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KUVAUS Italian KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen koulutus /
yliopistotason koulutus

KYLLÄ

Oikeustieteen tutkinto
pakollinen

KYLLÄ




Pätevöityminen

Rekisteröityminen asianajajayhdistykseen
Valtiollinen koe
Työharjoittelu

KYLLÄ, siirtymäreitit muista ammateista

Vaihtoehtoiset polut
ammattiin

Tuomarit, valtion asianajajat (avvocato dello Stato) ja
ylipistollisten ammattien harjoittajat voivat rekisteröityä
asianajajiksi (Laki N:o 247/12, 2 §).
2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLLÄ

Laki 31.12.2012 N:o 247 (41 §:n 5 momentti)
(Nuova disciplina dell ordinamento della professione forense
– Legge 31 Dicembre 2012, N.247)

Pakollinen

KYLLÄ

Kesto:
18 kuukautta

Työharjoittelua
järjestävät
organisaatiot





Asianajajayhdistykset
Yksityiset koulutuksen tarjoajat
Asianajajayhdistysten akkreditoimat yksityiset koulutuksen
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tarjoajat
Yliopistot
Asianajajakoulut ja asianajajayhdistysten perustamat
koulutuksen järjestäjät

Harjoittelun
toteutustapa

Asianajajayhdistyksen valvoma työharjoittelu

Pääsykoe/
tarkastus ennen
harjoittelua

KYLLÄ

Opetussuunnitelma
harjoittelun aikana

EI OLE
Eurooppaoikeuden ja vieraiden kielten opetusta koskevia
erityisvaatimuksia ei ole.



Tutkintotodistuksen tarkastaminen/
varmentaminen

Harjoittelu ei jakaudu eri jaksoihin aiheiden tai menetelmien
mukaan.
Harjoittelun
jälkeinen
arviointi/koe

EI OLE

Kun asianajajan ammattia koskeva lakiuudistus tulee
voimaan 1.1.2015, harjoittelujakson loppuarviointi on
suoritettava kuuden vuoden kuluessa. Hakijan on
suoritettava valtiollinen koe tässä määräajassa.
Kuuden kuukauden kuluttua asianajajaharjoittelijaksi
rekisteröitymisestä hakija saa pyytää oikeutta edustaa
asiakasta tuomioistuimessa (rajoitetuissa tapauksissa)
harjoittelua valvovan asianajajan puolesta (ns. praticante
abilitato – valtuutettu harjoittelija).
Jos ehdokas ei ole kuuden vuoden kuluessa ”valtuutetuksi
harjoittelijaksi” kirjaamisesta suorittanut valtiollista
koetta, hänet poistetaan asianajajien rekisteristä
automaattisesti.
Asianajajaksi pätevöitymisen määräaika on yhteensä
kuusi vuotta.
Harjoittelijarekisteristä poistaminen ei kuitenkaan estä
hakijaa kirjoittautumasta siihen uudelleen toimivaltaisen
asianajajayhdistyksen arvion perusteella.

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
Erottelu
täydennyskoulutuksen ja

KYLLÄ, 1.1.2015 alkaen (ks. jäljempänä)
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erikoistumiskoulutuksen välillä
Täydennyskoulutusta koskevat
velvoitteet

KYLLÄ

Erikoistumiskoulutusta koskevat
velvoitteet

KYLLÄ

Vieraiden kielten
opiskelua koskevat
velvoitteet

EI OLE

Eurooppaoikeuden
opetuksen sisältöä
koskevat
vaatimukset
täydennys- ja
erikoistumiskoulutuksessa

EI OLE

Oikeusperusta 1.1.2015 jälkeen:
uudistuslaki N:o 247/12 (11 §) – täydennyskoulutuksesta
tulee pakollista.
 Kansallisessa lainsäädännössä määrätyt
koulutusvelvoitteet
 Asianajajayhdistyksen sisäisissä säännöissä
vahvistetut koulutusvelvoitteet
Oikeusperusta:
erikoistumiskoulutusta säännellään kansallisen lain N:o
247/12 9 §:ssä.
 Kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut
erikoistumiskoulutusvelvoitteet
 Asianajajayhdistyksen sisäisissä säännöissä
vahvistetut erikoistumiskoulutusvelvoitteet

4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus akkreditointiin

Oikeusperusta (1.1.2015 alkaen):

KYLLÄ

lain N:o 247/12 9 ja 11 §
Täydennyskoulutusta
tarjoavien koulutuksen
järjestäjien lukumäärä
Akkreditoitua
täydennyskoulutusta tarjoavat
koulutuksen järjestäjät

