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DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE FORMARE PENTRU AVOCAȚI în Letonia
1. Accesul la profesie
Studii superioare/studii
universitare

DA

Este obligatorie o diplomă în
drept

DA

Etape pentru a deveni avocat
cu drepturi depline:



Examen (organizat de barou – Consiliul
Avocaților Autorizați) în conformitate cu
Legea privind avocatura și cu Ordinul
ministerial

nr.

227

„Procedura

de

examinare a avocaților autorizați”
Deținătorii titlului științific de doctor sunt
scutiți de examen.


Vârsta de cel puțin 25 de ani;



Reputație impecabilă dovedită;



Depunerea unei cereri de admitere pe lista
avocaților practicanți (după promovarea
examenului de calificare ca avocat)

Căi alternative de acces la
profesie:

DA
O persoană care recurge la căi alternative pentru
a practica profesia de avocat în Letonia trebuie:
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•

să

dețină

experiență

profesională

de

minimum 5 ani în exercitarea profesiei juridice,
după care să promoveze examenul de calificare
ca avocat; sau
•

să urmeze o perioadă pregătitoare de

formare cu durata de cel puțin 2 ani ca ucenic
(asistent al unui avocat), după care poate să
susțină examenul de calificare ca avocat; sau
•

să dețină o experiență profesională de

minimum 7 ani în exercitarea profesiei de
judecător sau să dețină titlul științific de doctor
sau doctor abilitat în științe sociale (drept) ori să
fi

fost

cadru

didactic

universitar

într-un

departament de drept al unei instituții de
învățământ superior sau să fi ocupat orice alt
post cu specializare juridică, caz în care nu este
necesar să susțină examenul de calificare pentru
a practica profesia de avocat)
2. Formarea în timpul perioadei pregătitoare
Există o perioadă
pregătitoare?

DA (pentru candidații
care aleg să
dobândească statutul
de asistent al unui
avocat și să lucreze ca
ucenici pentru a
deveni avocați)

Temei juridic:
Legea privind avocatura în
Republica Letonia, articolele 14,
34 și partea a cincea
disponibilă în limba letonă la:
http://likumi.lv/doc.php?id=592
83
disponibilă în limba engleză
aici

Obligatoriu

DA (doar dacă se

Durata prevăzută:

alege o anumită cale

minimum 5 ani

de acces – a se vedea
„Căi alternative de
acces la profesie”)
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Tipuri de structuri
responsabile pentru
organizarea formării
pregătitoare

Tipul formării
pregătitoare



Cabinete private și firme de avocatură [Numai
un avocat cu drepturi depline (avocat autorizat)
poate fi responsabil cu formarea (cel puțin 7 ani
de experiență în practicarea profesiei ca avocat
autorizat, reputație impecabilă etc.)]



O instituție specială înființată de Consiliul
Avocaților Autorizați (Comisia pentru pregătirea
profesională, supravegherea activității și
examinarea asistenților avocaților autorizați)



Stagiu de ucenicie sub supravegherea unui cabinet
privat și



Sub supravegherea baroului și



Formare în domeniul juridic în conformitate cu un
plan de învățământ specific comun pentru toți
avocații stagiari și



Formare privind competențe profesionale juridice

Condițiile sunt cumulative
Obligații specifice pentru avocații stagiari (prevăzute în
Legea privind avocatura și regulamentele/deciziile
Consiliului Avocaților Autorizați):

Examen de admitere/
verificare înaintea
perioadei pregătitoare

-

în fiecare an – frecventarea cursurilor de formare
lunare (1,5 ore);

-

în primul an – publicarea unui articol/unei lucrări
pe teme juridice, contribuția la activitatea
Consiliului Avocaților Autorizați din Letonia;

-

în al doilea an – participarea la un anumit număr
de cauze penale, administrative și civile, cu
autorizarea cabinetului supraveghetor;

-

după al doilea an – participarea la un anumit
număr de cauze penale, administrative și civile în
mod independent;

-

susținerea unui examen după primul, al doilea și
al cincilea an.

DA
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Plan de învățământ
prevăzut pentru
perioada pregătitoare

DA
Nu există un plan de învățământ exact care să prevadă
cursurile organizate de barou odată pe lună. În mod
normal, acestea tratează materii care trebuie studiate
pentru a promova examenul de avocat autorizat, deși,
în practică, cursurile vizează în principal etica avocatului
autorizat și asistența juridică de stat.
În timpul perioadei pregătitoare, candidații trebuie să
studieze (dacă nu în cadrul cursurilor, atunci individual)
toate materiile care fac obiectul examenului pentru a
deveni avocat autorizat.
Materiile

respective

sunt

stabilite

prin

Ordinul

ministerial nr. 227 „Procedura de examinare a avocaților
autorizați” și sunt specificate în detaliu în decizia
Consiliului Avocaților Autorizați
Materiile prevăzute includ:


dreptul constituțional;



teoria juridică;



dreptul penal și dreptul procesual penal;



dreptul civil și dreptul procesual civil;



dreptul administrativ și contenciosul administrativ;



dreptul muncii;



dreptul societăților;



dreptul financiar și fiscal;



cooperarea internațională în materie civilă și penală;



legea letonă privind avocatura și actele juridice
conexe;



etica avocatului autorizat;



actele juridice internaționale privind exercitarea
profesiei de avocat;



menținerea evidențelor avocatului autorizat;



abilități de comunicare și argumentare.

