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DESKRIZZJONI TAS-SISTEMA NAZZJONALI TA' TAĦRIĠ GĦALL-AVUKATI fil-Latvja
1. Aċċess għall-professjoni
L-edukazzjoni għolja / ledukazzjoni universitarja

IVA

Lawrja fil-liġi hija
obbligatorja

IVA

L-istadji biex persuna tilħaq
avukat:



Eżami (Organizzat mill-Kamra tal-Avukati —
il-Kunsill tal-Avukati Ġuramentati) skont ilLiġi tal-avukatura u r-Regolamenti
Kabinett
Nru 227
“Il-proċedura
evalwazzjoni għall-avukati ġuramentati"

talta'

Id-detenturi ta’ PhD huma eżentati milleżami.


ikollha mill-anqas 25 sena;



Reputazzjoni li hija bil-provi mingħajr
tebgħa;



Tippreżenta applikazzjoni biex tkun fil-lista
tal-avukati prattikanti (wara li tkun
għaddiet b’suċċess l-eżami ta’ kwalifika talavukati)

Toroq alternattivi għallprofessjoni:

IVA
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Persuna li qiegħda tfittex modi alternattivi biex
tipprattika bħala avukat fil-Latvja jrid:
•

ikollha rekord ta’ mill-inqas ħames snin ta’

servizz fil-professjoni legali; wara dan l-istadju,
hija trid tgħaddi mill-Eżami ta' Kwalifika talAvukati; jew

•

• tagħmel taħriġ fil-perjodu ta' induzzjoni

ta’ mill-inqas sentejn bħala apprendist (bħala
assistent ta' avukat). Wara dan l-istadju, hija tista'
tagħmel l-Eżami ta' Kwalifika tal-Avukati; jew
•

ikollha rekord ta’ mill-inqas 7 snin ta’

ħidma bħala mħallef jew ikollha dottorat jew
doctor habilis fix-xjenzi soċjali (il-Liġi), jew tkun
ħadmet bħala membru ta’ persunal akkademiku
f’Dipartiment tal-Liġi f’istituzzjoni ta’ edukazzjoni
għolja jew fi kwalunkwe pożizzjoni oħra bi
speċjalizzazzjoni ġuridika, imbagħad ma jkunx
hemm għalfejn tgħaddi mill-eżami ta' kwalifika
sabiex tipprattika bħala avukat.)
2. Taħriġ matul il-perjodu ta’ induzzjoni
Hemm perjodu ta’
induzzjoni?

IVA (Għall-kandidati li
għażlu li jkollhom listatus ta' assistent ta’
avukat u li jaħdmu
bħala apprendisti biex
isiru avukati)

Bażi legali:
Il-Liġi tal-Avukatura tarRepubblika tal-Latvja, lArtikoli 14, 34 u l-Parti ħamsa
Bil-Latvjan disponibbli fuq:
http://likumi.lv/doc.php?id=592
83
bl-Ingliż disponibbli hawn

Obbligatorju

IVA, jekk jintgħażel mod
partikolari biss (ara tTaqsima “Toroq
alternattivi għall-
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It-tul stabbilit:
mill-anqas 5 sena
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professjoni”)

Tipi ta’ strutturi
responsabbli millorganizzazzjoni tattaħriġ inizjali





Il-forma tat-taħriġ
inizjali

L-uffiċċji legali u d-ditti legali (avukat komprensiv
(avukat ġuramentat) se jkun responsabbli mit-taħriġ
(ikollu mill-anqas 7 snin esperjenza bħala avukat
komprensiv li jipprattika, reputazzjoni mingħajr
tebgħa eċċ.)
Istituzzjoni speċjali stabbilita mill-Kunsill talAvukati Ġuramentati (Tħejjija professjonali,
Superviżjoni tal-attivitajiet u Kummissjoni għallEvalwazzjoni tal-Assistenti tal-Avukati Ġuramentati)



Apprendistat issupervizzat minn uffiċċju legali u



Is-superviżjoni tal-Kamra tal-Avukati



Taħriġ fil-liġi b’kurrikulu speċifiku komuni għallavukati apprendisti kollha u



Taħriġ dwar ħiliet professjonali legali

Dawn il-kondizzjonijiet huma kumulattivi
Obbligi speċifiċi għal apprendisti (stipulati fil-liġi talavukatura u fir-regolamenti/id-deċiżjonijiet tal-Kunsill
tal-Avukati Ġuramentati):
-

