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AZ ÜGYVÉDEK NEMZETI KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK LEÍRÁSA – Lettország
1. A szakma gyakorlása
Szükséges-e felsőfokú
végzettség /egyetemi
végzettség?

IGEN

Kötelező-e jogi diploma?

IGEN

A teljes jogú ügyvéddé válás
lépései:



Vizsga

(a

Kamara

szervezésében)

az

ügyvédekről szóló törvény és az esküt tett
ügyvédek vizsgaeljárásáról szóló 227. sz.
kormányrendelet

előírásainak

megfelelően.
A PhD fokozattal rendelkezők mentesülnek a
vizsga alól.


25. életév betöltése;



Büntetlen előélet;



A gyakorló ügyvédek nyilvántartásába való
felvétel iránti kérelem benyújtása (a
sikeres ügyvédi szakvizsga letételét
követően)

Léteznek-e alternatív utak a
szakmához?

IGEN
Az

ügyvédi

1

tevékenységet

Lettországban

Ország: Lettország

alternatív úton megkezdeni kívánó személyre
vonatkozó előírások:
•

legalább 5 év jogi szakmai tapasztalattal

kell rendelkeznie; e szakasz után le kell tennie az
ügyvédi szakvizsgát; vagy

•

legalább

2

ügyvédjelöltként

éves

gyakorlati

eltöltenie.

E

időt

szakasz

kell
után

leteheti az ügyvédi szakvizsgát; vagy
•

legalább

7

munkatapasztalattal,

év

bíróként

vagy

eltöltött

jogi

fokozattal/társadalomtudományi

(jogi)

doktori
doktori

habilitációval rendelkezik, vagy egy felsőoktatási
intézmény

jogi

munkatársként
igénylő

vagy

osztályán
más

beosztásban

jogi

tudományos
szakosodást

tevékenykedett,

mely

esetben nem kell letennie a szakvizsgát az
ügyvédi tevékenységhez.)
2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati
idő?

IGEN (Azon pályázók
számára, akik
ügyvédjelölti
minőségben töltik
gyakorlatukat, hogy
ügyvédekké
válhassanak)

Jogalap:
A Lett Köztársaság ügyvédekről
szóló törvényének 14. és 34.
cikke, valamint 5. része
Lett nyelven elérhető:
http://likumi.lv/doc.php?id=592
83
Angolul elérhető itt

Kötelező-e?

IGEN (Csak ha egy

Időtartama:

adott szakmai utat

legalább 5 év

választanak – lásd a
„Léteznek-e alternatív
utak a szakmához?”

2

Ország: Lettország

részt)
A gyakorlati idős
képzések
szervezéséért felelős
szervezetek típusai

A gyakorlati idős
képzés formája



Magánpraxisok és ügyvédi irodák (A képzésért
egy teljes jogú ügyvéd (esküt tett ügyvéd) felel (aki
legalább 7 éves tapasztalattal rendelkezik ilyen
minőségében, büntetlen előéletű stb.)



Az ügyvédi kamara által felállított külön
intézet (Az esküt tett ügyvédek ügyvédjelöltjeinek
szakmai felkészültségét és tevékenységét
felügyelő, valamint vizsgabizottsága)



Magánpraxis által felügyelt gyakornokság, továbbá



Kamarai felügyelet, valamint



Minden ügyvédjelölt számára közös, meghatározott
tantervű jogi képzés, továbbá



Jogi szakmai készségekre vonatkozó képzés

Ezeknek a feltételeknek egyidejűleg kell
teljesülniük.
A jelöltek számára előírt külön kötelezettségek (az
ügyvédekről szóló törvény rendelkezéseinek és az
ügyvédi
kamara
rendeleteinek/határozatainak
megfelelően)

A gyakorlati időt
megelőzően van-e
felvételi vizsga /
ellenőrzés?

-

Minden évben – havi képzések elvégzése (1,5 óra)

-

Az első évben – jogi témájú cikk/publikáció
kiadása, az ügyvédi kamra munkájához való
hozzájárulás

-

A második évben – adott számú büntető-,
közigazgatási és polgári jogi ügyben való
közreműködés,
a
felügyelő
praxis
felhatalmazásával

-

A második évet követően – adott számú büntető-,
közigazgatási és polgári jogi ügyben önálló
közreműködés

-

Vizsga letétele az 1., 2. és 5. év után

IGEN
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Ország: Lettország

A gyakorlati idő alatt
előre meghatározott-e
a tanterv?

