Sustavi za izobrazbu odvjetnika u EU-u
Latvija
Tijelo koje je dostavilo informacije: Latvijsko vijeće prisegnutih odvjetnika (Latvijas Zvērinātu
advokātu padome)
travanj 2014.
OPIS NACIONALNOG SUSTAVA IZOBRAZBE ODVJETNIKA u Latviji
1. Pristup zanimanju
Visoko
obrazovanje/sveučilišno
obrazovanje

DA

Obvezna je diploma pravnog
fakulteta

DA

Postupci kojima se ostvaruje
status odvjetnika:



Ispit (u organizaciji odvjetničke komore Vijeća prisegnutih odvjetnika) u skladu sa
Zakonom o odvjetništvu i Uredbom Vlade
227. „Postupak provedbe pravosudnog
ispita”

Osobe koje imaju doktorsku diplomu ne
moraju polagati ispit.


Najmanje 25 godina starosti



Dokazan neokaljan ugled



Podnošenje zahtjeva za upis u Imenik
odvjetnika (nakon uspješno položenog
pravosudnog ispita)

Alternativni načini pristupa
zanimanju:

DA
Osoba koja traži alternativni način pristupa
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odvjetničkom zanimanju u Latviji mora ispuniti
sljedeće uvjete:
•

najmanje 5 godina radnog iskustva u

pravnoj struci i, nakon toga, položeni pravosudni
ispit; ili

•

pohađanje početne izobrazbe u trajanju

od najmanje 2 godine kao vježbenik (odvjetnički
vježbenik). Nakon te faze polaže se pravosudni
ispit; ili
•

ako osoba ima najmanje 7 godina radnog

iskustva

na

radnome mjestu suca

ili ima

doktorsku diplomu ili zvanje doktora društvenih
znanosti (pravo) ili je radila kao sveučilišni
djelatnik na Odsjeku za pravo u ustanovi visokog
obrazovanja ili na nekom drugom radnom
mjestu u pravnoj struci, ne mora položiti
pravosudni ispit da bi mogla obavljati zanimanje
odvjetnika.
2. Izobrazba za vrijeme početnog razdoblja
Postoji li razdoblje
početne izobrazbe?

Obvezno

DA (za kandidate koji
žele steći status
odvjetničkog
vježbenika i raditi kao
vježbenici dok ne
steku uvjete da
postanu odvjetnici)

Pravna osnova:

DA (samo ako je

Propisano trajanje:

Zakon o odvjetništvu Republike
Latvije, članci 14., 24. i Peti dio
Na latvijskom dostupno na:
http://likumi.lv/doc.php?id=592
83
Na engleskom dostupno ovdje

izabran poseban način najmanje 5 godina
pristupa (vidjeti
odjeljak „Alternativni
načini pristupa

2

Država: Latvija

zanimanju”)
Vrste struktura
odgovornih za
organizaciju početne
izobrazbe

Vrsta početne
izobrazbe



Privatne prakse i odvjetnička društva (jedan
odvjetnik (prisegnuti odvjetnik) bit će zadužen za
izobrazbu (najmanje 7 godina radnog iskustva
kao odvjetnik, neokaljani ugled itd.)



Posebna institucija koju je osnovalo Vijeće
prisegnutih odvjetnika (stručnost, nadzor
aktivnosti i povjerenstvo za ispitivanje
odvjetničkih vježbenika)



Vježbenički staž u privatnoj praksi i



nadzor odvjetničke komore i



pravna izobrazba prema posebnom kurikulumu koji
je zajednički svim odvjetničkim vježbenicima i



izobrazba iz pravnih vještina.

Ti su uvjeti kumulativni.
Posebne obveze za odvjetničke vježbenike (propisane u
Zakonu o odvjetništvu i propisima/odlukama Vijeća
prisegnutih odvjetnika):

Kvalifikacijski
ispit/provjera prije
početne izobrazbe

DA

Utvrđeni kurikulum za
vrijeme početne

DA

-

tijekom svih godina – pohađanje mjesečne
izobrazbe (1,5 sati)

-

tijekom 1. godine – objavljivanje članka na pravnu
temu, doprinos radu Latvijskog vijeća prisegnutih
odvjetnika

-

tijekom 2. godine – zastupanje stranaka u
određenom
broju
kaznenih,
upravnih
i
građanskih predmeta uz dopuštenje mentora

-

nakon 2. godine – neovisno zastupanje stranaka u
određenom
broju
kaznenih,
upravnih
i
građanskih predmeta

-

polaganje ispita nakon 1., 2. i 5. godine.

Ne postoji utvrđen kurikulum za predavanja koja
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izobrazbe

odvjetnička

komora

organizira

jednom

mjesečno.

