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Latvijos NACIONALINĖS ADVOKATŲ MOKYMO SISTEMOS APRAŠAS
1. Profesijos įgijimas
Aukštasis / universitetinis
išsilavinimas

TAIP.

Privalomas teisinis
išsilavinimas

TAIP.

Reikalavimai asmeniui,
siekiančiam tapti visateisiu
advokatu:



egzaminai,

kuriuos

advokatūra

/

Prisiekusiųjų advokatų taryba rengia pagal
Advokatų įstatymą ir vyriausybės taisykles
Nr. 227

„Prisiekusiųjų

advokatų

egzaminavimo procedūra“;
teisės mokslų kvalifikacinį daktaro laipsnį
turintys asmenys atleidžiami nuo egzamino;


būti ne mažiau kaip 25 metų amžiaus;



nepriekaištinga reputacija;



pateikti paraišką įrašyti į praktikuojančių
advokatų sąrašą (išlaikius advokato
kvalifikacinį egzaminą).

Alternatyvūs būdai tapti
advokatu

TAIP.
Asmuo, kuris nori tapti advokatu alternatyviu
būdu, privalo:
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•

turėti ne mažesnę nei 5 metų teisinio

darbo patirtį; turėdamas tokią patirtį, jis turi
išlaikyti advokato kvalifikacinį egzaminą;

•

ne mažiau kaip 2 metus praktikanto

(advokato

padėjėjo)

pasirengimo

teisėmis

advokato

veiklai

dalyvauti
laikotarpio

mokyme. Po šio etapo jis gali laikyti advokato
egzaminą; arba
•

turėti ne mažesnę kaip 7 metų teisėjo

darbo patirtį arba socialinių mokslų (teisės)
daktaro

ar

habilituoto

daktaro

kvalifikacinį

laipsnį, arba turėti akademinio darbo aukštojo
mokslo institucijos teisės fakultete arba einant
bet kurias kitas su teisine specializacija susijusias
pareigas

patirtį, –

tuomet

jis

neturi

laikyti

advokato egzamino, kad galėtų verstis advokato
praktika.
2. Mokymas pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
Ar yra nustatytas
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis?

Ar šis laikotarpis
privalomas?

TAIP (taikomas
kandidatams, kurie,
siekdami tapti
advokatais,
nusprendžia įgyti
advokato padėjėjo
statusą ir dirbti
praktikantais).

Teisinis pagrindas:

TAIP (taikoma tik jeigu

Nustatyta trukmė:

pasirenkamas

ne mažiau kaip 5 metai.

konkretus būdas (žr.
skiltį „Alternatyvūs
būdai tapti advokatu“).

2

Latvijos Respublikos advokatų
įstatymas (14, 34 straipsniai ir
penktoji dalis).
Latvių kalba galima rasti
adresu:
http://likumi.lv/doc.php?id=592
83; versiją anglų kalba galima
rasti čia.
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Už pasirengimo
advokato veiklai
mokymą atsakingų
institucijų rūšys:

Pasirengimo advokato
veiklai mokymo
forma:



privati praktika advokatų kontoroje (už
mokymą atsakingas vienas visateisis advokatas
(prisiekusysis advokatas) (ne mažiau kaip 7 metų
praktikuojančio visateisio advokato patirtis,
nepriekaištinga reputacija ir t. t.);



Prisiekusiųjų advokatų tarybos įsteigta
speciali institucija (profesinis pasirengimas,
prisiekusiųjų advokatų padėjėjų veiklos priežiūros
ir egzaminavimo komisija).



praktika, kuriai vadovauja privatus praktikuojantis
advokatas,



praktika, kuriai vadovauja advokatūra,



mokymas naudojant visiems advokato padėjėjams
taikomą specifinę mokymo programą ir



mokymai, susiję su teisinių profesinių įgūdžių
ugdymu.

