Advokātu apmācības sistēmas ES
Itālija
Informāciju sniedza: Advokatūras augstākā skola (Scuola Superiore dell’Avvocatura)
2014. gada aprīlis

VALSTS ADVOKĀTU APMĀCĪBAS SISTĒMAS RAKSTUROJUMS — Itālija
1. Piekļuve profesijai
Augstākā/universitātes izglītība

JĀ

Akadēmiskais grāds tiesību
zinātnē ir obligāts

JĀ




Veicamās darbības, lai kļūtu par
pilntiesīgu advokātu

Reģistrācija Advokātu kolēģijā,
valsts eksāmena nokārtošana,
ievadapmācības pabeigšana.

JĀ, ir iespējams pārnākt no citām profesijām.

Vai pastāv alternatīvi profesijas
iegūšanas veidi?

Tiesneši, prokurori un augstskolu mācībspēki var
reģistrēties kā advokāti (Likuma Nr. 247/12 2. pants).
2. Ievadapmācība
Vai ir paredzēts
ievadapmācības periods?

JĀ

2012. gada 31. decembra Likums Nr. 247 (41. panta
5. punkts)
(Nuova disciplina dell ordinamento della professione
forense – Legge 31 Dicembre 2012, N.247)

Vai ievadapmācības
periods ir obligāts?

JĀ

Ievadapmācības perioda ilgums:
18 mēneši.

Struktūras, kas ir
atbildīgas par
ievadapmācību
organizēšanu





Advokātu kolēģija,
privātie apmācības pakalpojumu sniedzēji,
privātie apmācības pakalpojumu sniedzēji, kas
saņēmuši Advokātu kolēģijas akreditāciju,
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universitātes,
Advokātu kolēģijas izveidotās advokātu skolas un
mācību struktūras.

Ievadapmācību veidi

Stažēšanās, ko uzrauga Advokātu kolēģija.

Iestājeksāmens/pārbaudījums pirms
ievadapmācības perioda

JĀ

Noteikta mācību
programma
ievadapmācības periodā

Noteiktas mācību programmas nav.
Nav prasību saistībā ar apmācību ES tiesību jautājumos un
valodu apmācību.



Diploma pārbaude.

Nav diferencētu pakāpju atkarībā no temata vai metodēm.
Novērtējums/eksāmens
pēc ievadapmācības
perioda beigām

NĒ

Stājoties spēkā izmainītajam likumam par šo profesiju
(2015. gada 1. janvārī), termiņš, kurā jānokārto
ievadapmācības perioda galīgais pārbaudījums, būs
seši gadi. Šajā termiņā pretendentam ir jānokārto
valsts eksāmens.
Sešus mēnešus pēc reģistrēšanās kā advokātammāceklim pretendentam ir atļauts lūgt tiesības īstenot
pārstāvību tiesā (ierobežotos gadījumos) viņa
uzraugošā advokāta vārdā (kā "praticante abilitato" —
kvalificētam stažierim).
Ja sešos gados kopš reģistrēšanās "kvalificēta stažiera"
statusā pretendents nenokārto valsts eksāmenu, viņu
automātiski svītro no advokātu reģistra.
Kopumā laiks, kurā jākļūst par pilntiesīgu advokātu, ir
seši gadi.
Tomēr svītrošana no reģistra neliedz pretendentam
iespēju no jauna reģistrēties šādam statusam pēc tam,
kad kompetentā advokātu asociācija ir devusi savu
vērtējumu.

3. Tālākizglītības sistēma
Tālākizglītības un apmācības
specializācijā nošķiršana
Prasības saistībā ar

JĀ, no 2015. gada 1. janvāra (sk. turpmāk).
JĀ

Juridiskais pamats no 2015. gada 1. janvāra
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tālākizglītību
Reformu likums Nr. 247/12 (11. pants) — tālākizglītība
būs obligāta:
 prasības par obligātu apmācību, kas paredzētas
valsts tiesiskajā regulējumā,
 prasības par obligātu apmācību, kas paredzētas
advokātu asociācijas vai juristu biedrības iekšējos
noteikumos.
Prasības saistībā ar
apmācību specializācijā

JĀ

Juridiskais pamats
Apmācību specializācijā reglamentēs valsts Likuma
Nr. 247/12 9. pants:
 prasības par apmācību specializācijā, kas
paredzētas valsts tiesiskajā regulējumā,
 prasības par apmācību specializācijā, kas
paredzētas advokātu asociācijas vai juristu
biedrības iekšējos noteikumos.

Prasības saistībā ar
svešvalodu apguvi

Nav prasību.

Prasības par ES tiesībām
veltīta satura iekļaušanu
tālākizglītības/specializācijas programmā

NĒ

4. Akreditācijas sistēmas un apmācības pakalpojumu sniedzēji
Akreditācijas iespēja

JĀ

Juridiskais pamats (no 2015. gada 1. janvāra)

Likuma Nr. 247/12 9. un 11. pants.
To apmācības pakalpojumu
sniedzēju skaits, kas piedāvā
tālākizglītības pasākumus
Apmācības pakalpojumu
sniedzēji, kas izstrādā akreditētus
tālākizglītības pasākumus

Vairāk nekā 50 apmācības pakalpojumu sniedzēju.






