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BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Italien
1. Tillträde till yrket
Högre
utbildning/universitetsutbildning

Ja

Juristexamen är obligatorisk

Ja




Steg för att bli en fullvärdig
advokat:

Alternativa vägar till yrket

Registrering hos advokatsamfundet.
Statlig examen.
Introduktionsperiod.

Ja, det finns vägar från andra yrken.
Domare, statsåklagare och akademiker kan registreras
som advokater (artikel 2 ilag nr 247/12).

2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en
introduktionsperiod?

Ja

Lag nr 247/12 av den 31 december 2012 (artikel 41.5).
(Nuova disciplina dell ordinamento della professione
forense – Legge 31 Dicembre 2012, N.247).

Obligatorisk

Ja

Fastställd varaktighet:
18 månader.

Typer av organ med
ansvar för anordnande av
introduktionsutbildning






Advokatsamfundet.
Privata utbildningsleverantörer.
Privata utbildningsleverantörer som är ackrediterade av
advokatsamfundet.
Universitet.
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Juristutbildningsinstitut och utbildningsstrukturer som
inrättats av advokatsamfundet.

Former av
introduktionsutbildning

Praktik, under överinseende av advokatsamfundet.

Inträdesexamen/kontroll
före
introduktionsperioden

Ja

Fast kursplan under
introduktionsperioden

Ingen fast kursplan.
Inga krav när det gäller utbildning i EU-rätt och
språkutbildning.



Kontroll/bestyrkande av examensbetyg.

Ingen skillnad mellan etapperna när det gäller kursämnen eller
metoder.
Bedömning/examinering
efter genomgången
introduktionsperiod

Nej

När reformen av lagen om yrkesutbildning träder i
kraft den 1 januari 2015 kommer tidsgränsen för
bedömningen efter introduktionsperioden att vara sex
år. Det är inom denna tidsgräns som sökanden måste
avlägga den statliga examen med godkänt resultat.
Sex månader efter det att sökanden registrerats som
biträdande jurist får han eller hon begära rätt att
företräda part i domstol (i begränsade fall) för sin
handledande advokats räkning (så kallad ”praticante
abilitato” – kvalificerad praktikant).
Efter det att perioden på sex år löpt ut från
registreringen som ”kvalificerad praktikant” stryks
sökanden automatiskt från advokatregistret om han
eller hon inte har godkänts i den statliga examen.
Den sammanlagda tidsgränsen för att bli fullvärdig
advokat är sex år.
Sökande som stryks från praktikantregistret kan dock
registrera sig på nytt efter prövning av det behöriga
advokatsamfundet.

3. Fortbildningssystem
Skillnad mellan fortbildning och
specialiseringsutbildning

Ja, från och med den 1 januari 2015 (se nedan)
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Krav gällande fortbildning

Ja

Rättslig grund efter den 1 januari 2015:
Reformlag nr 247/12 (artikel 11) – Fortbildning blir
obligatoriskt.
 Fortbildning är ett obligatoriskt krav enligt den
statliga lagen.
 Obligatorisk fortbildning enligt
advokatsamfundets eller den juridiska
sammanslutningens stadgar.

Krav gällande
specialiseringsutbildning

Ja

Rättslig grund:
Specialiseringsutbildning kommer att regleras av
statlig lag nr 247/12, artikel 9
 Specialiseringsutbildning är ett krav enligt den
statliga lagen.
 Specialiseringsutbildning är ett krav enligt
advokatsamfundets eller den juridiska
sammanslutningens stadgar.

Krav beträffande att lära
sig utländska språk

Inga krav.

Krav på kunskap om EUrätten när det gäller
fortbildning/specialisering
sutbildning

Nej

4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering

Ja

Rättslig grund (från och med den 1 januari
2015):
Artiklarna 9 och 11 i lag nr 247/12.

Antal utbildningsleverantörer
som tillhandahåller
fortbildningsverksamhet
Typ av utbildningsleverantör som
tillhandahåller ackrediterad
fortbildningsverksamhet

Över 50 utbildningsleverantörer.






