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BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Lettland
1. Tillträde till yrket
Högre
utbildning/universitetsutbildni
ng

Ja

Juristexamen är obligatorisk

Ja

Steg för att bli en fullvärdig
advokat:



Examinering
advokatsamfundet

(anordnas
–

rådet

av
för

auktoriserade advokater) enligt lagen om
advokatyrket och kabinettets föreskrifter
nr

227

”Examineringsförfarande

för

auktoriserade advokater”.
Personer

med

doktorsexamen

är

undantagna från kravet på examinering.


Åldersgräns minst 25 år.



Dokumenterat oklanderligt uppträdande.



Inskickad ansökan om registrering i
förteckningen över praktiserande
advokater (efter avlagd examen om
advokaters kvalifikationer med godkänt
resultat).
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Alternativa vägar till yrket

Ja
Följande

gäller

för

personer

som

söker

alternativa vägar för att praktisera som advokat i
Lettland:
•

Ha minst fem års erfarenhet av ett

juridiskt yrke och därefter avlägga examen om
advokaters kvalifikationer med godkänt resultat.

•

Eller genomgå utbildning under en tvåårig

introduktionsperiod

som

praktikant

(advokatassistent) samt därefter avlägga examen
om advokaters kvalifikationer.
•

Eller ha sju års erfarenhet av arbete som

domare eller ha en doktors- eller doktor habilisexamen

i

samhällsvetenskap

(juridik)

eller

anställning som akademiker vid juridikfakulteten
på en institution för högre utbildning eller en
annan tjänst med juridisk specialisering. I dessa
fall

behöver

man

inte

avlägga

kvalifikationsexamen för att få praktisera som
advokat.
2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en
introduktionsperiod?

Ja (för sökande som
vill få status som
advokatassistent och
tjänstgöra som
praktikant för att bli
advokat)

Rättslig grund:
Artiklarna 14 och 34 samt del 5
i Lettlands lag om
advokatyrket.
Finns på lettiska här
http://likumi.lv/doc.php?id=592
83
Finns på engelska här

Obligatorisk

Ja (men endast om en
viss väg väljs (se
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avsnittet ”Alternativa

Minst fem år.

vägar till yrket”))
Typ av organ med
ansvar för anordnande
av
introduktionsutbildnin
g

Former av
introduktionsutbildnin
g



Privata jurist- och advokatbyråer (endast
fullvärdiga advokater (auktoriserade advokater)
har ansvar för utbildningen (minst sju års
erfarenhet som fullvärdig advokat, oklanderligt
rykte osv.)).



En särskild institution som inrättats av rådet
för auktoriserade advokater (yrkesvana,
erfarenhet av tillsyn och kommissionen för
examinering av assistenter till auktoriserade
advokater).



Praktik, under överinseende av en privat
advokatbyrå.



Under överinseende av advokatsamfundet.



Juristutbildning med särskild kursplan, gemensam
för alla biträdande jurister.



Utbildning i juridiska yrkesfärdigheter.

Dessa villkor är kumulativa
Särskilda krav för praktikanter (anges i lagen om
advokatyrket och i föreskrifter/beslut från rådet för
auktoriserade advokater):
-

Under samtliga år – delta i månatlig utbildning
(1,5 timme).

-

Under det första året – publicera en
artikel/rapport om rättsliga frågor, bidra till
arbetet i Lettlands råd för auktoriserade
advokater.

-

Under det andra året – öva på ett visst antal
fallstudier på det civilrättsliga, straffrättsliga och
förvaltningsmässiga området med handledare.

-

Efter det andra året – öva självständigt på ett visst
antal fallstudier på det civilrättsliga, straffrättsliga
och förvaltningsmässiga området.

-

Genomgå en examen efter det första, andra och
femte året.
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Inträdesexamen/kontr
oll före
introduktionsperioden

Ja

Fast kursplan under
introduktionsperioden

Ja
Det finns ingen exakt kursplan för de föreläsningar som
advokatsamfundet anordnar en gång i månaden. De
täcker normalt områden som man måste vara insatt i
för

att

godkännas

i

examen

för

auktoriserade

advokater, även om de flesta föreläsningarna i praktiken
handlar om etik för auktoriserade advokater och statlig
rättshjälp.
Under introduktionsperioden ska de sökande lära sig
(individuellt om de inte är med på föreläsningarna) alla
ämnen som omfattas av examineringen för att bli
auktoriserad advokat.
Dessa ämnen fastställs i kabinettets föreskrifter nr 227
om

examineringsförfarandet

för

auktoriserade

advokater och anges mer i detalj i beslutet från rådet för
auktoriserade advokater.
Följande ämnen ingår:


Författningsrätt.



Rättslig teori.



Straffrätt och straffprocessrätt.



Civilrätt och civilprocessrätt.



Förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt.



Arbetsrätt.



Bolagsrätt.



Finansrätt och skattelagstiftning.



Internationellt samarbete i civilrättsliga och
straffrättsliga frågor.



Lettlands lag om advokatyrket och relaterade
rättsakter.



Etik för auktoriserade advokater.



Internationella rättsakter om utövandet av
advokatyrket.
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Auktoriserade advokaters registerföring.



Kommunikations- och argumentationsförmåga.

Förteckningen över ämnena finns på lettiska på följande
länk:
http://www.advokatura.lv/?open=eksameni&lang=lat
Särskilda aspekter när
det gäller utbildning i
EU-rätt och
språkutbildning

Språkutbildning: Nej

Introduktionsperiod
uppdelad i olika
etapper

Ja

EU-rätt: Det kan finnas hänvisningar till EU-rätt i vissa
ämnen.

Olika krav gäller för varje period enligt följande:


Assistenter

till

auktoriserade

advokater

ska

genomgå den första examineringen efter ett år.
Huvudämnen:

civilrätt

förvaltningsrätt

och

och

civilprocessrätt,

förvaltningsprocessrätt,

bolagsrätt samt arbetsrätt.


Assistenter

till

auktoriserade

advokater

ska

genomgå den andra examineringen efter två år.
Huvudämnen: straffrätt och straffprocessrätt.
Assistenter till auktoriserade advokater kan avlägga
advokatexamen

efter

att

ha

tjänstgjort

under

överinseende av arbetsgivaren i fem år. Huvudämnen
för examen: delar ur den kursplan som beskrivs ovan.
Bedömning/examinerin Ja
g efter genomgången
introduktionsperiod

Skriftlig examinering.
(Assistenter till auktoriserade advokater
undantas från den muntliga examineringen för
att bli auktoriserade advokater.)

3. Fortbildningssystem
Skillnad mellan fortbildning
och specialiseringsutbildning
Krav gällande
fortbildning

Ja

Nej



Fortbildningskrav

enligt

advokatsamfundets stadga (det nuvarande
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systemet gäller sedan den 1 januari 2013).
Alla auktoriserade advokater måste genomgå
fortbildning. Det innebär närmare bestämt
att alla auktoriserade advokater måste delta
i

utbildning

under

(sammanlagt)

minst

16 akademiska timmar (45 minuter) per år.
Rättslig grund:


Beslut nr 149 av den 26 juni 2012 från det
lettiska rådet för auktoriserade advokater om
godkännande av regler för fortbildning och
höjning av kvalifikationerna för auktoriserade
advokater

(”Noteikumi

par

zvērinātu

advokātu kvalifikācijas paaugstināšanu un
tālāk apmācību”).


Beslut nr 237 av den 23 oktober 2013 från
det

lettiska

advokater
förfarande

rådet

om
för

för

auktoriserade

godkännande

av

ett

kvalifikationshöjande

verksamheter som anordnas av rådet för
auktoriserade advokater (”Noteikumi par
reģistrācijas kārtību padomes organizētiem
kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem”).
Krav beträffande att
lära sig utländska
språk

Inga krav.

Krav på kunskap om Nej
EU-rätten
när
det
gäller fortbildning
4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering

Ej tillämpligt

Antal
utbildningsleverantörer som
tillhandahåller
fortbildningsverksamhet

Fler än 50.
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Typ av utbildningsleverantör
som tillhandahåller
ackrediterad
fortbildningsverksamhet

Ej tillämpligt
Inga krav på ackreditering.

Verksamheter och metoder
Ej tillämpligt

Typ av
utbildningsverksamhet som
är godkänd enligt kraven på
fortbildning eller
specialiseringsutbildning

Deltagande i
utbildningsverksamheter
i en annan medlemsstat:


Ja, det uppfyller
fortbildningskraven.

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar
tillsyn av
fortbildningsverksamheter


I

Advokatsamfundet.

lagen

om

skyldighet

för

advokatsamfundet
advokater

(och

fastställs
även

en
för

advokatassistenter) att fortlöpande utveckla sina
yrkeskvalifikationer. Ramen för förbättring av
advokaters yrkeskvalifikationer organiseras av det
lettiska advokatsamfundet (det finns även en
intern föreskrift om detta). Advokater kan även
förbättra sina yrkeskvalifikationer på många andra
sätt.
Det lettiska advokatsamfundet kontrollerar då och
då om advokaterna eller advokatassistenterna
uppdaterar sina yrkeskvalifikationer och i så fall
hur.
Tillsynsprocess

Ej tillämpligt

Källa: Pilotprojekt – Europeisk rättslig utbildning: "Del 2 – Undersökning av situationen för
juristutbildningar i EU-rätt", utförd av Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) och
Europeiska institutet för offentlig förvaltning (Eipa).
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