutus /
yliopistotason koulutus

KYLLÄ

Oikeustieteen tutkinto
pakollinen

KYLLÄ

Pätevöityminen



Latvian

valantehneiden

asianajajien

neuvoston
asianajajatutkinto,

järjestämä
jota

koskevat

säännökset on annettu asianajajalaissa
ja valantehneen asianajajan tutkintoa
koskevassa

valtioneuvoston

asetuksessa N:o 227
Tohtorin tutkinnon suorittaneet on
vapautettu asianajajatutkinnon
suorittamisesta.


Vähintään 25 vuoden ikä



Tunnetusti hyvä maine



Hakemus rekisteröitymisestä
asianajajaluetteloon
(asianajajatutkinnon suorittamisen
jälkeen)
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Maa: Latvia

Vaihtoehtoiset polut ammattiin

KYLLÄ
Latviassa asianajajan ammattiin pääsy vaihtoehtoista reittiä myöten edellyttää, että hakija
•

osoittaa toimineensa vähintään viiden

vuoden

ajan

oikeudellisessa

ammatissa,

minkä jälkeen hänen on suoritettava asianajajatutkinto; tai

•

on suorittanut vähintään kahden vuo-

den työharjoittelun asianajajaharjoittelijana
(asianajajan avustajana), minkä jälkeen hän
voi suorittaa asianajajatutkinnon; tai
•

osoittaa työskennelleensä vähintään

seitsemän vuotta tuomarina tai on yhteiskuntatieteellisen koulutusalan (oikeustieteen) tohtori tai dosentti taikka on työskennellyt

akateemisessa

tehtävässä

korkea-

asteen koulutuslaitoksen oikeustieteellisellä
osastolla tai muussa asemassa, joka edellyttää oikeustieteellistä erikoistumista. Tällöin
hakijan ei tarvitse suorittaa asianajajatutkintoa voidakseen toimia asianajajana.
2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLLÄ (ehdokkaalle,
joka on päättänyt
toimia asianajajan
avustajana ja

Oikeusperusta:
Latvian asianajajalain 14 ja 34 §
sekä 5 osa
latviaksi

työskennellä
asianajajaharjoittelijan
a tavoitteenaan
asianajajan ammatti)
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Latvijas Republikas
Advokatūras likums
englanniksi Advocacy Law of
the Republic of Latvia

Maa: Latvia

Pakollinen

KYLLÄ (vain jos tietty

Kesto:

reitti valitaan, ks. osio

vähintään viisi vuotta

”Vaihtoehtoiset polut
ammattiin”)
Työharjoittelua
järjestävät
organisaatiot

Yksityiset lakiasiaintoimistot. Koulutuksesta vastaa
yksi pätevä (valantehnyt) asianajaja, jolla on oltava
vähintään seitsemän vuoden työkokemus
valantehneenä asianajajana, moitteeton maine jne.
Latvian valantehneiden asianajajien neuvoston
perustama erikoiselin (lautakunta, jonka tehtäviin
kuuluu valantehneiden asianajajien avustajien
ammatillinen valmentautuminen, toiminnan valvonta ja
asianajajatutkinto)

Harjoittelun
toteutustapa



Yksityisen asianajotoimiston valvoma työharjoittelu
ja



asianajajayhdistyksen valvonta ja



oikeustieteellinen koulutusjakso, joka perustuu
kaikille
asianajajaharjoittelijoille
yhteiseen
opetussuunnitelmaan ja



oikeustieteellistä ammatillista osaamista kehittävä
koulutus

Nämä edellytykset on kaikki täytettävä.
Harjoittelijoita koskevat erityisvelvoitteet (jotka on
säädetty asianajajalaissa ja valantehneiden asianajajien
neuvoston säännöissä/päätöksissä):
–

Kaikkina harjoitteluvuosina on osallistuttava
kuukausittain koulutukseen (1,5 tuntia).

