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OPIS VNÚTROŠTÁTNEHO SYSTÉMU ODBORNEJ PRÍPRAVY PRÁVNIKOV v Lotyšsku
1. Prístup k povolaniu
Vysokoškolské vzdelanie /
univerzitné vzdelanie

ÁNO

Právnické vzdelanie je
povinné

ÁNO

Ako sa stať plnohodnotným
právnikom:



Skúška

(organizovaná

advokátskou

komorou – Radou prísažných advokátov)
v súlade

so

zákonom

a vládnym

nariadením

o advokácii

č. 227

„Postup

skúšania prísažných advokátov“
Držitelia titulu PhD sú od tejto skúšky
oslobodení.


Vek aspoň 25 rokov



Preukázaná bezúhonnosť



Podanie prihlášky na zápis do zoznamu
praktizujúcich advokátov (po úspešnom
zložení advokátskej kvalifikačnej skúšky)

Alternatívne cesty
k vykonávaniu povolania:

ÁNO
Osoba, ktorá chce využiť alternatívnu cestu
k advokátskej praxi v Lotyšsku, musí:
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Krajina: Lotyšsko

•

mať za sebou aspoň 5 rokov pôsobenia

v právnickom povolaní – po tejto fáze musí zložiť
advokátsku kvalifikačnú skúšku – alebo

•

absolvovať odbornú prípravu v období

zaškolenia v trvaní aspoň 2 roky ako koncipient
(asistent advokáta) – po tejto fáze sa môže
prihlásiť na advokátsku kvalifikačnú skúšku –
alebo
•

mať za sebou aspoň 7 rokov práce ako

sudca alebo mať titul doktora alebo docenta
v spoločenských

vedách

(právo),

alebo

v minulosti pracovať ako člen akademického
personálu

v právnom

oddelení

inštitúcie

vysokoškolského vzdelávania alebo na inej pozícii
s právnickou špecializáciu – v takom prípade
nemusí zložiť kvalifikačnú skúšku na to, aby
mohla pôsobiť ako advokát.
2. Odborná príprava v období zaškolenia
Existuje obdobie
zaškolenia?

ÁNO (pre uchádzačov,
ktorí sa rozhodli získať
postavenie asistenta
advokáta a pracovať
ako koncipienti, aby sa
mohli stať advokátmi)

Právny základ:
Zákon Lotyšskej republiky
o advokácii, články 14, 34 a časť
päť
V lotyštine dostupné na:
http://likumi.lv/doc.php?id=592
83.
V angličtine dostupné tu.

Povinná

ÁNO (iba ak sa zvolí

Stanovená dĺžka:

príslušná možnosť

aspoň 5 rokov

(pozri časť
„Alternatívne cesty
k povolaniu“)
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Krajina: Lotyšsko

Inštitúcie zodpovedné



Súkromní právnici a právnické firmy (jeden
plnohodnotný právnik (prísažný advokát) bude
mať na starosti odbornú prípravu (aspoň 7 rokov
skúseností s pôsobením ako plnohodnotný
právnik, bezúhonnosť atď.)



Špeciálna inštitúcia zriadená Radou
prísažných advokátov (Komisia pre odbornú
pripravenosť, činnosti dohľadu a skúšanie
asistentov prísažných advokátov)

za organizovanie
odbornej prípravy
v období zaškolenia

Formy odbornej
prípravy v období
zaškolenia



Prax pod dohľadom súkromného právnika a



dohľad advokátskej komory a



odborná príprava v oblasti práva podľa osobitných
osnov spoločných pre všetkých začínajúcich
právnikov a



odborná príprava v oblasti právnických odborných
zručností

Tieto podmienky sú kumulatívne.
Osobitné povinnosti pre koncipientov (stanovené
v zákone
o advokácii
a v právnych
predpisoch/rozhodnutiach Rady prísažných advokátov):
–

počas všetkých rokov – každý mesiac absolvovať
odbornú prípravu (1,5 hodiny),

–

počas 1. roka – publikovať článok o právnych
otázkach, prispievať k práci lotyšskej Rady
prísažných advokátov,

–

počas 2. roka – ako koncipient sa zúčastniť na
určitom počte trestných, správnych a občianskych
konaní s povolením dohliadajúceho právnika,

–

po 2. roku – ako koncipient sa samostatne
zúčastniť na určitom počte trestných, správnych
a občianskych konaní,

–

zložiť skúšku po 1., 2. a 5. roku.

Prijímacia
skúška/kontrola pred
obdobím zaškolenia

ÁNO

Stanovené osnovy

ÁNO
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Krajina: Lotyšsko

v období zaškolenia

Neexistujú

žiadne

presné

osnovy

prednášok

organizovaných raz mesačne advokátskou komorou.
Prednášky sa zvyčajne týkajú otázok, ktoré je nutné si
osvojiť na zloženie advokátskej skúšky, aj keď v praxi sa
väčšinou týkajú etiky prísažného advokáta a štátnej
právnej pomoci.
V období zaškolenia musia uchádzači zvládnuť (ak nie
v rámci prednášok, tak individuálne) všetky témy,
ktorých sa týka skúška, aby sa stali prísažnými
advokátmi.
Tieto témy sú stanovené vo vládnom nariadení č. 227
„Postup skúšania prísažných advokátov“ a spresnené
rozhodnutím Rady prísažných advokátov.
Medzi témy patria:


ústavné právo,



právna teória,



trestné právo a trestné procesné právo,



občianske právo a občianske procesné právo,



správne právo a správne procesné právo,



pracovné právo,



firemné právo,



finančné a daňové právo,



medzinárodná spolupráca v občianskych a trestných
veciach,



lotyšský zákon o advokácii a súvisiace právne akty,



etika prísažného advokáta,



medzinárodné právne akty týkajúce sa výkonu
povolania právnika,



vedenie záznamov prísažného advokáta,



komunikačné a argumentačné zručnosti.

