Advokatų mokymo sistema ES
Italija
Informaciją pateikė Scuola Superiore dell’Avvocatura
2014 m. balandžio mėn.

Italijos NACIONALINĖS ADVOKATŲ MOKYMO SISTEMOS APRAŠAS
1. Profesijos įgijimas
Aukštasis / universitetinis
išsilavinimas

TAIP.

Privalomas teisinis
išsilavinimas

TAIP.

Reikalavimai asmeniui,
siekiančiam tapti visateisiu
advokatu:
Alternatyvūs būdai tapti
advokatu





registracija į advokatūrą;
valstybinis egzaminas;
pasirengimo advokato veiklai laikotarpio
užbaigimas.

TAIP, advokatais gali tapti ir kitų profesijų atstovai.
Teisėjai, prokurorai ir akademikai gali būti
įtraukiami į praktikuojančių advokatų sąrašą
(įstatymo Nr. 247/12 2 straipsnis).

2. Mokymas pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
Ar yra nustatytas
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis?

TAIP

2012 m. gruodžio 31 d. įstatymas Nr. 247
(41 straipsnio 5 punktas)
(Nuova disciplina dell ordinamento della professione
forense – Legge 31 Dicembre 2012, N.247).

Ar šis laikotarpis
privalomas?

TAIP

Nustatyta trukmė:
18 mėnesių.
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Už pasirengimo
advokato veiklai
mokymą atsakingų
institucijų rūšys:







advokatūra;
privatūs mokymo paslaugų teikėjai;
advokatūros akredituoti privatūs mokymo paslaugų
teikėjai;
universitetai;
teisininkų akademijos ir advokatūros įsteigtos
mokymo organizacijos.

Pasirengimo advokato
veiklai mokymo forma

Praktika, kuriai vadovauja advokatūra.

Stojamasis egzaminas /
patikrinimas prieš
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpį

TAIP

Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpiu
taikoma parengta
mokymo programa

Nenustatyta jokia mokymo programa.



Diplomo patikrinimas ir (arba) patvirtinimas.

Nenustatyta jokių reikalavimų, susijusių su ES teisės ir
kalbų mokymu.
Mokymai neskirstomi į etapus pagal mokymo temas ar
būdus.

Pasibaigusio
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpio
vertinimas / egzaminas

NE

2015 m. sausio 1 d. įsigaliojus teisininko profesijos
reformai, terminas, per kurį turės būti atliekamas
pasirengimo

advokato

veiklai

laikotarpio

vertinimas, bus 6 metai. Per šį terminą pareiškėjas
privalo išlaikyti valstybinį egzaminą.
Praėjus

6

mėnesiams

nuo

užsiregistravimo

advokato padėjėju pareiškėjui leidžiama prašyti
suteikti (tam tikrose bylose) teisę atstovauti savo
vadovaujančiajam

advokatui

(s.c.

praticante

abilitat – kvalifikuotas advokato padėjėjas).
Pasibaigus 6 metų laikotarpiui nuo to laiko, kai
buvo

įgytas

statusas,
egzamino,

„kvalifikuoto

kandidatas,
bus

jei

advokato
neišlaikys

automatiškai

padėjėjo“
valstybinio

išbrauktas

iš

praktikuojančių advokatų sąrašo.
Apskritai visateisiu advokatu tampama per 6 metų
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terminą.
Tačiau išbraukimas iš advokato padėjėjo sąrašų
nereiškia, kad pareiškėjas negali būti dar kartą
įrašytas į šį sąrašą kompetentingai advokatūrai
atlikus vertinimą.
3. Tęstinio mokymo sistema
TAIP, nuo 2015 m. sausio 1 d. (žr. toliau).

Tęstinio mokymo ir
specializuoto mokymo
diferenciacija
Su tęstiniu mokymu
susijusios pareigos

TAIP

Teisinis pagrindas nuo 2015 m. sausio 1 d.:
Reformų įstatymas Nr. 247/12 (11 straipsnis) –
tęstinis mokymas taps privalomas.


Su privalomu mokymu susijusios pareigos, kaip
nustatyta įstatyme;



su privalomu mokymu susijusios pareigos, kaip
nustatyta advokatūros / teisininkų draugijos
vidaus taisyklėse.

Su specializuotu
mokymu susijusios
pareigos

TAIP

Teisinis pagrindas:
Specializuotą mokymą reglamentuos įstatymas
Nr. 247/12 (9 straipsnis).


Su privalomu mokymu susijusios pareigos, kaip
nustatyta įstatyme;



su privalomu mokymu susijusios pareigos, kaip
nustatyta advokatūros / teisininkų draugijos
vidaus taisyklėse.

Su užsienio kalbų
mokymusi susijusios
pareigos

Nenustatyta jokių pareigų.

