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BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in Letland
1. Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs/universitair
onderwijs

JA

Een afgeronde universitaire
rechtenstudie is verplicht

JA

Stappen om een volledig
bevoegde advocaat te worden:



Afleggen van advocaatsexamen (georganiseerd
door de orde van advocaten) overeenkomstig de
bepalingen van de Advocatenwet
en
verordening nr. 227 van de regering inzake de
procedure voor het examen dat toegang geeft
tot beëdiging als advocaat

Houders van een doctorstitel zijn vrijgesteld van
examinering.

Alternatieve routes naar dit
beroep:



Bewijs overleggen waaruit blijkt dat men ten
minste 25 jaar oud is



Bewijs overleggen waaruit blijkt dat men van
onbesproken gedrag is



Verzoek indienen tot inschrijving als
praktiserend advocaat (nadat het
advocaatsexamen met goed gevolg is afgelegd)

JA
Ook de volgende routes leiden naar het advocaatschap:
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•
ten minste vijf jaar een juridisch beroep hebben
uitgeoefend en daarna het advocaatsexamen met goed
gevolg hebben afgelegd; of

•
ten minste twee jaar stage hebben gelopen bij
een advocaat, als diens assistent, en daarna het
advocaatsexamen met goed gevolg hebben afgelegd;
of
•
ten minste zeven jaar als rechter hebben
gewerkt, een doctorstitel in de sociale wetenschappen
(rechten) hebben, als wetenschappelijk medewerker
aan een rechtenfaculteit hebben gewerkt of een andere
functie met juridische specialisatie hebben vervuld, in
welke gevallen hij/zij het advocaatsexamen niet hoeft af
te leggen om als advocaat te mogen praktiseren.
2. Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een
introductieperiode?

JA, voor kandidaten die
advocaat willen worden
door eerst een periode
als assistent/leerlingadvocaat te werken.

Rechtsgrondslag:
Artikelen 14 en 34 en afdeling 5 van
de Advocatenwet.
In het Lets beschikbaar op
http://likumi.lv/doc.php?id=59283
In het Engels hier beschikbaar.

Verplicht

JA, maar alleen als een
bepaalde route wordt
gekozen (zie
"Alternatieve routes naar
dit beroep").

Vastgestelde duur:
ten minste vijf jaar

Soorten organisaties die
verantwoordelijk zijn voor
het organiseren van
introductieopleidingen



De patroon bij een advocatenkantoor (Een beëdigde
advocaat die ten minste zeven jaar als volwaardig
advocaat heeft gepraktiseerd, een onberispelijke
reputatie heeft, enz.)



Een speciale door de orde van advocaten opgerichte
instelling(Commissie voor de professionele paraatheid,
het toezicht op en de examinering van assistentadvocaten)
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Vorm van
introductieopleiding



Stage bij advocatenkantoor,



onder toezicht van de orde van advocaten, en



rechtenopleiding waarvan het programma voor alle
assistent-advocaten gelijk is, en

 opleiding in beroepsvaardigheden.
Deze voorwaarden zijn cumulatief
Specifieke verplichtingen voor assistent/leerling-advocaten
(vastgelegd in de Advocatenwet en regels/besluiten van de
orde van advocaten):
- Elk jaar 1,5 uur per maand college volgen
- In het 1ste jaar, een artikel/paper over een juridisch
onderwerp publiceren, bijdragen aan werk van de orde
van advocaten
- In het 2de jaar, met toestemming van de patroon een
bepaalde hoeveelheid bestuurs-, civiele en strafzaken
behandelen
- Na het 2de jaar, zelfstandig een bepaalde hoeveelheid
bestuurs-, civiele en strafzaken behandelen
- Aan het einde van het 1ste, 2de en 5de jaar examen
afleggen.
Toelatingsexamen/toetsing voorafgaand aan
de introductieperiode

JA

Vast curriculum tijdens de
introductieperiode

JA
De inhoud van de colleges die elke maand door de orde van
advocaten worden georganiseerd, is niet precies vastgelegd in
een programma. In de colleges wordt in principe de stof
behandeld die aspirant-advocaten moeten leren voor het
examen dat toegang geeft tot beëdiging als advocaat. In de
praktijk gaan de colleges met name over ethische vraagstukken
en pro-Deoadvocatuur.
Het volgen van de colleges is niet verplicht. De aspirantadvocaten kunnen de examenstof ook zelfstandig leren.
De inhoud van de examenstof is vastgelegd bij verordening nr.
227 van de regering inzake de procedure voor het examen dat
toegang geeft tot beëdiging als advocaat en uitgewerkt in een
besluit van de orde van advocaten.
De examenstof bestrijkt onder meer de volgende thema's:
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Constitutioneel recht