Lista materiilor în limba letonă este disponibilă
accesând linkul:
http://www.advokatura.lv/?open=eksameni&lang=lat
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Particularități privind
dreptul UE și formarea
lingvistică:

Formare lingvistică: NU

Perioadă pregătitoare
împărțită în etape
diferite

DA

Dreptul UE: Pot exista trimiteri la dreptul UE atunci
când se prezintă anumite subiecte

Există cerințe diferite pentru fiecare perioadă:


după 1 an, asistentul unui avocat autorizat susține
primul examen. Principalele materii sunt: drept civil
și drept procesual civil, drept administrativ și
contencios

administrativ,

dreptul

societăților,

dreptul muncii;


după 2 ani, asistentul unui avocat autorizat susține
al doilea examen. Principalele materii sunt: drept
penal și drept procesual penal.

Asistentul unui avocat autorizat poate susține examenul
pentru a deveni avocat autorizat după ce a lucrat sub
îndrumarea unui angajator timp de 5 ani. Principalele
materii de examen: subiecte din planul de învățământ
prezentat mai sus
Evaluare/examen
după perioada
pregătitoare

DA

Prin examene scrise
(Asistenții avocaților autorizați sunt scutiți de
proba orală a examenului pentru a deveni avocat
autorizat)

3. Sistemul de formare continuă
Diferențiere între formarea
continuă/formarea de
specialitate
Obligații privind
formarea continuă

DA

NU



Cerințe privind formarea obligatorie
astfel

cum

regulamentele
(sistemul

actual

sunt

prevăzute

interne

ale

este

aplicabil

de

baroului
de

la

1 ianuarie 2013).
Toți

avocații

autorizați

au

obligația

să

participe la formarea continuă. Mai precis,
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fiecare avocat autorizat trebuie să urmeze
cursuri de formare totalizând cel puțin 16 ore
academice (și anume, 45 de minute) pe an.
Temei juridic:


Decizia nr. 149, din data de 26.6.2012, a
Consiliului Avocaților Autorizați din Letonia,
de

aprobare

a

Regulamentelor

privind

formarea continuă și creșterea calificării
avocaților
zvērinātu

autorizați

(„Noteikumi

advokātu

par

kvalifikācijas

paaugstināšanu un tālāk apmācību”)


Decizia nr. 237, din data de 23.10.2013, a
Consiliului Avocaților Autorizați din Letonia,
de aprobare a procedurii privind sistemul de
creștere a calificării organizat de Consiliul
Avocaților

Autorizați

(„Noteikumi

par

reģistrācijas kārtību padomes organizētiem
kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem”)
Obligații privind
învățarea limbilor
străine

Nu există obligații

Obligații privind
conținutul referitor la
dreptul UE în legătură
cu formarea continuă

NU

4. Sisteme de acreditare și furnizori de formare
Posibilitatea de acreditare

Nu se aplică

Numărul furnizorilor de
formare care oferă activități
de formare continuă

Peste 50

Tipul furnizorilor de formare
care desfășoară activități de
formare continuă acreditate

Nu se aplică
Nu există cerințe privind acreditarea
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Activități și metode
Tipul de activități de formare
acceptate în cadrul
obligațiilor de formare
continuă

Nu se aplică

Participarea la activități
de formare în alt stat
membru:


DA, se ia în calcul în
vederea îndeplinirii
obligațiilor de formare
continuă

5. Supravegherea activităților de formare
Organizații implicate în
supravegherea activităților
de formare continuă



Asociația Barourilor

Legea

privind

baroul

prevede

îndatorirea

avocatului (și a asistenților avocaților) de a-și
îmbunătăți

încontinuu

Îmbunătățirea

calificările

calificărilor

profesionale.

profesionale

ale

avocaților este organizată de Asociația Barourilor
din Letonia (există, de asemenea, un regulament
intern). De asemenea, o persoană își poate
îmbunătăți calificările profesionale în multe alte
moduri.
Asociația Barourilor din Letonia verifică periodic
dacă avocații și asistenții avocaților își aduc la zi
calificările profesionale, precum și modul în care
fac acest lucru.
Procesul de supraveghere

Nu se aplică

Sursă: Proiectul pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 2 – Studiu cu privire la situația
formării avocaților în domeniul dreptului UE”, desfășurat de Consiliul Barourilor și al
Societăților de Drept din Europa (Council of Bars and Law Societies of Europe – CCBE) și
Institutul European de Administrație Publică (European Institute of Public Administration –
EIPA)
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