Turi būti tenkinamos visos šios sąlygos.
Specifinės praktikantų pareigos (nustatytos Advokatų
įstatyme ir Prisiekusiųjų advokatų tarybos taisyklėse /
sprendimuose):
− visus metus lankyti mėnesinius mokymo kursus
(1,5 valandos trukmės);
− pirmaisiais metais paskelbti straipsnį / publikaciją
teisiniais klausimais, prisidėti prie Latvijos
prisiekusiųjų advokatų tarybos darbo;
− antraisiais metais praktikos vadovui prižiūrint
atlikti
tam
tikros
trukmės
praktiką
baudžiamosiose, administracinėse ir civilinėse
bylose;
− praėjus antriesiems metams savarankiškai atlikti
tam tikros trukmės praktiką baudžiamosiose,
administracinėse ir civilinėse bylose;
− laikyti
egzaminus
praėjus
pirmiesiems,
antriesiems ir penktiesiems metams.
Stojamasis egzaminas
/ patikrinimas prieš
pasirengimo advokato

TAIP.
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veiklai laikotarpį
Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpiu
taikoma parengta
mokymo programa

TAIP.
Kartą per mėnesį advokatūros rengiamos paskaitos
nėra pagrįstos konkrečia mokymo programa. Paprastai
jose aptariamos temos, kurias riekėtų išmanyti norint
išlaikyti

prisiekusiojo

advokato

egzaminą,

nors

praktikoje paskaitose dažniausiai aptariami klausimai,
susiję su prisiekusiųjų advokatų etika ir valstybės
teikiama teisine pagalba.
Pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu reikalaujama,
kad kandidatai (jei ne paskaitose, tai savarankiškai)
susipažintų su visomis egzaminų temomis, kad galėtų
tapti prisiekusiaisiais advokatais.
Šios temos nustatomos vadovaujantis
taisyklėmis

Nr. 227

vyriausybės

„Prisiekusiojo

advokato

egzaminavimo procedūra“ ir išsamesnėmis taisyklėmis,
kurios

nustatytos

Prisiekusiųjų

advokatų

tarybos

sprendime.
Aptariamos šios temos:


konstitucinė teisė;



teisės teorija;



baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė;



civilinė teisė ir civilinio proceso teisė;



administracinė teisė ir administracinio proceso teisė;



darbo teisė;



įmonių teisė;



finansų ir mokesčių teisė;



tarptautinis bendradarbiavimas civilinėse ir
baudžiamosiose bylose;



Latvijos advokatūros įstatymas ir susiję teisės aktai;



prisiekusiojo advokato etika;



tarptautiniai teisės aktai, susiję su vertimusi
advokato praktika;



prisiekusiojo advokato sudaromų sutarčių apskaita;



bendravimo ir argumentavimo įgūdžiai.
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(Temų sąrašą latvių kalba galima rasti spustelėjus šią
nuorodą:
http://www.advokatura.lv/?open=eksameni&lang=lat).
Specialūs reikalavimai, Kalbų mokymas: NE.
susiję su ES teisės ir
ES teisės mokymas. Aptariant tam tikras temas gali
kalbų mokymu
būti pateikiamos nuorodos į ES teisę.
Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis
skirstomas į keletą
etapų

TAIP.
Kiekvienam laikotarpiui taikomi skirtingi reikalavimai:


po vienų metų prisiekusiojo advokato padėjėjas
laiko

pirmąjį

egzaminą.

Pagrindinės

egzamino

temos: civilinė teisė ir civilinio proceso teisė,
administracinė teisė ir administracinio proceso teisė,
įmonių teisė, darbo teisė;


po dvejų metų prisiekusiojo advokato padėjėjas
laiko antrąjį egzaminą. Pagrindinės egzamino temos:
baudžiamoji ir baudžiamojo proceso teisė.