Matul is-snin kollha — jattendu taħriġ ta’ kull
xahar (siegħa u nofs),

-

Matul l-ewwel sena — jippubblikaw artiklu/ktiba
dwar kwistjonijiet legali, jikkontribwixxu għallħidma tal-Kunsill Latvjan tal-Avukati Ġuramentati

-

Waqt it-tieni sena — jipprattikaw ċertu ammont
ta’ każijiet kriminali, amministrattivi u ċivili blawtorizzazzjoni tal-klijent

-

Wara t-tieni sena — jipprattikaw ċertu ammont ta’
każijiet kriminali, amministrattivi u ċivili b’mod
indipendenti

-

Jagħmlu eżami wara l-ewwel, it-tieni u l-ħames
sena.

Eżami tad-dħul / ilkontroll ta' qabel ilperjodu ta’ induzzjoni

IVA

Il-kurrikulu stabbilit
matul il-perjodu ta’

IVA
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induzzjoni

Ma hemmx kurrikulu preċiż tal-lekċers organizzati darba
f'xahar

mill-Kamra

tal-Avukati.

Normalment

dawn

ikopru kwistjonijiet li wieħed għandu jitgħallimhom
sabiex

jgħaddi

mill-eżami

tal-avukati

ġuramentati,

għalkemm fil-prattika l-lekċers ħafna drabi jirrigwardaw
l-etika tal-avukati ġuramentati u l-għajnuna legali statali.
Matul il-perijodu ta' induzzjoni, il-kandidati huma
mitluba jitgħallmu (jekk mhux permezz ta' lekċers,
individwalment) is-suġġetti kollha li huma koperti fleżami sabiex isiru avukati ġuramentati.
Dawn

is-suġġetti

Regolamenti

huma

tal-Kabinett

ddeterminati
Nru 227

skont

ir-

"Il-proċedura

ta'

evalwazzjoni għall-avukati ġuramentati", u speċifikati
f’aktar

dettall

bid-Deċiżjoni

tal-Kunsill

tal-avukati

ġuramentati
Is-suġġetti jinkludu:


Il-liġi kostituzzjonali



It-teorija legali



Il-liġi kriminali u l-liġi dwar il-proċedura kriminali



Il-liġi ċivili u l-liġi dwar il-proċedura ċivili



Il-liġi amministrattiva u l-liġi dwar il-proċedura
amministrattiva



Il-liġi industrijali



Il-liġi tal-kumpaniji



Il-liġi finanzjarja u tat-taxxa



Il-kooperazzjoni internazzjonali fi kwisjonijiet ċivili u
kriminali



Il-Liġi tal-Avukatura Latvjana u l-atti ġuridiċi relatati



L-etika ta’ avukat ġuramentat



L-atti legali internazzjonali dwar l-eżerċizzju talprofessjoni ta’ avukat



Iż-żamma tar-rekords ta’ avukat ġuramentat



Il-ħiliet ta’ komunikazzjoni u ta' argumentazzjoni

(lista ta’ suġġetti bil-Latvjan hija disponibbli fil-ħolqa li
ġejja:
http://www.advokatura.lv/?open=eksameni&lang=lat
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L-ispeċifiċitajiet
marbutin mal-liġi talUE u mat-taħriġ
lingwistiku:

Taħriġ lingwistiku: LE

Il-perjodu ta’
induzzjoni maqsum fi
stadji differenti

IVA

Liġi tal-UE: Jista’ jkun hemm referenza għal-liġi tal-UE
meta ċerti suġġetti jkunu ppreżentati

Hemm rekwiżiti differenti għal kull perjodu:


Wara sena, assistent ta' avukat ġuramentat jagħmel
l-ewwel eżami. It-temi prinċipali: il-liġi dwar ilproċedura ċivili, il-liġi amministrattiva u l-liġi dwar ilproċedura amministrattiva, il-liġi tal-kumpaniji, il-liġi
industrijali



Wara sentejn, assistent ta' avukat ġuramentat
jagħmel

it-tieni

eżami.

