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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στη Λετονία
1. Πρόσβαση στο επάγγελμα
Τριτοβάθμια/πανεπιστημιακ ΝΑΙ
ή εκπαίδευση
Υποχρεωτικό πτυχίο
νομικής
Στάδια για την απόκτηση της
ιδιότητας του δικηγόρου:

ΝΑΙ



Εξετάσεις (οι οποίες διοργανώνονται από
τον δικηγορικό σύλλογο - Συμβούλιο
Ορκωτών Δικηγόρων) σύμφωνα με τον
νόμο

περί

δικηγόρων

και

τους

κανονισμούς του Υπουργικού Συμβουλίου
αριθ. 227 «Διαδικασία εξέτασης ορκωτών
δικηγόρων»
Οι

κάτοχοι

διδακτορικού

διπλώματος

απαλλάσσονται από τις εξετάσεις.


ηλικία τουλάχιστον 25 ετών·



αποδεδειγμένα άψογη φήμη·



υποβολή αίτησης για εγγραφή στον
κατάλογο των μάχιμων δικηγόρων (μετά
την υποβολή με επιτυχία στις δικηγορικές
εξετάσεις)
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Χώρα: Λετονία

Εναλλακτικές οδοί
πρόσβασης στο επάγγελμα:

ΝΑΙ
Πρόσωπο το οποίο αναζητεί εναλλακτικές οδούς
πρόσβασης

στην

άσκηση

του

δικηγορικού

επαγγέλματος στη Λετονία πρέπει:
•

να

έχει

βεβαιωμένη

προϋπηρεσία

τουλάχιστον 5 ετών στο νομικό επάγγελμα·
κατόπιν

τούτου,

πρέπει

να

υποβληθεί

με

επιτυχία στις δικηγορικές εξετάσεις· ή

•

να παρακολουθήσει περίοδο εισαγωγικής

κατάρτισης για την είσοδο στο επάγγελμα
διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών ως ασκούμενος
(ως βοηθός δικηγόρου). Κατόπιν τούτου, μπορεί
να υποβληθεί στις δικηγορικές εξετάσεις· ή
•

να έχει εργαστεί τουλάχιστον επί 7 έτη ως

δικηγόρος ή να κατέχει διδακτορικό δίπλωμα ή
δίπλωμα

doctor

habilis

στις

κοινωνικές

επιστήμες (νομική) ή να έχει εργαστεί ως μέλος
ακαδημαϊκού προσωπικού σε τμήμα νομικής σε
ίδρυμα

τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης

ή

σε

οποιαδήποτε άλλη θέση με νομική εξειδίκευση·
στην

περίπτωση

υποβληθεί
προκειμένου

στις
να

αυτή

δεν

χρειάζεται

δικηγορικές
ασκήσει

το

να

εξετάσεις,
δικηγορικό

επάγγελμα.
2. Κατάρτιση κατά την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα
Προβλέπεται
περίοδος
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα;

ΝΑΙ (για υποψηφίους
οι οποίοι επιλέγουν
να αποκτήσουν την
ιδιότητα του βοηθού
δικηγόρου και να
εργαστούν ως
ασκούμενοι
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Νομική βάση:
Νόμος περί δικηγόρων της
Δημοκρατίας της Λετονίας,
άρθρα 14, 34 και Μέρος
Πέμπτο
στα λετονικά διατίθεται στη
διεύθυνση:

Χώρα: Λετονία

προκειμένου να
γίνουν δικηγόροι).

http://likumi.lv/doc.php?id=592
83
στα αγγλικά διατίθεται εδώ

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ (μόνον εάν

Καθορισμένη διάρκεια:

επιλεγεί ιδιαίτερη

τουλάχιστον 5 έτη

οδός πρόσβασης (βλ.
ενότητα
«Εναλλακτικές οδοί
πρόσβασης στο
επάγγελμα»)
Τύποι αρμόδιων
δομών για την
οργάνωση της
εισαγωγικής
κατάρτισης

Μορφή εισαγωγικής
κατάρτισης



Δικηγορικά
γραφεία
και
δικηγορικές
εταιρείες (Υπεύθυνος για την κατάρτιση είναι
ορκωτός δικηγόρος - τουλάχιστον 7ετής πείρα
στη μάχιμη δικηγορία, άψογη φήμη κ.λπ.)