Advokātu kolēģija,
organizācija, ko pārrauga vai ir izveidojusi
Advokātu kolēģija (tostarp juridiskie centri vai
vietējās advokātu grupas),
akreditēti privātie apmācības pakalpojumu
sniedzēji (tostarp advokātu biroji),
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To apmācības pakalpojumu
sniedzēju skaits, kas rīko
apmācības pasākumus, lai
sagatavotu apmācāmās personas
darbībai noteiktā specializācijā
Apmācības pakalpojumu
sniedzēji, kas izstrādā akreditētus
apmācības pasākumus, lai
sagatavotu apmācāmās personas
darbībai noteiktā specializācijā

akreditētie apmācības pakalpojumu sniedzēji
privātas vai publiskas bezpeļņas organizācijas
ietvaros (tostarp universitātes, fondi),
neakreditētie privātie apmācības pakalpojumu
sniedzēji,
neakreditētie apmācības pakalpojumu sniedzēji
privātas vai publiskas bezpeļņas organizācijas
ietvaros.

Vairāk nekā 50 apmācības pakalpojumu sniedzēju.










Advokātu kolēģija,
organizācija, ko pārrauga vai ir izveidojusi
Advokātu kolēģija (tostarp juridiskie centri vai
vietējās advokātu grupas),
akreditēti privātie apmācības pakalpojumu
sniedzēji (tostarp advokātu biroji),
akreditētie apmācības pakalpojumu sniedzēji
privātas vai publiskas bezpeļņas organizācijas
ietvaros (tostarp universitātes, fondi),
neakreditētie privātie apmācības pakalpojumu
sniedzēji,
neakreditētie apmācības pakalpojumu sniedzēji
privātas vai publiskas bezpeļņas organizācijas
ietvaros.

Pasākumi un metodes
Iespējamie apmācības pasākumu
veidi saskaņā ar tālākizglītības vai
specializācijas prasībām







Mācību nodarbību
apmeklēšana
klātienē,
tālmācības kursu
pabeigšana,
e-mācību moduļu
pabeigšana,
tīmekļsemināra
skatīšanās,
jaukta tipa mācību
pasākumi,

4

Dalība apmācības
pasākumos citās dalībvalstīs
JĀ, prasības par apmācībām
var izpildīt, piedaloties
apmācības pasākumos citā
dalībvalstī:
 izpilde ir atkarīga no tā, vai
attiecīgais pasākums ir
akreditēts dalībnieka
dalībvalstī pirms
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piedalīšanās,
mācību konferenču
apmeklēšana,
 izpilde atkarīga no tā, vai
attiecīgais pasākums ir
piedalīšanās
akreditēts dalībnieka
apmācības
dalībvalstī pēc
pasākumos kā
piedalīšanās.
praktisku mācību
vadītājam vai
pasniedzējam,
raksti/publikācijas,
pašmācība pēc
advokāta
iniciatīvas, ko
pārrauga Advokātu
kolēģija.






5. Apmācības pasākumu uzraudzība
Organizācijas, kas ir iesaistītas
tālākizglītības pasākumu
uzraudzībā

JĀ

Tālākizglītības darbības uzrauga Advokātu
kolēģija.

Uzraudzības procesā tiek novērtēta:

Uzraudzības process




satura kvalitāte,
apmācības metožu kvalitāte.

Tas, kā tiek ievērotas Advokātu kolēģijas rakstiskās
prasības.
Organizācijas, kas ir iesaistītas
specializēto apmācības
pasākumu uzraudzībā

JĀ

Advokātu kolēģija. Tomēr noteikumi par
apmācību specializācijā vēl nav stājušies spēkā.

6. Apmācības sistēmas valsts reforma
Paredzētā apmācības sistēmas reforma
Izmaiņas likumā par šo profesiju (2012. gada 31. decembra Likums Nr. 247 — Nuova
disciplina dell’ordinamento della professione forense) stāsies spēkā 2015. gada 1. janvārī un
attieksies arī uz apmācības pasākumiem (pratica forense) (noteikumi jāpieņem līdz
2014. gada 2. februārim). Apmācības posma ilgums pašlaik ir 24 mēneši, un, stājoties spēkā
jaunajai sistēmai, tas tiks saīsināts līdz 18 mēnešiem.
Apmācība par ES tiesībām
Plašāka informācija šobrīd nav pieejama. Cerams, ka būs noteikumi par apmācību ES tiesību
jautājumos.
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Avots: pilotprojekts — Eiropas Tiesiskā apmācība: "2. daļa. Pētījums par stāvokli advokātu apmācības
jomā saistībā ar ES tiesībām" (Study on the state of play of lawyers training in EU law), ko veica Eiropas
Advokatūru un juristu biedrību padome (CCBE) un Eiropas Publiskās pārvaldes institūts (EIPA).

6