Obično su njima obuhvaćena pitanja koja je potrebno
naučiti za polaganje pravosudnog ispita, iako se u praksi
na predavanjima većinom obrađuju etika prisegnutih
odvjetnika i državna pravna pomoć.
Tijekom početne izobrazbe kandidati moraju naučiti
(ako ne na predavanjima, onda samostalno) sve teme
obuhvaćene ispitom da bi mogli položiti pravosudni
ispit.
Teme su propisane Uredbom Vlade br. 227 „Postupak
provedbe pravosudnog ispita” i detaljnije opisane u
odluci Vijeća o prisegnutim odvjetnicima.
Teme uključuju:


ustavno pravo



teoriju prava



kazneno pravo i zakon o kaznenom postupku



građansko pravo i zakon o parničnom postupku



upravno pravo i zakon o upravnom postupku



radno pravo



pravo trgovačkih društava



financijsko i porezno pravo



međunarodnu suradnju u građanskim i kaznenim
stvarima



latvijski Zakon o odvjetništvu i povezane pravne akte



etički kodeks prisegnutih odvjetnika



međunarodne pravne akte povezane s obavljanjem
odvjetničkog zanimanja



vođenje evidencije prisegnutog odvjetnika



komunikacijske i raspravne vještine

(popis tema na latvijskom jeziku dostupan je na
sljedećoj poveznici:
http://www.advokatura.lv/?open=eksameni&lang=lat)
Posebnosti u vezi s
pravom EU-a i
jezičnom izobrazbom:

Jezična izobrazba: NE
Pravo EU-a: Prilikom predstavljanja određenih tema
može biti upućivanja na pravo EU-a
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Početna izobrazba
podijeljena u različite
faze

DA
Za svako razdoblje postoje drugačiji zahtjevi.


Nakon 1. godine odvjetnički vježbenik polaže prvi
ispit. Glavne teme: građansko pravo i zakon o
parničnom postupku, upravno pravo i zakon o
upravnom postupku, trgovačko pravo, radno pravo.



Nakon 2. godine odvjetnički vježbenik polaže drugi
ispit. Glavne teme: kazneno pravo i zakon o
kaznenom postupku.

Odvjetnički vježbenik može polagati pravosudni ispit
nakon što je 5 godina radio pod nadzorom poslodavca.
Glavne

teme

ispita:

prethodno

opisane

teme

kurikuluma.
Ocjenjivanje/ispit
nakon početne
izobrazbe

DA

Pisani ispiti
(Odvjetnički vježbenici oslobođeni su obveze
polaganja usmenog dijela pravosudnog ispita.)

3. Sustav trajne izobrazbe
Razlika između trajne
izobrazbe/specijalizacije
Obveze u vezi s
trajnom izobrazbom

NE
DA



Obveze u vezi s obveznom izobrazbom u
skladu s unutarnjim propisima odvjetničke
komore (postojeći sustav primjenjuje se od
1. siječnja 2013.).

Svi

odvjetnici

moraju

pohađati

trajnu

izobrazbu. Točnije rečeno, svaki odvjetnik
mora

pohađati

akademskih

sati

barem
(45

16

(ukupno)

minuta)

izobrazbe

godišnje.
Pravna osnova:


Odluka br. 149 od 26. 6. 2012. latvijskog
Vijeća

prisegnutih

odvjetnika

kojom

se

odobrava Pravilnik o trajnoj izobrazbi i
unapređivanju
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(„Noteikumi

par

zvērinātu

kvalifikācijas

paaugstināšanu

advokātu
un

tālāk

apmācību”)


Odluka br. 237 od 23. 10. 2013. latvijskog
Vijeća

prisegnutih

odobrava

odvjetnika

Postupak

kvalifikacija

koji

je

prisegnutih

odvjetnika

kojom

se

unapređivanja

organiziralo
(„Noteikumi

Vijeće
par

reģistrācijas kārtību padomes organizētiem
kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem”)
Obveze u vezi s
učenjem stranih jezika

Nema obveza

Obveze u vezi sa NE
sadržajem prava EU-a
u odnosu na trajnu
izobrazbu
4. Akreditacijski sustavi i pružatelji izobrazbe
Mogućnost akreditacije

N/P

Broj pružatelja izobrazbe koji
nude aktivnosti trajne
izobrazbe

Više od 50

Vrsta pružatelja izobrazbe
koji nude aktivnosti trajne
izobrazbe

N/P
Nema zahtjeva za akreditaciju

Aktivnosti i metode
Vrsta aktivnosti izobrazbe
koje su prihvaćene u skladu s
obvezama trajne izobrazbe ili
specijalizacije

N/P

Sudjelovanje u
aktivnostima izobrazbe u
drugoj državi članici:


Da, ubraja se u ispunjenje
obveza trajne izobrazbe

5. Nadzor aktivnosti izobrazbe
Organizacije uključene u



Odvjetnička komora:
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nadzor aktivnosti trajne
izobrazbe

Zakonom o odvjetničkoj komori propisana je
dužnost

odvjetnika

(uključujući

odvjetničke

vježbenike) da se stručno usavršavaju. Stručno
usavršavanje

odvjetnika

organizira

Latvijska

odvjetnička komora (postoji i unutarnji propis o
tome). Međutim, osoba se može usavršavati i na
mnoge druge načine.
Latvijska odvjetnička komora s vremena na vrijeme
provjerava ažuriraju li odvjetnici i odvjetnički
vježbenici svoje osobne kvalifikacije i na koji način
to čine.
Postupak nadzora

N/P

Izvor: Pilot projekt – Europska pravosudna izobrazba: "Lot 2 – Studija o statusu odvjetnika koji
prolaze izobrazbu iz prava EU-a", koji su proveli Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE) i
Europski institut za javnu upravu (EIPA)
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