IGEN
A havonta a Kamara által szervezett előadásoknak nincs
pontos tantervük. Általában az esküt tett ügyvédek
vizsgájának

letételéhez

szükséges

témaköröket

tárgyalják, bár a gyakorlatban az előadások általában az
ügyvédek etikájára és az állami jogi segítségnyújtásra
vonatkoznak.
A gyakorlati idő alatt a jelölteknek az ügyvédi vizsgán
szereplő valamennyi témakört el kell sajátítaniuk (ha
nem az előadások során, akkor egyénileg).
Ezeket

a

témaköröket

az

esküt

tett

ügyvédek

vizsgaeljárásáról szóló 227. sz. kormányrendelet írja elő,
és a Kamara határozata részletezi.
A témák között szerepel:


Alkotmányjog



Jogelmélet



Büntetőjog és büntető eljárásjog



Polgári jog és polgári eljárásjog



Közigazgatási jog és közigazgatási eljárásjog



Munkajog



Társasági jog



Pénzügyi és adójog



Nemzetközi együttműködés polgári és
büntetőügyekben



Az ügyvédekről szóló lett törvény és a kapcsolódó
jogszabályok



Ügyvédi etika



Az ügyvédi szakma gyakorlására vonatkozó
nemzetközi jogszabályok



Ügyvédi nyilvántartások vezetése



Kommunikációs és vitakészségek

(a témakörök listája lett nyelven a következő linken
található:
http://www.advokatura.lv/?open=eksameni&lang=lat)
Vannak-e az uniós

Nyelvi képzés: NEM
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jogra és a nyelvi
képzésre vonatkozó
sajátosságok?

Uniós jog: Az adott témakörök
hivatkozhatnak az uniós jogra

A gyakorlati idő
különböző
szakaszokra oszlik-e?

IGEN

előadása

során

Mindegyik időszakra nézve eltérő követelmények
vonatkoznak:


1 év után az ügyvédjelölt leteszi az első vizsgát. A
főbb

témák:

polgári

anyagi

és

eljárásjog,

közigazgatási anyagi és eljárásjog, társasági jog,
munkajog


2 év után az ügyvédjelölt leteszi a második vizsgát.
A főbb témák: büntetőjog és büntető eljárásjog

Az ügyvédjelölt az ügyvédi szakvizsgát a munkáltatója
irányítása alatt eltöltött 5 évet követően teheti le. A
vizsga fő témái: a tanterv fent leírt témái
A gyakorlati időt
követően van-e
értékelés / vizsga?

IGE

Írásbeli vizsgákkal

N

(Az ügyvédjelöltek mentesek a vizsga szóbeli
része alól.)

3. Folyamatos képzési rendszer
Van-e különbségtétel a
folyamatos képzés /
szakosító képzés között?
Fennállnak-e
folyamatos képzésre
vonatkozó
kötelezettségek?

NEM

IGE
N



Kötelező

képzések

a

Kamara

belső

szabályzatának megfelelően (a jelenlegi
rendszer 2013. január 1-jétől hatályos).
Minden ügyvédnek folyamatos képzésen kell
részt vennie. Minden esküt tett ügyvédnek
konkrétan (összesen) legalább 16 akadémiai
órát (egyenként 45 perc) kell évente képzésen
töltenie.
Jogalap:


a

Kamara

5

2012.

június

26-i,

149.

sz.

Ország: Lettország

határozata
képzésére

az

ügyvédek

és

folyamatos

képesítésük

vonatkozó

szabályzat

(„Noteikumi

par

kvalifikācijas

paaugstināšanu

javítására

jóváhagyásáról

zvērinātu

advokātu
un

tālāk

apmācību”)


a Kamara 2013. október 23-i, 237. sz.
határozata az esküt tett ügyvédek tanácsa
által szervezett képesítéseket javító eljárás
jóváhagyásáról („Noteikumi par reģistrācijas
kārtību padomes organizētiem kvalifikācijas
paaugstināšanas pasākumiem”)

Fennáll-e idegen
nyelvek tanulására
vonatkozó
kötelezettség?

Nincs kötelezettség

Van-e az uniós jog NEM
területére vonatkozó
kötelezettség
a
folyamatos képzéssel
kapcsolatosan?
4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége

Nem releváns

A folyamatos képzéseket
nyújtó képzésszolgáltatók
száma

Több mint 50

Az akkreditált folyamatos
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

Nem releváns
Nincs akkreditációs előírás

Tevékenységek és módszerek
A folyamatos vagy
szakosítási képzési
kötelezettségek keretében
elfogadott képzéstípusok

Nem releváns

A más tagállamban
tartott képzéseken való
részvétel:
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Igen, beszámít a

Ország: Lettország

folyamatos képzési
kötelezettségek
teljesítésébe
5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési
tevékenységeket felügyelő
szervezetek



Kamara

A kamaráról szóló törvény előírja az ügyvédek (és
ügyvédjelöltek)
folyamatos

számára

bővítését.

Az

szakmai
ügyvédek

ismereteik
szakmai

ismereteinek bővítését a Lett Ügyvédi Kamara
szervezi (erre belső szabályzat is vonatkozik), de
számos más ilyen lehetőség is van.
A Lett Ügyvédi Kamara időről időre ellenőrzi, hogy
az ügyvédek vagy ügyvédjelöltek frissítik-e szakmai
ismereteiket, és mi módon.
A felügyeleti folyamat

Nem releváns

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „2. tétel – Vizsgálat az uniós jog területén
tartott ügyvédképzés helyzetéről", Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) és Európai
Közigazgatási Intézet (EIPA)
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