Системи за обучение на адвокати в
ЕС
Латвия
Информация, предоставена от: Съветa на Латвийската адвокатска колегия (Latvijas
Zvērinātu advokātu padome)
април 2004 г.
ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в Латвия
1. Достъп до професията
Необходимо ли е висше

ДА

образование/университетс
ко образование?
Задължително ли е

ДА

притежаването на
диплома по право?

Какви са стъпките за



Изпит (организиран от адвокатската

придобиване на пълна

колегия –

правоспособност като

адвокатска колегия) съгласно Закона за

адвокат?

адвокатурата и Постановление № 227

Съвета

на

Латвийската

на Министерски съвет „Процедура за
изпит

за

придобиване

на

правоспособност като заклет адвокат“.
Лицата

с

освободени

докторска
от

полагането

изпит;


Навършени 25 години;

1

степен
на

са
този
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Необходимите нравствени качества;



Подаване на заявление за вписване в
списъка на практикуващите адвокати
(след успешно полагане на изпита за
придобиване на правоспособност като
адвокат).

Има ли алтернативни
начини за достъп до
упражняване на
професията?

ДА
Лице, което търси алтернативни начини за
практикуване на адвокатската професия в
Латвия трябва:
•

да

има

най-малко

5-годишен

юридически трудов стаж. След този етап то
може да положи изпита за придобиване на
правоспособност като адвокат; или

•

да

е

преминало

през

стаж

на

въвеждащо обучение от най-малко 2 години
(като помощник-адвокат). След този етап то
може да положи изпита за придобиване на
правоспособност като адвокат; или
•

да

има

най-малко

7-годишен

юридически трудов стаж като съдия или
докторска

степен

или

степен

доктор

на

науките в областта на социалните науки
(право), или да е работило като член на
академичния състав в правния факултет на
висше учебно заведение или на всяка друга
длъжност

с

юридическа

специализация,

поради което то не трябва да полага изпита за
придобиване на правоспособност, за да може
да практикува като адвокат.
2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ

ДА (За кандидати,

2

Правно основание:

Държава: Латвия

стаж?

Стажът
задължителен ли е?

които избират да
придобият статут на
помощник-адвокат и
да работят като
стажанти, за да
станат адвокати.)

Закон за адвокатурата на
Република Латвия,
членове 14 и 34 и Част пета
(на латвийски език).

ДА (Само ако е
избран конкретен

Установена
продължителност:

начин за достъп до

най-малко 5 години

На английски език законът
може да бъде намерен тук.

професията – вж.
раздела за
алтернативните
начини за достъп до
упражняване на
професията)
Какви видове
структури са
отговорни за
организиране на
въвеждащото
обучение по време
на този стаж?

Форма на
въвеждащото
обучение



Адвокатските кантори (за обучението може
да
отговаря
само
адвокат
с
пълна
правоспособност (заклет адвокат), с най-малко
7-годишен практически опит като адвокат с
пълна
правоспособност,
необходимите
нравствени качества и т.н.)



Специална институция, създадена от
Съвета на Латвийската адвокатска колегия
(Комисия за професионална подготовка,
надзор на дейността и оценяване на
помощник-адвокатите)



Стаж под надзора на адвокатска кантора,



Надзор от страна на адвокатската колегия,



Обучение по право по обща за всички стажантадвокати специфична учебна програма,



Обучение по професионални умения в областта
на правото.
Тези условия са кумулативни.

Специални задължения на стажантите (предвидени
в Закона за адвокатурата и наредбите/решенията
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на Съвета на Латвийската адвокатска колегия):

Има ли приемен
изпит/проверка
преди въвеждащия
стаж?

ДА

Има ли утвърдена
учебна програма по
време на
въвеждащия стаж?

ДА

-

през целия период на стажа – посещаване на
ежемесечно обучение (1,5 часа),

-

през първата година – публикуване на
статия/труд по правни въпроси, която/който
да допринесе за работата на Съвета на
Латвийската адвокатска колегия,

-

през втората година – поемане на определен
брой
наказателни,
административни
и
граждански дела под надзора на ръководителя
на стажа,

-

след втората година – независимо поемане на
определен брой наказателни, граждански и
административни дела,

-

полагане на изпит след първата, втората и
петата година.

Няма

точно

установена

учебна

програма

на

лекциите, които се организират веднъж месечно от
адвокатската колегия. Обикновено те се отнасят до
въпроси, които трябва да се научат, за да се положи
успешно изпитът за заклети адвокати, въпреки че на
практика лекциите са съсредоточени главно върху
етичните норми за поведение на заклетите адвокати
и държавната правна помощ.
По време на въвеждащия стаж от кандидатите се
изисква да придобият знания (ако не посредством
лекции, то тогава индивидуално) по всички теми,
които са включени в изпита, за да могат да станат
заклети адвокати.
Тези теми са определени в Постановление № 227 на
Министерски

съвет
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„Процедура

за

изпит

за

Държава: Латвия

придобиване

на

правоспособност

като

заклет

адвокат“ и са уредени по-подробно в решението на
Съвета на Латвийската адвокатска колегия.
Включените теми са:


конституционно право,



теория на правото,



наказателно право и наказателнопроцесуално
право,



гражданско право и гражданскопроцесуално
право,



административно право и
административнопроцесуално право,



трудово право,



дружествено право,



финансово и данъчно право,



международно сътрудничество по
гражданскоправни и наказателноправни
въпроси,



латвийски Закон за адвокатурата и свързани с
него нормативни актове,



етика на заклетите адвокати,



международни правни актове във връзка с
практикуването на адвокатската професия,



водене и управление на адвокатска кантора,



умения за комуникация и аргументиране.