Prisiekusiojo advokato padėjėjas advokato egzaminą
gali laikyti 5 metus išdirbęs vadovaujamas darbdavio.
Pagrindinės egzamino temos sutampa su pirmiau
aprašytos mokymo programos temomis.
Pasibaigusio
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpio
vertinimas /
egzaminas

TAIP

Egzaminai raštu.
(Prisiekusiojo advokato padėjėjai atleidžiami nuo
prisiekusiojo advokato egzamino žodinės dalies).

3. Tęstinio mokymo sistema
Tęstinio mokymo ir
specializuoto mokymo
diferenciacija
Su tęstiniu mokymu
susijusios pareigos

NE.

TAIP



Su

privalomu

pareigos,
vidaus

kaip

mokymu
nurodyta

taisyklėse

susijusios
advokatūros

(dabartinė

galioja nuo 2013 m. sausio 1 d.).
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Visi prisiekusieji advokatai privalo dalyvauti
tęstinio mokymo kursuose. Tiksliau tariant,
kiekvienas prisiekusysis advokatas kasmet
privalo dalyvauti ne mažiau kaip (iš viso) 16
akademinių

valandų

(45

minutes)

trunkančiuose mokymo kursuose.
Teisinis pagrindas:


2012 m. birželio 26 d. Latvijos prisiekusiųjų
advokatų tarybos sprendimas Nr. 149, kuriuo
patvirtinamos

tęstinio

mokymo

ir

prisiekusiųjų advokatų kvalifikacijos kėlimo
taisyklės (Noteikumi par zvērinātu advokātu
kvalifikācijas

paaugstināšanu

un

tālāk

apmācību);


2013 m. spalio 23 d. Latvijos prisiekusiųjų
advokatų tarybos sprendimas Nr. 237, kuriuo
patvirtinama Prisiekusiųjų advokatų tarybos
kvalifikacijos kėlimo veiklos organizavimo
tvarka (Noteikumi par reģistrācijas kārtību
padomes

organizētiem

paaugstināšanas pasākumiem).
Su užsienio kalbų
mokymusi susijusios
pareigos

Nenustatyta jokių pareigų.

Pareigos, susijusios su NE.
ES
teisės
turiniu
atsižvelgiant į tęstinį
mokymą
4. Akreditavimo sistemos ir mokymo paslaugų teikėjai
Akreditacijos galimybė

Netaikoma.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą
tęstinio mokymo veiklą,
skaičius

Daugiau nei 50.
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Mokymo paslaugų teikėjų,
Netaikoma.
rengiančių akredituotą
Akreditavimo reikalavimų nėra.
tęstinio mokymo veiklą, rūšis
Veikla ir metodai
Su tęstiniu arba
specializuotu mokymu
susijusias pareigas
atitinkančios mokymo
veiklos rūšys

Netaikoma.

Dalyvavimas kitoje
valstybėje narėje
vykdomoje mokymo
veikloje:


taip, dalyvavimas tokioje
veikloje gali būti
prilyginamas su tęstiniu
mokymu susijusių pareigų
įvykdymui.

5. Mokymo veiklos priežiūra
Organizacijos, padedančios
vykdyti tęstinio mokymo
veiklos priežiūrą



Advokatų asociacija.

Advokatūros

įstatyme

advokatui

(ir

advokato

padėjėjams) nustatyta pareiga nuolat tobulinti savo
profesinę

kvalifikaciją.

Advokatų

profesinės

kvalifikacijos tobulinimo kursus rengia Latvijos
advokatų asociacija (šiuo atveju yra priimtos vidaus
taisyklės).

Tačiau

advokatas

savo

profesinę

kvalifikaciją gali tobulinti ir įvairiais kitais būdais.
Latvijos advokatų asociacija kartais patikrina, ar
advokatai arba advokatų padėjėjai tobulina savo
profesinę kvalifikaciją ir kokiais būdais jie tai daro.
Priežiūros procesas

Netaikoma.

Šaltinis: Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) ir Europos viešojo
administravimo instituto (EVAI) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis projektas
„2 dalis. Advokatams skirto ES teisės mokymo būklės tyrimas“.
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