Yli 50




Asianajajayhdistykset
Asianajajayhdistysten hallinnoimat tai perustamat
organisaatiot (myös oikeuskeskukset tai paikalliset
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Erikoistumiskoulutusta
tarjoavien koulutuksen
järjestäjien lukumäärä
Akkreditoitua
erikoistumiskoulutusta
tarjoavat koulutuksen
järjestäjät

lakimiesryhmittymät)
Akkreditoidut yksityiset kaupalliset koulutuksen
järjestäjät (myös lakiasiaintoimistot)
Akkreditoidut yksityiset tai julkiset voittoa
tavoittelemattomat koulutuksen järjestäjät (myös
yliopistot, säätiöt)
Akkreditoimattomat yksityiset kaupalliset
koulutuksen järjestäjät
Akkreditoimattomat yksityiset tai julkiset voittoa
tavoittelemattomat koulutuksen järjestäjät

Yli 50










Asianajajayhdistykset
Asianajajayhdistysten hallinnoimat tai perustamat
organisaatiot (myös oikeuskeskukset tai paikalliset
lakimiesryhmittymät)
Akkreditoidut yksityiset kaupalliset koulutuksen
järjestäjät (myös lakiasiaintoimistot)
Akkreditoidut yksityiset tai julkiset voittoa
tavoittelemattomat koulutuksen järjestäjät (myös
yliopistot, säätiöt)
Akkreditoimattomat yksityiset kaupalliset
koulutuksen järjestäjät
Akkreditoimattomat yksityiset tai julkiset voittoa
tavoittelemattomat koulutuksen järjestäjät

Koulutustoiminta ja -menetelmät
Täydennys- tai
erikoistumiskoulutusta
koskevien velvoitteiden
täyttämiseksi hyväksytty
koulutus









Henkilökohtaiset
koulutustilaisuudet
Etäopetus
Verkkoopintomoduulit
Verkkoseminaarit
Yhdistelmäopetus
Koulutuskonferenssit
Koulutustoimiin
osallistuminen
kouluttajana tai
opettajana
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Osallistuminen
koulutustoimintaan
toisessa jäsenvaltiossa:
KYLLÄ, koulutusvelvoitteet
voidaan täyttää
osallistumalla
koulutustoimintaan toisessa
jäsenvaltiossa,
 jos toiminta on
akkreditoitu osallistujan
jäsenvaltiossa ennen
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osallistumista
Kirjoittaminen/
julkaisutoiminta
 jos toiminta
akkreditoidaan osallistujan
Itseopiskelu
jäsenvaltiossa
asianajajan aloitteesta
osallistumisen jälkeen.
asianajajayhdistyksen
valvonnassa

5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta valvovat
organisaatiot
Valvontamenettely

KYLLÄ

Valvonnassa arvioidaan seuraavia osatekijöitä:




Erikoistumiskoulutusta
valvovat organisaatiot

Asianajajayhdistykset valvovat
täydennyskoulutustoimintaa.

sisällön laatu
koulutusmenetelmien laatu
asianajajayhdistyksen kirjallisten vaatimusten
täyttyminen.

KYLLÄ

Asianajajayhdistykset. Erikoistumiskoulutusta
koskeva laki ei kuitenkaan ole vielä tullut
voimaan.

6. Kansallisen koulutusjärjestelmän uudistaminen
Koulutusjärjestelmän uudistus
Asianajajan ammattia koskeva lakiuudistus (Laki 31.12.2012, N:o 247 – Nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense) tulee voimaan myös koulutusvaatimusten
osalta (ns. pratica forense, asianajajaharjoittelu) 1. tammikuuta 2015 (säännöt on
hyväksyttävä 2. helmikuuta 2014 mennessä). Koulutuksen kesto on tällä hetkellä 24
kuukautta, mutta se lyhenee 18 kuukauteen, kun uusi järjestelmä tulee voimaan.
Eurooppaoikeuden opetus
Ei uusia tietoja tässä vaiheessa; toivottavasti eurooppaoikeuden opetuksesta annetaan uusia
säännöksiä.

Lähde: Pilottihanke - Eurooppalainen oikeusalan koulutus ”Erä 2 – Tutkimus lakimiehille suunnatusta
eurooppaoikeuden koulutuksesta”. Toteutus: Euroopan unionin asianajajaliittojen neuvosto (CCBE) ja
Julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti (EIPA).
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