Ειδικό ινστιτούτο το οποίο έχει συσταθεί
από το Συμβούλιο Ορκωτών Δικηγόρων
(επαγγελματική προετοιμασία, επίβλεψη
δραστηριότητας και επιτροπή εξετάσεων για
βοηθούς ορκωτών δικηγόρων)



Πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη ιδιώτη
δικηγόρου και



Επίβλεψη από τον δικηγορικό σύλλογο και



Νομική
κατάρτιση
με
συγκεκριμένο
κοινό
πρόγραμμα σπουδών για όλους τους ασκούμενους
δικηγόρους και



Κατάρτιση σε νομικές επαγγελματικές δεξιότητες

Οι προϋποθέσεις αυτές ισχύουν σωρευτικά.
Ειδικές
υποχρεώσεις
για
τους
ασκούμενους
(προβλέπονται στον νόμο περί δικηγόρων και στους
κανονισμούς/στις
αποφάσεις
του
Συμβουλίου
Ορκωτών Δικηγόρων):
-

Σε κάθε έτος – παρακολούθηση μηνιαίας
κατάρτισης (1,5 ώρα)

-

Κατά το 1ο έτος – δημοσίευση άρθρου/εργασίας
με νομικό θέμα, συνεισφορά στο έργο του
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Χώρα: Λετονία

λετονικού Συμβουλίου Ορκωτών Δικηγόρων
-

Κατά το 2ο έτος – χειρισμός ορισμένου αριθμού
ποινικών, διοικητικών και αστικών υποθέσεων με
την άδεια του επιβλέποντος,

-

Μετά το 2ο έτος – χειρισμός ορισμένου αριθμού
ποινικών, διοικητικών και αστικών υποθέσεων
ανεξάρτητα

-

Υποβολή σε εξετάσεις μετά το 1ο, το 2ο και το 5ο
έτος.

Εισαγωγικές
εξετάσεις / έλεγχος
πριν από την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΝΑΙ

Καθορισμένο
πρόγραμμα σπουδών
κατά την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΝΑΙ
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών για τις
διαλέξεις που οργανώνει μία φορά τον μήνα ο
δικηγορικός σύλλογος. Συνήθως καλύπτουν θέματα τα
οποία πρέπει να είναι γνωστά για την επιτυχημένη
υποβολή στις εξετάσεις ορκωτών δικηγόρων, παρότι
στην

πράξη

οι

διαλέξεις

αφορούν

κυρίως

τη

δεοντολογία των ορκωτών δικηγόρων και την κρατική
νομική συνδρομή.
Κατά την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο
επάγγελμα, οι υποψήφιοι οφείλουν να εξοικειωθούν
(είτε μέσω των διαλέξεων είτε ατομικά) με όλα τα
θέματα τα οποία καλύπτουν οι εξετάσεις προκειμένου
να γίνουν ορκωτοί δικηγόροι.
Τα εν λόγω θέματα καθορίζονται στους κανονισμούς
αριθ. 227 του Υπουργικού Συμβουλίου «Διαδικασία
εξετάσεων ορκωτών δικηγόρων» και προσδιορίζονται
αναλυτικότερα

στην

απόφαση

Ορκωτών Δικηγόρων.
Τα θέματα περιλαμβάνουν τα εξής:


Συνταγματικό δίκαιο
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του

Συμβουλίου

Χώρα: Λετονία



Θεωρία του δικαίου



Ποινικό δίκαιο και ποινική δικονομία



Αστικό δίκαιο και πολιτική δικονομία



Διοικητικό δίκαιο και διοικητική δικονομία



Εργατικό δίκαιο



Εταιρικό δίκαιο



Χρηματοπιστωτικό και φορολογικό δίκαιο



Διεθνής συνεργασία σε αστικές και ποινικές
υποθέσεις



Λετονικός νόμος περί δικηγόρων και σχετικές
νομικές πράξεις



Δεοντολογία ορκωτού δικηγόρου



Διεθνείς νομικές πράξεις που αφορούν την άσκηση
του δικηγορικού επαγγέλματος



Τήρηση αρχείων ορκωτού δικηγόρου



Δεξιότητες επικοινωνίας και επιχειρηματολογίας

Κατάλογος των θεμάτων στα λετονικά διατίθεται στον
ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.advokatura.lv/?open=eksameni&lang=lat
Ιδιαίτερες απαιτήσεις
όσον αφορά το δίκαιο
της ΕΕ και τη
γλωσσική κατάρτιση

Γλωσσική κατάρτιση: ΟΧΙ

Υποδιαίρεση της
περιόδου
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα σε
διαφορετικά στάδια

ΝΑΙ

Δίκαιο της ΕΕ: Μπορεί να γίνεται παραπομπή στο
δίκαιο της ΕΕ κατά την παρουσίαση ορισμένων
θεμάτων.

Υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις για κάθε περίοδο:


Στο τέλος του 1ου έτους ο βοηθός ορκωτός
δικηγόρος υποβάλλεται στις πρώτες εξετάσεις.
Κύρια

θέματα:

δικονομία,

αστικό

διοικητικό

δίκαιο
δίκαιο

και
και

πολιτική
διοικητική

δικονομία, εταιρικό δίκαιο, εργατικό δίκαιο.


Στο τέλος του 2ου έτους ο βοηθός ορκωτός
δικηγόρος υποβάλλεται στις δεύτερες εξετάσεις.
Κύρια

θέματα:

δικονομία.
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ποινικό

δίκαιο

και

ποινική

Χώρα: Λετονία

Ο βοηθός ορκωτός δικηγόρος μπορεί να υποβληθεί
στις δικηγορικές εξετάσεις αφού εργαστεί υπό την
καθοδήγηση εργοδότη επί 5 έτη. Κύρια θέματα των
εξετάσεων: θέματα του προγράμματος σπουδών που
περιγράφεται ανωτέρω.
Αξιολόγηση/εξετάσεις
μετά την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΝΑΙ

Μέσω γραπτών εξετάσεων
(Οι βοηθοί ορκωτοί δικηγόροι απαλλάσσονται
από τις προφορικές εξετάσεις για τον σκοπό
αυτόν.)