(Списък с темите на латвийски език е достъпен тук.)
Има ли специфични
изисквания във
връзка с изучването
на правото на ЕС и
езиковото обучение?

Езиково обучение: НЕ

Въвеждащият стаж
разделен ли е на
отделни етапи?

ДА

Право на ЕС: При разглеждането на определени
теми е възможно да бъдат разгледани определени
аспекти от правото на ЕС.

Има различни изисквания за всеки етап:


След

1 година

помощник-адвокатът

полага

първия изпит. Основни теми: гражданско и
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гражданскопроцесуално

право,

административно

и

административнопроцесуално

право,

дружествено право, трудово право.


След

2 години

помощник-адвокатът

полага

втория изпит. Основни теми: наказателно право
и наказателнопроцесуално право.


Всеки помощник-адвокат може да положи изпита
за адвокат след като е работил 5 години под
ръководството на работодател. Основните теми
от изпита са темите от посочената по-горе
учебна програма.

Има ли
оценка/изпит след
въвеждащия стаж?

ДА

Чрез писмени изпити
(Помощник-адвокатите са освободени от
устната част на изпита за придобиване на
правоспособност като заклет адвокат.)

3. Система за текущо обучение
Прави ли се разграничение НЕ
между текущо обучение и
специализация?
Има ли задължение
за преминаване на
текущо обучение?

ДА



Задължително обучение, предвидено
в Правилника за вътрешния ред на
адвокатската

колегия

(настоящата

система се прилага от 1 януари 2013 г.).
Всички

заклети

преминат

през

адвокати
текущо

трябва

да

обучение.

По-

конкретно всеки заклет адвокат трябва да
премине най-малко 16 (общо) академични
часа (45 мин.) на обучение на година.
Правно основание:


Решение
Съвета

№ 149
на

от

26.06.2012 г.

Латвийската

на

адвокатска

колегия за одобряване на правилата за
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текущо обучение и повишаване на
квалификацията на заклетите адвокати
(„Noteikumi

par

zvērinātu

kvalifikācijas

paaugstināšanu

advokātu
un

tālāk

apmācību“)


Решение
Съвета

№ 237
на

от

23.10.2013 г.

Латвийската

на

адвокатска

колегия за одобряване на процедурата
относно методите за повишаване на
квалификацията, прилагани от Съвета
на

Латвийската

(„Noteikumi
padomes

par

адвокатска

колегия

reģistrācijas

kārtību

organizētiem

paaugstināšanas pasākumiem“)
Има ли задължение
за изучаване на
чужди езици?

НЕ

Има ли задължение НЕ
за
включване
на
правото на ЕС в
текущото
обучение/специализ
ацията?
4. Акредитация и структури, предоставящи обучение
Съществува ли
акредитация?

Не се прилага

Какъв е броят на
структури, предоставящи
обучение, които предлагат
текущо обучение?

Над 50.

Какви са видовете
структури, предоставящи
обучение, които
разработват акредитирани
дейности по текущо

Не се прилага
Няма изисквания за акредитация.
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обучение?
Дейности и методи
Какви видове дейности по
обучение се приемат
съгласно задължението за
текущо обучение или
специализация?

Не се прилага

Участие в дейности по
обучение в друга
държава членка:


Да, това е част от
задълженията за текущо
обучение.

5. Надзор на дейностите по обучение
Кои са структурите,
упражняващи надзор
върху дейностите по
текущо обучение?



Адвокатската колегия

Законът за адвокатурата налага на адвокатите
(както и на помощник-адвокатите) задължение
за

непрекъснато

усъвършенстване

професионалните
Усъвършенстването

на

квалификации.
на

професионалните

квалификации на адвокатите се организира от
Латвийската адвокатска колегия (съществува и
Правилник за вътрешния ред). Всяко лице
обаче може да подобри професионалните си
квалификации по много други начини.
Латвийската адвокатска колегия периодично
проверява дали и по какъв начин адвокатите и
помощник-адвокатите

подобряват

професионалните си квалификации.
Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Не се прилага

Източник: Пилотен проект – Европейско съдебно обучение: „Лот 2 – Проучване на актуалното
състояние на обучението по право на ЕС на адвокати“, извършено от Съвета на адвокатските колегии
от Европейския съюз (CCBE) и Европейския институт по публична администрация (EIPA)
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