–

Ensimmäisenä vuonna on julkaistava oikeudellisia
kysymyksiä käsittelevä artikkeli/tutkielma ja
osallistuttava Latvian valantehneiden asianajajien
neuvoston työhön.

–

Toisena
harjoitteluvuonna
on
harjoittelua
valvovan asianajajan valtuutuksella käsiteltävä
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Maa: Latvia

tietty määrä rikos-, hallinto- ja yksityisoikeudellisia
asioita.
–

Toisen vuoden jälkeen on hoidettava tietty määrä
rikos-, hallinto- ja yksityisoikeudellisia asioita
itsenäisesti.

–

Ensimmäisen, toisen ja viidennen vuoden jälkeen
on suoritettava koe.

Pääsykoe/tarkastus
ennen harjoittelua

KYLLÄ

Opetussuunnitelma
harjoittelun aikana

KYLLÄ
Asianajajayhdistys
luentoja,

joita

järjestää
varten

opetussuunnitelmaa.

kerran

ei

ole

Tavallisesti

kuukaudessa

laadittu
luennot

erityistä
koskevat

asioita, jotka olisi opittava, jotta pystyy suorittamaan
valantehneen

asianajajan

tutkinnon.

Käytännössä

suurin osa luennoista käsittelee kuitenkin valantehneen
asianajajan eettisiä sääntöjä ja valtion oikeusapua.
Ehdokkaiden on työharjoittelun aikana opiskeltava
kaikki

asiakokonaisuudet,

jotka

on

hallittava

valantehneen asianajajan tutkinnon läpäisemiseksi. Jos
niitä ei käsitellä luennoilla, ehdokkaan on opiskeltava ne
itsenäisesti.
Asiakokonaisuudet
asianajajan
asetuksessa

on

tutkintoa
N:o

227

määritetty
koskevassa
sekä

valantehneen
valtioneuvoston

yksityiskohtaisemmin

valantehneiden asianajajien neuvoston päätöksessä.
Hallittavia asiakokonaisuuksia ovat muun muassa


valtiosääntöoikeus



oikeustieteen teoria



rikosoikeus ja rikosprosessilaki



siviilioikeus ja siviiliprosessilaki



hallinto-oikeus ja hallintoprosessilaki



työoikeus
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Maa: Latvia



yhtiöoikeus



varainhoito- ja vero-oikeus



kansainvälinen yhteistyö siviili- ja
rikosoikeudellisissa asioissa



Latvian asianajajalaki ja siihen liittyvät säädökset



valantehneen asianajajan eettiset säännöt



asianajajan ammatin harjoittamista koskevat
kansainväliset säädökset



valantehneen asianajajan hoitamien asioiden
arkistointi



viestintä- ja argumentointitaidot.

Täydellinen asialuettelo on saatavana latviaksi:
http://www.advokatura.lv/?open=eksameni&lang=lat
Eurooppaoikeuden ja
vieraiden kielten
opetusta koskevat
erityisvaatimukset

Kielikoulutus: EI OLE
Eurooppaoikeus: tiettyjen asiakokonaisuuksien
käsittelyn yhteydessä saatetaan viitata
eurooppaoikeuteen.

Jakautuuko harjoittelu KYLLÄ
useampaan jaksoon?
Jokaista harjoittelujaksoa varten on erilliset vaatimukset:


Ensimmäisen

harjoitteluvuoden

valantehneen

asianajajan

ensimmäisen

jälkeen

avustaja

kokeen.

suorittaa
Tärkeimmät

asiakokonaisuudet: siviilioikeus ja siviiliprosessilaki,
hallinto-oikeus ja hallintoprosessilaki, yhtiöoikeus,
työoikeus


Kahden harjoitteluvuoden jälkeen valantehneen
asianajajan
Tärkeimmät

avustaja

suorittaa

toisen

asiakokonaisuudet:

kokeen.

rikosoikeus

ja

rikosprosessilaki
Valantehneen

asianajajan

asianajajatutkinnon

avustaja

työskenneltyään

voi

suorittaa

työnantajan

alaisuudessa viiden vuoden ajan. Asianajajatutkinnon
tärkeimmät

asiakokonaisuudet

kuvatussa opetussuunnitelmassa.
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on

lueteltu

edellä

Maa: Latvia

Harjoittelun jälkeinen
arviointi/koe

KYLLÄ

Kirjalliset kokeet
Valantehneen asianajajan avustajat on
vapautettu valantehneen asianajajatutkinnon
suullisesta kokeesta.

