Advokaatide/õigusnõustajate
koolitussüsteemid ELis
Itaalia
Teabe esitaja: Kõrgem advokaatide kool (Scuola Superiore dell’Avvocatura)
Aprill 2014

ADVOKAATIDE/ÕIGUSNÕUSTAJATE RIIKLIKU KOOLITUSSÜSTEEMI KIRJELDUS – Itaalia
1. Juurdepääs kutsealale
Kõrgharidus/ülikooliharidus

JAH

Õigusteaduse kraad on
kohustuslik

JAH




Täieõiguslikuks
advokaadiks/õigusnõustajaks
saamise nõuded
Alternatiivsed võimalused
kutsealale juurdepääsuks

Isik peab end registreerima advokatuuris.
Isik peab sooritama riigieksami.
Isik peab läbima kutsepraktika.

JAH, teiste elukutsete esindajatel on võimalik saada
advokaadiks.
Kohtunikud, prokurörid ja akadeemiliste ringkondade
esindajad võivad end advokaadina registreerida
(seaduse nr 247/12 artikkel 2).

2. Koolitus kutsepraktika ajal
Kas on nõutav
kutsepraktika läbimine?

JAH

31. detsembri 2012. aasta seadus nr 247 (artikli 41 lõige
5)
(Nuova disciplina dell ordinamento della professione
forense – Legge 31 Dicembre 2012, N.247).

Kohustuslik

JAH

Kindlaksmääratud kestus:
18 kuud.

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse




Advokatuur.
Eraõiguslikud koolituspakkujad.
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korraldamise eest
vastutavad struktuurid





Advokatuuri poolt akrediteeritud eraõiguslikud
koolituspakkujad.
Ülikoolid.
Advokaatide ühingud ja koolitusasutused, mille on
loonud advokatuur.

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse vorm

Advokatuuri juhendamisel toimuv praktika.

Sobivuseksam/kontroll
enne kutsepraktika algust

JAH

Kindlaksmääratud
õppekava kutsepraktika
ajal

Kindlaksmääratud õppekava puudub.
ELi õigust ja keeleõpet käsitlevad nõuded puuduvad.

Kutsepraktika järgne
hindamine/eksam

PUUDUB



Kontrollitakse diplomit.

Koolitus ei ole jaotatud etappideks teemade või meetodite
alusel.
Pärast kutseala käsitleva reformi jõustumist
1. jaanuaril 2015
pikeneb
kutsepraktika järgse
hindamise tähtaeg kuuele aastale. See on aeg, mille
jooksul peab advokaadiks pürgija sooritama
riigieksami.
Kuus kuud pärast seda, kui isik on registreeritud
advokaadi praktikandina, lubatakse tal taotleda
(piiratud juhtumite puhul) teda juhendava advokaadi
nimel kohtus esinemise õigust (temast saab n-ö
kvalifitseeritud praktikant (praticante abilitato)).
Pärast seda, kui isik on n-ö kvalifitseeritud
praktikandina tegutsenud kuus aastat, kustutatakse
ta automaatselt advokaatide registrist, kui ta ei ole
selleks ajaks sooritanud riigieksamit.
Täieõiguslikuks advokaadiks saamise tähtaeg on
kokku kuus aastat.
Isiku advokaadi praktikantide registrist kustutamine ei
tähenda siiski seda, et advokaadiks pürgijat ei saa
uuesti registrisse kanda, kui pädev advokatuur on teda
asjakohaselt hinnanud.

3. Täiendusõppe süsteem
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Täiendusõppe ja
spetsialiseerumisõppe eristamine

JAH, alates 1. jaanuarist 2015 (vt allpool).

Täiendusõppe läbimisega
seotud kohustused

Õiguslik alus alates 1. jaanuarist 2015:

JAH

kutseala reformimist käsitleva seaduse nr 247/12
artikkel 11 – täiendusõppe läbimine muutub
kohustuslikuks.
 Täiendusõppe läbimise kohustus on sätestatud
riigi õigusaktides.
 Täiendusõppe läbimise kohustus on sätestatud
advokatuuri kodukorras.
Spetsialiseerumisõppe
läbimisega seotud
kohustused

JAH

Õiguslik alus

Kohustused seoses
võõrkeelte õppimisega

Kohustused puuduvad.

Täiendusõppe/spetsialisee
rumisõppe raames ELi
õiguse omandamisega
seotud kohustused

PUUDUVAD

Spetsialiseerumisõpe on reguleeritud seaduse nr
247/12 artikliga 9.
 Spetsialiseerumisõppe läbimise kohustus on
sätestatud riigi õigusaktides.
 Spetsialiseerumisõppe läbimise kohustus on
sätestatud advokatuuri kodukorras.