Rechtstheorie



Strafrecht en strafprocesrecht



Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht



Bestuursrecht en bestuursprocesrecht



Arbeidsrecht



Vennootschapsrecht



Financieel en belastingrecht



Internationale samenwerking in civiele en strafzaken



Advocatenwet en gerelateerde wetgeving



Deontologie



Internationaal advocatenrecht



Administratie

 Communicatie en argumentatie
(voor een lijst van thema's, in het Lets, zie:
http://www.advokatura.lv/?open=eksameni&lang=lat)
Bijzonderheden ten
aanzien van opleiding in
EU-recht en
taalvaardigheden:

Taalvaardigheidstraining: NEE
EU-recht: Eventueel wordt bij bepaalde thema's naar relevant
EU-recht verwezen.

In verschillende fasen
opgedeelde
introductieperiode

JA
Voor elke fase gelden andere eisen:


Na 1 jaar legt de assistent-advocaat zijn eerste examen af.
Hoofdthema's: burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht,
bestuursrecht
en
bestuursprocesrecht,
vennootschapsrecht, arbeidsrecht.



Na 2 jaar legt de assistent-advocaat zijn tweede examen af.
Hoofdthema's: strafrecht en strafprocesrecht.

Nadat de assistent-advocaat 5 jaar onder begeleiding van een
patroon heeft gewerkt, kan hij het advocaatsexamen afleggen.
Hoofdthema's
(zie
het
bovenbeschreven
opleidingsprogramma).
Beoordeling/Examen na
de introductieperiode

JA

Met een schriftelijk examen
(Assistent-advocaten zijn vrijgesteld van het
mondelinge deel van het advocaatsexamen.)

3. Stelsel voor permanente educatie
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Onderscheid tussen permanente
educatie /
specialisatieopleidingen
Verplichtingen met
betrekking tot
permanente educatie

NEE

JA



Wat bijscholingsverplichtingen betreft, geldt
het bepaalde in het intern reglement van de
orde van advocaten (het huidige systeem geldt
sinds 1 januari 2013).

Beëdigde advocaten moeten zich voortdurend
bijscholen. Meer in het bijzonder geldt dat beëdigde
advocaten elk jaar ten minste 16 uur college moeten
volgen (een college-uur telt 45 minuten).
Rechtsgrondslag:

Verplichtingen met
betrekking tot het leren
van vreemde talen



Besluit nr. 149 van 26 juni 2012 van de Letse orde
van advocaten tot vaststelling van regels inzake
bijscholing en het ontwikkelen en onderhouden van
de vakbekwaamheid van beëdigde advocaten
("Noteikumi par zvērinātu advokātu kvalifikācijas
paaugstināšanu un tālāk apmācību").



Besluit nr. 237 van 23 oktober 2013 van de Letse
orde van advocaten tot vaststelling van een
procedure voor het organiseren van programma's
door de orde van advocaten voor het ontwikkelen
en onderhouden van de vakbekwaamheid van
advocaten ("Noteikumi par reģistrācijas kārtību
padomes
organizētiem
kvalifikācijas
paaugstināšanas pasākumiem")

Geen verplichtingen

Verplichtingen
ten NEE
aanzien van EU-recht als
inhoud van permanente
educatie
/
specialisatieopleidingen
4. Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid van accreditatie

N.v.t.

Aantal aanbieders van

Meer dan vijftig
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opleidingen die activiteiten voor
permanente educatie aanbieden
Soorten aanbieders van
opleidingen die geaccrediteerde
activiteiten voor permanente
educatie ontwikkelen

N.v.t.
Geen vereisten voor erkenning

Activiteiten en methoden
Soorten opleidingsactiviteiten die
worden geaccepteerd conform de
verplichtingen voor permanente
educatie of
specialisatieopleidingen

N.v.t.

Deelname aan
opleidingsactiviteiten in
andere lidstaten:
 Ja

5. Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die toezicht
houden op permanenteeducatieactiviteiten



De orde van advocaten

De orde van advocaten heeft bepaald dat advocaten en
assistent-advocaten
verplicht
zijn
om
hun
vakbekwaamheid voortdurend te vergroten. De
bijscholingsactiviteiten worden georganiseerd door de
orde. (Hierover bestaat ook interne regelgeving.) Maar
advocaten kunnen hun vakbekwaamheid nog op tal van
andere manieren vergroten.
De orde van advocaten controleert van tijd tot tijd of, en
zo ja hoe, advocaten en assistent-advocaten hun
vakbekwaamheid onderhouden.

Toezichtproces

N.v.t.

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 2 – Study on the state of play of lawyers training in EU
law", uitgevoerd door de Raad van balies van de Europese Unie (CCBE) en het Europees Instituut voor
bestuurskunde (EIPA)
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