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
Erottelu täydennyskoulutuksen
ja erikoistumiskoulutuksen
välillä
Täydennyskoulutusta
koskevat velvoitteet

EI OLE

KYLLÄ



Pakolliset koulutusvelvoitteet on
vahvistettu asianajajayhdistyksen
sisäisissä säännöissä (nykyistä
järjestelmää on sovellettu 1.
tammikuuta 2013 alkaen).

Kaikkien valantehneiden asianajajien on
saatava

täydennyskoulutusta.

valantehneen

Jokaisen

asianajajan

osallistuttava

on

koulutukseen

yhteensä

vähintään 16 oppitunnin (45 min.) ajan
vuodessa.
Oikeusperusta:


Latvian

valantehneiden

neuvoston

päätös

N:o

kääntäjien
149,

päivätty

26.6.2012, valantehneiden asianajajien
täydennyskoulutusta ja ammattitaidon
kehittämistä

koskevien

sääntöjen

hyväksymisestä (Noteikumi par zvērinātu
advokātu kvalifikācijas paaugstināšanu un
tālāk apmācību)


Latvian

valantehneiden

neuvoston päätös

kääntäjien

N:o 237, päivätty

23.10.2013, menettelystä valantehneiden
kääntäjien

neuvoston

järjestämää

asianajajien täydennyskoulutusta varten
(Noteikumi
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par

reģistrācijas

kārtību

Maa: Latvia

padomes

organizētiem

kvalifikācijas

paaugstināšanas pasākumiem)
Vieraiden kielten
opiskelua koskevat
velvoitteet

EI OLE

Eurooppaoikeuden
EI OLE
opetuksen
sisältöä
koskevat vaatimukset
täydennyskoulutukses
sa
4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus akkreditointiin

–

Täydennyskoulutusta tarjoavien
koulutuksen järjestäjien
lukumäärä

Yli 50

Akkreditoitua
täydennyskoulutusta tarjoavat
koulutuksen järjestäjät

–
Akkreditointivaatimuksia ei ole.

Koulutustoiminta ja -menetelmät
–

Täydennys- tai
erikoistumiskoulutusta
koskevien velvoitteiden
täyttämiseksi hyväksytty
koulutus

Osallistuminen
koulutustoimintaan
toisessa jäsenvaltiossa:
 KYLLÄ, se luetaan osaksi
koulutusvelvoitteiden
suorittamista.

5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta
valvovat organisaatiot



Asianajajaliitto

Asianajajalaissa

asianajajille

(samoin

kuin

asianajajien avustajille) asetetaan velvoite kehittää
jatkuvasti

ammatillista

asianajajaliitto

pätevyyttään.

järjestää

Latvian

asianajajien

ammattipätevyyden kehittämistoimia (joita koskee
myös sisäinen sääntö). Ammattipätevyyttään voi

7

Maa: Latvia

kuitenkin kehittää myös monilla muilla tavoin.
Latvian asianajajaliitto tarkastaa aika ajoin, ovatko
asianajajat

ja

asianajajien

avustajat

pitäneet

ammattitaitonsa ajan tasalla ja kuinka he ovat sen
tehneet.
Valvontamenettely

–

Lähde: Pilottihanke - Eurooppalainen oikeusalan koulutus ”Erä 2 – Tutkimus lakimiehille
suunnatusta eurooppaoikeuden koulutuksesta”. Toteutus: Euroopan unionin asianajajaliittojen
neuvosto (CCBE) ja Julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti (EIPA).
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