3. Σύστημα συνεχούς κατάρτισης
Διαφοροποίηση μεταξύ
συνεχούς
κατάρτισης/κατάρτισης
εξειδίκευσης
Υποχρεώσεις όσον
αφορά τη συνεχή
κατάρτιση

ΟΧΙ

ΝΑΙ



Υποχρεώσεις

κατάρτισης

όπως

αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό
του δικηγορικού συλλόγου (το ισχύον
σύστημα

εφαρμόζεται

από

την

1η

πρέπει

να

Ιανουαρίου 2013).
Όλοι

οι

ορκωτοί

υποβάλλονται

σε

δικηγόροι
συνεχή

κατάρτιση.

Ειδικότερα, κάθε ορκωτός δικηγόρος πρέπει
να παρακολουθεί κατάρτιση τουλάχιστον 16
(συνολικά) ακαδημαϊκών ωρών (45 λεπτά)
ετησίως.
Νομική βάση:


Απόφαση αριθ. 149, της 26.6.2012, του
λετονικού Συμβουλίου Ορκωτών Δικηγόρων
για

την

έγκριση

κατάρτισης

και

κανονισμών
την

αναβάθμιση

προσόντων

των

(«Noteikumi

par

kvalifikācijas

paaugstināšanu

6

συνεχούς

ορκωτών
zvērinātu

των

δικηγόρων
advokātu
un

tālāk

Χώρα: Λετονία

apmācību»).


Απόφαση αριθ. 237, της 23.10.2013, του
λετονικού Συμβουλίου Ορκωτών Δικηγόρων
για

την

έγκριση

της

διαδικασίας

των

ρυθμίσεων αναβάθμισης των προσόντων
που οργανώνει το Συμβούλιο Ορκωτών
Δικηγόρων

(«Noteikumi

par

reģistrācijas

kārtību padomes organizētiem kvalifikācijas
paaugstināšanas pasākumiem»).
Υποχρεώσεις όσον
αφορά την εκμάθηση
ξένων γλωσσών

Καμία υποχρέωση

Υποχρεώσεις
όσον ΟΧΙ
αφορά
περιεχόμενο
σχετικό με το δίκαιο
της ΕΕ σε σχέση με τη
συνεχή κατάρτιση
4. Συστήματα διαπίστευσης και πάροχοι κατάρτισης
Δυνατότητα διαπίστευσης

Α/Α

Αριθμός παρόχων
κατάρτισης οι οποίοι
προσφέρουν
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης

Περισσότεροι από 50

Τύπος παρόχων κατάρτισης
οι οποίοι αναπτύσσουν
διαπιστευμένες
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης

Α/Α
Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για τη
διαπίστευση.

Δραστηριότητες και μέθοδοι
Α/Α
Τύπος αποδεκτών
δραστηριοτήτων κατάρτισης
στο πλαίσιο των
υποχρεώσεων συνεχούς

Συμμετοχή σε
δραστηριότητες
κατάρτισης σε άλλο
κράτος μέλος:
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κατάρτισης ή κατάρτισης
εξειδίκευσης



Ναι, λαμβάνεται υπόψη
για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων συνεχούς
κατάρτισης.

5. Εποπτεία δραστηριοτήτων κατάρτισης
Φορείς εποπτείας των
δραστηριοτήτων συνεχούς
κατάρτισης



Δικηγορικός σύλλογος

Ο νόμος για τον δικηγορικό σύλλογο προβλέπει το
καθήκον των δικηγόρων (καθώς και των βοηθών
δικηγόρων)

να

βελτιώνουν

συνεχώς

τα

επαγγελματικά προσόντα τους. Η διαδικασία
βελτίωσης των επαγγελματικών προσόντων των
δικηγόρων

οργανώνεται

από

τον

λετονικό

δικηγορικό σύλλογο (υπάρχει επίσης εσωτερικός
κανονισμός).

Οι

ωστόσο,

βελτιώσουν

να

ενδιαφερόμενοι
τα

μπορούν,

επαγγελματικά

προσόντα τους με πολλούς άλλους τρόπους.
Ο λετονικός δικηγορικός σύλλογος ελέγχει κατά
καιρούς κατά πόσον και με ποιον τρόπο οι
δικηγόροι ή οι βοηθοί δικηγόροι επικαιροποιούν
τα επαγγελματικά τους προσόντα.
Διαδικασία εποπτείας

Α/Α

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 2 – Μελέτη σχετικά
με την παρούσα κατάσταση όσον αφορά την κατάρτιση των δικηγόρων στο δίκαιο της ΕΕ», που
εκπονήθηκε από το Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CCBE) και
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)
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