Systémy vzdělávání advokátů v EU
Lotyšsko
Informace poskytla: Lotyšská rada advokátů (Latvijas Zvērinātu advokātu padome)
duben 2014

POPIS VNITROSTÁTNÍHO SYSTÉMU ODBORNÉ PŘÍPRAVY ADVOKÁTŮ v
Lotyšsku
1. Přístup k profesi
Vysokoškolské / univerzitní
vzdělání

ANO

Titul v oboru právo je povinný

ANO

Postup, jak dosáhnout plné
způsobilosti k výkonu
advokacie:



zkouška (organizovaná advokátní komorou –
radou advokátů) v souladu se zákonem o
advokacii a nařízením vlády č. 227 o
průběhu advokátních zkoušek

Povinnost složit zkoušku se nevztahuje na držitele
titulu Ph.D.

Alternativní přístup k profesi:



dosažený věk alespoň 25 let;



doložená bezúhonnost;



předložení žádosti o zápis na seznam
praktikujících advokátů (po úspěšném složení
advokátní kvalifikační zkoušky)

ANO
Osoba, která chce získat alternativní přístup k
výkonu právní praxe v Lotyšsku, musí:
•
mít alespoň 5letou zkušenost s působením v
oblasti právních služeb; po tomto období musí složit
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advokátní kvalifikační zkoušku;
•
jako
koncipient
(asistent
advokáta)
absolvovat odbornou koncipientskou právní praxi v
délce alespoň 2 roky. Poté může složit advokátní
kvalifikační zkoušku;
nebo
•
mít alespoň 7letou zkušenost s působením
ve funkci soudce, mít Ph.D. nebo habilitaci v oblasti
společenských věd (práva), nebo mít zkušenost s
působením na katedře práva při instituci
vysokoškolského
vzdělávání
ve
funkci
akademického pracovníka nebo v jiné funkci se
specializací na právo či soudnictví. V takovém
případě nemusí pro získání způsobilosti k výkonu
advokátní praxe skládat kvalifikační zkoušku.
2. Odborná příprava během právní praxe
Existuje právní praxe?

ANO (pro uchazeče,
kteří chtějí získat status
advokátního asistenta a
pracovat jako
koncipient s cílem stát
se advokátem)

Právní základ:
zákon o advokacii Lotyšské
republiky, články 14 a 34 a část
pátá
V lotyštině dostupný na:
http://likumi.lv/doc.php?id=59283
V angličtině dostupný zde.

Povinná

ANO (pouze v určitých

případech – viz oddíl
„Alternativní přístup k
profesi“)
Struktury odpovědné za
organizaci právní praxe

Forma právní praxe

Stanovená délka:
alespoň 5 let



Soukromí advokáti a advokátní kanceláře (za
odbornou přípravu odpovídá jeden plně kvalifikovaný
advokát, který má alespoň 7letou zkušenost s výkonem
advokacie, je bezúhonný atd.)



Specializovaná instituce zřízená radou advokátů
(příprava na výkon profese, dohled nad činnostmi a
zkušební komise advokátních koncipientů)



stáž pod dohledem v soukromé advokátní kanceláři,
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dohled advokátní komory,



odborná právnická příprava se zvláštním vzdělávacím
plánem společným pro všechny koncipienty, a



odborná příprava v oblasti profesních dovedností.

Tyto podmínky jsou kumulativní.
Zvláštní povinnosti koncipientů (stanovené v zákoně o
advokacii a v předpisech/rozhodnutích rady advokátů):
- po všechny roky se jednou měsíčně účastnit školení
(1,5 hodiny),
-

během prvního roku publikovat článek/příspěvek
věnovaný konkrétnímu právnímu problému a podílet
se na činnosti Lotyšské rady advokátů,

-

během druhého roku řešit určitý počet trestních,
správních a občanskoprávních věcí na základě
pověření školitele,

-

po ukončení druhého roku samostatně řešit určitý
počet trestních, správních a občanskoprávních věcí,

-

na konci prvního, druhého a pátého roku složit
zkoušku.

Přijímací zkouška /
prověření před
zahájením právní praxe

ANO

Stanovený vzdělávací
plán během právní
praxe

ANO
Školení pořádaná jednou měsíčně advokátní komorou
nemají přesně stanovený plán. Obvykle se věnují otázkám,
s nimiž je třeba se seznámit, aby bylo možné složit
advokátní zkoušku. V praxi se nicméně převážně zabývají
etikou advokátní profese a státem poskytovanou právní
pomocí.
V průběhu koncipientské právní praxe se uchazeči musí
obeznámit (pokud ne na školeních, tak samostatně) se
všemi tématy, která advokátní zkouška zahrnuje.
Tato témata jsou vymezena v nařízení vlády č. 227 o
průběhu advokátních zkoušek a detailně specifikována v
rozhodnutí rady advokátů.
Mezi témata patří:


ústavní právo



teorie práva
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trestní právo hmotné a procesní



občanské právo hmotné a procesní



správní právo hmotné a procesní



pracovní právo



právo společností



finanční a daňové právo



mezinárodní spolupráce v občanských a trestních
věcech



lotyšský zákon o advokacii a související právní
předpisy



etika advokáta



mezinárodní právní předpisy týkající se výkonu
advokacie



dokumentace advokátní praxe



komunikační a argumentační dovednosti

Seznam témat v lotyštině je dostupný na:
http://www.advokatura.lv/?open=eksameni&lang=lat
Specifika týkající se
odborné přípravy
v oblasti práva EU a
jazykové přípravy

Jazyková odborná příprava: NE

Rozdělení právní praxe
do jednotlivých fází

ANO

Odborná příprava v právu EU: Odkazy na právní
předpisy EU se mohou objevit při prezentaci jiných témat.

Pro každé období platí jiné požadavky:


Po prvním roce skládá advokátní koncipient první

zkoušku. Hlavní témata: občanské právo hmotné a
procesní, správní právo hmotné a procesní, právo
společností, pracovní právo.


Po dvou letech skládá advokátní koncipient druhou

zkoušku. Hlavní témata: trestní právo hmotné a
procesní.
Advokátní koncipient může složit advokátní zkoušku po 5
letech působení pod vedením zaměstnavatele. Hlavní
témata zkoušky: témata obsažená v plánu odborné
přípravy, viz výše.
Hodnocení/zkouška po
skončení právní praxe

ANO

Prostřednictvím písemného testu
(advokátní koncipienti nemusejí při advokátní
zkoušce absolvovat ústní část)
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3. Systém soustavné odborné přípravy
Rozlišování mezi soustavnou
odbornou přípravou a
specializací

NE

Povinnosti týkající se
soustavné odborné
přípravy



ANO

Povinnosti týkající se odborné přípravy jsou
stanoveny ve vnitřních předpisech komory
(stávající systém se používá od 1. ledna 2013).

Všichni advokáti musí absolvovat soustavnou
odbornou přípravu. Konkrétně musí každý
advokát navštěvovat školení v souhrnném
rozsahu nejméně 16 vyučovacích hodin (45
min.) ročně.
Právní základ:

Povinnosti týkající se
studia cizích jazyků



rozhodnutí Lotyšské rady advokátů č. 149 ze
dne 26. června 2012, kterým se schvalují
předpisy týkající se soustavné odborné přípravy
a zvyšování kvalifikace advokátů (Noteikumi
par
zvērinātu
advokātu
kvalifikācijas
paaugstināšanu un tālāk apmācību)



rozhodnutí Lotyšské rady advokátů č. 237 ze
dne 23. října 2013, kterým se schvaluje postup
týkající
se
zvyšování
kvalifikace
organizovaného radou advokátů (Noteikumi par
reģistrācijas kārtību padomes organizētiem
kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem)

Žádné povinnosti

Povinnosti týkající se NE
práva EU u průběžné
odborné přípravy
4. Systémy akreditace a poskytovatelé odborné přípravy
Možnost akreditace

Nepoužije se

Počet
poskytovatelů Více než 50
nabízejících vzdělávací aktivity
v oblasti soustavné odborné
přípravy
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Typy
poskytovatelů Nepoužije se
připravujících
akreditované Nejsou stanoveny žádné požadavky na akreditaci.
vzdělávací aktivity v oblasti
soustavné odborné přípravy
Aktivity a metody
Typy
vzdělávacích
aktivit, Nepoužije se
které jsou uznány v rámci
povinností soustavné odborné
přípravy

Účast na vzdělávacích
aktivitách v jiném
členském státě:
 Ano,

započítává se do
splněných požadavků v
rámci odborné přípravy.

5. Dohled nad činnostmi v oblasti odborné přípravy
Organizace zapojené do
dohledu nad činnostmi v
oblasti soustavné odborné
přípravy



Advokátní komora

Zákon o advokacii stanoví povinnost advokátů (i
advokátních koncipientů) soustavně si zlepšovat svou
profesní kvalifikaci. Zvyšování profesní kvalifikace
advokátů organizuje Lotyšská advokátní komora (k
této věci rovněž existuje vnitřní předpis). Zvyšovat si
profesní kvalifikaci je však možné i mnoha jinými
způsoby.
Lotyšská advokátní komora čas od času kontroluje,
zda si advokáti a advokátní koncipienti doplňují svou
profesní kvalifikaci a jakým způsobem.

Proces dohledu

Nepoužije se

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 2 – Studie aktuální situace v oblasti
odborné přípravy advokátů týkající se právních předpisů EU“, vypracovaná Radou evropských
advokátních komor (CCBE) a Evropským institutem veřejné správy (EIPA)
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