4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
Akrediteerimisvõimalus

JAH

Õiguslik alus (alates 1. jaanuarist 2015):
seaduse nr 247/12 artiklid 9 ja 11.

Nende koolituspakkujate arv, kes
pakuvad täiendusõpet
Nende koolituspakkujate liik, kes
töötavad välja akrediteeritud
täiendusõppe kursusi

Üle 50 koolituspakkuja.





Advokatuur.
Advokatuuri hallatavad või loodud
organisatsioonid (sealhulgas õiguskeskused või
kohalikud advokaatide rühmad).
Akrediteeritud eraõiguslikud tulunduslikud
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Nende koolituspakkujate arv, kes
korraldavad spetsialiseerumiseks
ettevalmistavaid koolituskursusi
Nende koolituspakkujate liik, kes
töötavad välja akrediteeritud ja
spetsialiseerumiseks
ettevalmistavaid koolituskursusi

koolituspakkujad (sealhulgas õigusbürood).
Akrediteeritud eraõiguslikud või avalik-õiguslikud
mittetulunduslikud koolituspakkujad (sealhulgas
ülikoolid, sihtasutused).
Akrediteerimata eraõiguslikud tulunduslikud
koolituspakkujad.
Akrediteerimata eraõiguslikud või avalikõiguslikud mittetulunduslikud koolituspakkujad.

Üle 50 koolituspakkuja.










Advokatuur.
Advokatuuri hallatavad või loodud
organisatsioonid (sealhulgas õiguskeskused või
kohalikud advokaatide rühmad).
Akrediteeritud eraõiguslikud tulunduslikud
koolituspakkujad (sealhulgas õigusbürood).
Akrediteeritud eraõiguslikud või avalik-õiguslikud
mittetulunduslikud koolituspakkujad (sealhulgas
ülikoolid, sihtasutused).
Akrediteerimata eraõiguslikud tulunduslikud
koolituspakkujad.
Akrediteerimata eraõiguslikud või avalikõiguslikud mittetulunduslikud koolituspakkujad.

Koolituste liigid ja õppemeetodid
Koolituste liigid, mis on heaks
kiidetud täiendusõppe või
spetsialiseerumisõppe läbimise
kohustuse raames








Osalemine koolitusel, mis
Auditoorsetel
toimub teises liikmesriigis:
koolitustel
osalemine;
jah, koolituse läbimise
kaugkoolituse
kohustuse võib täita ka
läbimine;
teises liikmesriigis koolituse
e-õppe moodulite
läbimisega.
läbimine;

See võimalus sõltub
veebiseminari
sellest, kas koolitus on
jälgimine;
osaleja
kombineeritud
päritoluliikmesriigis
õppetegevuses
akrediteeritud enne
osalemine;
koolitusel osalemist.
koolituskonverents
 See võimalus sõltub
idel osalemine;

4

Riik: Itaalia




koolitustel
osalemine koolitaja
või õpetajana;
kirjutamine/avalda
mine;
advokatuuri
järelevalve all ja
advokaadi
initsiatiivil toimuv
iseõppimine.



sellest, kas koolitus on
osaleja
päritoluliikmesriigis
akrediteeritud pärast
koolitusel osalemist.

5. Järelevalve koolituse üle
Täiendusõppe üle järelevalvet
tegevad organisatsioonid
Järelevalveprotsess

JAH

Täiendusõppe üle teeb järelevalvet advokatuur.

Järelevalveprotsessi käigus hinnatakse järgmist:



sisu kvaliteet;
koolitusmeetodite kvaliteet.

Hinnatakse ka seda, kuidas on täidetud advokatuuri
kehtestatud kirjalikud nõuded.
Spetsialiseerumisõppe üle
järelevalvet tegevad
organisatsioonid

JAH

Advokatuur. Spetsialiseerumisõpet käsitlevad
õigusnormid ei ole siiski veel jõustunud.

6. Koolitussüsteemi riiklik reform
Kavandatav koolitussüsteemi reform
Kutseala reformimist käsitlev seadus (31. detsembri 2012. aasta seadus nr 247 – Nuova
disciplina dell’ordinamento della professione forense) jõustub alates 1. jaanuarist 2015
(rakendusaktid võetakse vastu 2. veebruariks 2014) ja sellega muudetakse ka koolitust
käsitlevat korda (pratica forense – advokaadi kutsepraktika). Koolitusperioodi pikkus on
praegu 24 kuud ja pärast uue süsteemi jõustumist on seda lühendatud 18 kuule.
ELi õiguse alane koolitus
Praeguses etapis täiendav teave puudub. Loodetavasti hõlmab reform ELi õiguse alast
koolitust käsitlevaid sätteid.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 2 – Study on the state of play of lawyers
training in EU law”. Küsitluse viisid läbi Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) ja
Euroopa Avaliku Halduse Instituut (EIPA).
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