(Zoznam tém v lotyštine je k dispozícii na tejto webovej
stránke:
http://www.advokatura.lv/?open=eksameni&lang=lat.)
Osobitné požiadavky
týkajúce sa právnych

Jazyková príprava: NIE
Právo EÚ: Pri vysvetľovaní niektorých tém sa môže
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predpisov EÚ
a jazykovej prípravy:

hovoriť aj o práve EÚ.

Obdobie zaškolenia
rozdelené do rôznych
fáz

ÁNO
Pre každé obdobie platia odlišné požiadavky:


Po 1 roku asistent prísažného advokáta absolvuje
prvú skúšku. Hlavné témy: občianske a občianske
procesné právo, správne a správne procesné právo,
firemné právo, pracovné právo.



Po 2 roku asistent prísažného advokáta absolvuje
druhú skúšku. Hlavné témy: trestné a trestné
procesné právo.

Asistent

prísažného

advokáta

môže

absolvovať

advokátsku skúšku po tom, ako 5 rokov pracoval pod
vedením zamestnávateľa. Hlavné témy skúšky: témy
osnov uvedených vyššie.
Hodnotenie/skúška po
skončení obdobia
zaškolenia

ÁNO Písomné skúšky
(Asistenti prísažných advokátov sú oslobodení od
ústnej časti skúšky prísažného advokáta.)

3. Systém priebežnej odbornej prípravy
Rozlišovanie medzi
priebežnou odbornou
prípravou a špecializačnou
odbornou prípravou
Povinnosti týkajúce sa
priebežnej odbornej
prípravy/
špecializačnej
odbornej prípravy

ÁNO

NIE



Povinnosti

týkajúce

sa

povinnej

odbornej prípravy uvedené v interných
predpisoch advokátskej komory (súčasný
systém sa uplatňuje od 1. januára 2013)
Všetci prísažní advokáti musia absolvovať
nepretržitú
povedané,

odbornú
každý

prípravu.

prísažný

Presnejšie

advokát

musí

absolvovať odbornú prípravu v trvaní aspoň
16 (celkom) akademických hodín (45 min.)
ročne.
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Právny základ:


rozhodnutie

Lotyšskej

rady

prísažných

advokátov č. 149 z 26. 6. 2012, ktorým sa
schvaľuje nariadenie o nepretržitej odbornej
príprave a zvyšovaní kvalifikácie prísažných
advokátov

(„Noteikumi

par

zvērinātu

advokātu kvalifikācijas paaugstināšanu un
tālāk apmācību“),


rozhodnutie

Lotyšskej

rady

prísažných

advokátov č. 237 z 23. 10. 2013, ktorým sa
schvaľuje
kvalifikácie
prísažných

postup

činností

organizovaných
advokátov

zvyšovania
Radou

(„Noteikumi

par

reģistrācijas kārtību padomes organizētiem
kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem“).
Povinnosti týkajúce sa
štúdia cudzích jazykov

Žiadne povinnosti

Povinnosti týkajúce sa
práva EÚ v súvislosti
s priebežnou
odbornou prípravou /
špecializačnou
odbornou prípravou

NIE

4. Systémy akreditácie a poskytovatelia odbornej prípravy
Možnosť akreditácie

Neuplatňuje sa

Počet poskytovateľov
priebežnej odbornej prípravy

Viac než 50

Typ poskytovateľov odbornej
prípravy, ktorí zabezpečujú
akreditované činnosti
priebežnej odbornej prípravy

Neuplatňuje sa
Žiadne požiadavky na akreditáciu

Činnosti a metódy
Druhy činnosti odbornej

Neuplatňuje sa
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Účasť na činnostiach

Krajina: Lotyšsko

prípravy prípustné v rámci

odbornej prípravy v inom
členskom štáte:

povinnej priebežnej prípravy
alebo špecializačnej odbornej



prípravy

Áno, započítava sa medzi
splnené povinnosti
nepretržitej odbornej
prípravy.

5. Dohľad nad činnosťami odbornej prípravy
Organizácie, ktoré sa
podieľajú na dohľade nad
činnosťami priebežnej
odbornej prípravy



Advokátska komora

V zákone

o advokácii

sa

stanovuje

povinnosť

advokáta (ako aj asistenta advokáta) neustále si
zvyšovať odbornú kvalifikáciu. Zvyšovanie odbornej
kvalifikácie

advokátov

organizuje

Lotyšská

advokátska komora (ktorá sa riadi aj internými
predpismi).

Advokát

si

však

môže

zvyšovať

odbornú kvalifikáciu aj mnohými inými spôsobmi.
Lotyšská advokátska komora občas kontroluje, či
a ako si advokáti alebo asistenti advokátov zvyšujú
odbornú kvalifikáciu.
Postup dohľadu

Neuplatňuje sa

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 2 – Štúdia o stave odbornej
prípravy právnikov v oblasti práva EÚ“ realizovaný Radou advokátskych komôr a združení
právnikov Európy (CCBE) a Európskym inštitútom verejnej správy (EIPA)
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