It-temi

prinċipali:

il-liġi

kriminali u l-liġi dwar il-proċedura kriminali
Assistent ta’ avukat ġuramentat jista’ jagħmel l-eżami ta'
avukat wara li jkun ħadem taħt il-gwida ta’ impjegatur
għal 5 snin. Is-suġġetti ewlenin tal-eżami: is-suġġetti talkurrikulu deskritti hawn fuq
Il-valutazzjoni talperjodu ta' wara linduzzjoni / l-eżami

IVA

Permezz ta’ eżamijiet bil-miktub
(Assistenti ta' avukati ġuramentati huma eżentati
mill-parti orali tal-eżami biex isiru avukati
ġuramentati)

3. Sistema ta' taħriġ kontinwu
Id-distinzjoni bejn taħriġ
kontinwu / taħriġ ta’
speċjalizzazzjoni
Obbligi dwar it-taħriġ
kontinwu

LE

IVA



L-obbligi ta’ taħriġ kif iddikjarati firregolamenti interni tal-Kamra tal-Avukati (issistema
attwali
ilha
tapplika
mill1 ta’ Jannar 2013).

L-avukati ġuramentati kollha jridu jagħmlu
taħriġ kontinwu. B’mod aktar speċifiku, kull
avukat ġuramentat irid jattendi taħriġ ta’
mill-inqas 16-il siegħa (b’kollox) akkademika
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ta' kull sena (45 minuta).
Bażi legali


Id-Deċiżjoni Nru 149, iddatata s-26.06.2012,
tal-Kunsill Latvjan tal-Avukati Ġuramentati li
japprovaw

ir-Regolamenti

dwar

it-Taħriġ

kontinwu u ż-Żieda fil-Livell ta' Kwalifika talAvukati

Ġuramentati

zvērinātu

(“Noteikumi

advokātu

par

kvalifikācijas

paaugstināšanu un tālāk apmācību”)


Id-Deċiżjoni Nru 237, iddatata t-23.10.2013,
tal-Kunsill Latvjan tal-Avukati Ġuramentati li
japprovaw il-Proċedura dwar l-Arranġamenti
għaż-Żieda fil-Livell ta' Kwalifika organizzata
mill-Kunsill
(“Noteikumi
padomes

tal-Avukati
par

reģistrācijas

organizētiem

paaugstināšanas pasākumiem”)
L-obbligi marbutin
mat-tagħlim ta’ lingwi
barranin

L-ebda obbligu

L-Obbligi
li LE
jirrigwardaw
ilkontenut tal-liġi tal-UE
meta mqabbel mattaħriġ kontinwu
4. Sistemi ta’ akkreditazzjoni u fornituri ta’ taħriġ
Il-possibbiltà ta'
akkreditazzjoni

Mhux applikabbli

Għadd ta’ fornituri tat-taħriġ
joffru attivitajiet ta’ taħriġ
kontinwu

Iktar minn 50

It-tip ta' fornituri tat-taħriġ li
jiżviluppaw attivitajiet
akkreditati ta’ taħriġ

Mhux applikabbli
L-ebda rekwiżit għal akkreditazzjoni
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Ġuramentati
kārtību

kvalifikācijas
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kontinwu
L-attivitajiet u l-metodi
Tip ta’ attivitajiet ta’ taħriġ
aċċettati taħt l-obbligi ta’
taħriġ kontinwu jew ta'
speċjalizzazzjoni

Mhux applikabbli

Il-parteċipazzjoni
f'attivitajiet ta’ taħriġ fi
Stat Membru ieħor:
 IVA,

tgħodd bħala obbligu
tat-taħriġ kontinwu

5. Is-superviżjoni tal-attivitajiet ta’ taħriġ
L-organizzazzjonijiet
involuti fis-superviżjoni ta’
attivitajiet ta’ taħriġ
kontinwu



L-Kamra tal-Avukati

Il-Liġi dwar il-Kamra tal-Avukati tistipula d-dmir li
avukat (kif ukoll l-assistenti tal-avukat) itejjeb
kontinwament il-kwalifiki professjonali tiegħu. Ittitjib tal-kwalifiki professjonali tal-avukati huwa
organizzat mill-Kamra tal-Avukati Latvjana (hemm
ukoll regolament intern). Madankollu persuna tista’
ttejjeb ukoll il-kwalifiki professjonali tagħha b’ħafna
modi oħra.
Il-Kamra tal-Avukati Latvjani minn żmien għal
żmien tivverifika jekk l-avukati jew l-assistenti talAvukati

jaġġornawx

il-kwalifiki

professjonali

tagħhom u kif.
Il-proċess ta’ superviżjoni

Mhux applikabbli

Sors: Proġett pilota — Taħriġ Ġudizzjarju Ewropew "Ġabra 2 – Studju dwar is-sitwazzjoni attwali
tat-taħriġ fil-liġi tal-UE", imwettaq mill-Kunsill tal-Kmamar Ewropej tal-Avukati (CCBE) u millIstitut Ewropew tal-Amministrazzjoni Pubblika (EIPA)
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