Advokatsamfundet.
Organisationer som leds eller har inrättats av
advokatsamfundet (inklusive juristcentrum eller
lokala grupperingar av advokater).
Ackrediterade privata kommersiella
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Antal utbildningsleverantörer
som anordnar förberedande
specialiseringsutbildning
Typ av utbildningsleverantör som
är ackrediterad för förberedande
specialiseringsutbildning

utbildningsleverantörer (inklusive advokatbyråer).
Ackrediterade privata eller offentliga ideella
utbildningsleverantörer (inklusive universitet och
stiftelser).
Icke-ackrediterade privata kommersiella
utbildningsleverantörer.
Icke-ackrediterade privata eller offentliga ideella
utbildningsleverantörer.

Över 50 utbildningsleverantörer.










Advokatsamfundet.
Organisationer som leds eller har inrättats av
advokatsamfundet (inklusive juristcentrum eller
lokala grupperingar av advokater).
Ackrediterade privata kommersiella
utbildningsleverantörer (inklusive advokatbyråer).
Ackrediterade privata eller offentliga ideella
utbildningsleverantörer (inklusive universitet och
stiftelser).
Icke-ackrediterade privata kommersiella
utbildningsleverantörer.
Icke-ackrediterade privata eller offentliga ideella
utbildningsleverantörer.

Verksamheter och metoder
Typ av utbildningsverksamhet
som är godkänd enligt kraven på
fortbildning eller
specialiseringsutbildning








Deltagande i
utbildningar på
plats.
Deltagande i
distansutbildningar.
Fullföljande av elärandemoduler.
Följande av
webbseminarier.
Fullföljande av
blandad utbildning.
Deltagande i
utbildningskonfere
nser.
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Deltagande i
utbildningsverksamheter i
andra medlemsstater:
Ja, utbildningskraven kan
uppfyllas genom
deltagande i
utbildningsverksamheter i
en annan medlemsstat.
 Det beror på vilken typ av
verksamhet som
utbildningen ackrediteras
som i deltagarens
medlemsstat före
deltagandet.
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Deltagande i
 Det beror på vilken typ av
utbildningsverksam
verksamhet som
het som handledare utbildningen ackrediteras
eller lärare.
som i deltagarens
medlemsstat efter
Skrivande/publiceri
deltagandet.
ng.
Självstudier på
advokatens eget
initiativ och under
advokatsamfundets
överinseende.

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar
tillsyn av
fortbildningsverksamheter
Tillsynsprocess

Ja

Det är advokatsamfundet som utövar tillsyn av
fortbildningsverksamheterna.

Tillsynsprocessen omfattar bedömning av följande:



Innehållets kvalitet.
Kvaliteten på utbildningsmetoderna.

Hur advokatsamfundets skriftliga krav uppfylls.
Organisationer som utövar
tillsyn av
specialiseringsutbildningsverks
amheter

Ja

Advokatsamfundet. Lagen om
specialiseringsutbildning har dock inte trätt i
kraft ännu.

6. Nationell reform av yrkesutbildningssystemet
Reform av yrkesutbildningssystemet
Reformen av lagen om yrkesutbildning (lag nr 247 av den 31 december 2012 – Nuova
disciplina dell’ordinamento della professione forense) gäller även advokatutbildning (så
kallad pratica forense, praktikperiod för advokater) och kommer att träda i kraft den 1
januari 2015 (förordningarna ska antas den 2 februari 2014). Utbildningsperioden är för
närvarande 24 månader och kommer att sänkas till 18 månader när det nya systemet börjar
gälla.
Utbildning i EU-rätt
Ingen ny information i detta skede, det kommer förhoppningsvis att finnas bestämmelser om
utbildning i EU-rätt.
Källa: Pilotprojekt – Europeisk rättslig utbildning: "Del 2 – Undersökning av situationen för
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juristutbildningar i EU-rätt", utförd av Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) och Europeiska
institutet för offentlig förvaltning (Eipa).
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