Pareigos, susijusios su
ES teisės turiniu
atsižvelgiant į tęstinį /
specializuotą mokymą

NE.
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4. Akreditavimo sistemos ir mokymo paslaugų teikėjai
Akreditacijos galimybė

TAI
P

Teisinis pagrindas (nuo 2015 m. sausio
1 d.):
įstatymo Nr. 247/12 9, 11 straipsniai.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių tęstinio mokymo
veiklą, skaičius
Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą tęstinio
mokymo veiklą, rūšys:

Daugiau nei 50 mokymo paslaugų teikėjų.



advokatūra;



advokatūros valdoma arba įsteigta organizacija
(įskaitant teisės centrus arba teisininkų vietos
grupes);



akredituotas privatus komercinis mokymo
paslaugų teikėjas (įskaitant advokatų kontoras);



akredituotas privatus arba viešas ne pelno
mokymo paslaugų teikėjas (įskaitant
universitetus, fondus);



neakredituotas privatus komercinis mokymo
paslaugų teikėjas;



neakredituotas privatus arba viešas ne pelno
mokymo paslaugų teikėjas.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių pasirengimo
specializacijai mokymo veiklą,
skaičius
Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą
pasirengimo specializacijai
mokymo veiklą, rūšys:

Daugiau nei 50 mokymo paslaugų teikėjų.



advokatūra;



advokatūros valdoma arba įsteigta organizacija
(įskaitant teisės centrus arba teisininkų vietos
grupes);



akredituotas privatus komercinis mokymo
paslaugų teikėjas (įskaitant advokatų kontoras);



akredituotas privatus arba viešas ne pelno
mokymo paslaugų teikėjas (įskaitant
universitetus, fondus);



neakredituotas privatus komercinis mokymo
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paslaugų teikėjas;


neakredituotas privatus arba viešas ne pelno
mokymo paslaugų teikėjas.

Veikla ir metodai
Su tęstiniu arba specializuotu
mokymu susijusias pareigas
atitinkančios mokymo veiklos
rūšys:


















dalyvavimas
individualiose
mokymo sesijose;
nuotolinio
mokymo sesijų
užbaigimas;
e. mokymosi
modulių
užbaigimas;
vaizdo seminaro
internete
stebėjimas;
mišrios mokymosi
veiklos
užbaigimas;
dalyvavimas
mokymo
konferencijose;
dalyvavimas
mokymo veikloje
kaip instruktoriui
ar mokytojui;
straipsnių rašymas
ir (arba) skelbimas;
savarankiško
mokymo veikla
advokato
iniciatyva
prižiūrint
advokatūrai.

Dalyvavimas kitose
valstybėse narėse
vykdomoje mokymo
veikloje:
taip, su mokymu
susijusios pareigos gali
būti įvykdomos
dalyvaujant kitoje
valstybėje narėje
vykdomoje mokymo
veikloje.
 Tai priklauso nuo to, ar
mokymo veikla prieš
pradedant joje dalyvauti
yra akredituota
valstybėje narėje.
 Tai priklauso nuo to, ar
mokymo veikla joje
dalyvavus yra
akredituojama valstybėje
narėje.

5. Mokymo veiklos priežiūra
Organizacijos, padedančios
vykdyti tęstinio mokymo
veiklos priežiūrą

TAIP

Tęstinio mokymo veiklą prižiūri advokatūra.

5

Šalis: Italija

Priežiūros procesas

Priežiūros proceso metu, be kita ko, vertinama:



turinio kokybė;
mokymo metodų kokybė.

Kaip laikomasi rašytinių advokatūros reikalavimų.
Organizacijos, padedančios
vykdyti mokymo siekiant
įgyti specializaciją veiklos
priežiūrą

TAIP

Advokatūra. Tačiau įstatymas dėl
specializuoto mokymo dar neįsigaliojo.

6. Nacionalinė mokymo sistemos reforma
Numatoma mokymo sistemos reforma
Profesinio įstatymo reforma (2012 m. gruodžio 31 d. įstatymas Nr. 247 – Nuova
disciplina dell’ordinamento della professione forense) įsigalios 2015 m. sausio 1 d.
tik dėl mokymo veiklos (s.c. pratica forense, advokato padėjėjo praktika) (taisyklės turi
būti priimtos iki 2014 m. vasario 2 d.). Šiuo metu mokymo trukmė yra 24 mėnesiai ir ji,
įsigaliojus sistemos pakeitimams, bus sumažinta iki 18 mėnesių.
ES teisės mokymas
Šiame etape nėra jokios papildomos informacijos; tikėtina, kad bus priimtos nuostatos,
susijusios su ES teisės mokymu.
Šaltinis: Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) ir Europos viešojo
administravimo instituto (EVAI) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis projektas
„2 dalis. Advokatams skirto ES teisės mokymo būklės tyrimas“.
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