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BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in Italië
1. Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs/universitair
onderwijs

JA

Een afgeronde universitaire
rechtenstudie is verplicht

JA




Stappen om een volledig
bevoegde advocaat te worden:

Alternatieve routes naar dit
beroep:

Inschrijven bij de balie
Afleggen van staatsexamen
Voltooien van een introductieperiode

JA, via andere beroepen.
Rechters, openbare aanklagers en academici kunnen
zich als advocaat laten inschrijven (art. 2 van staatswet.
nr. 247/12).

2. Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een
introductieperiode?

JA

Staatswet nr. 247 van 31.12.2012 (art. 41, lid 5)
("Nuova disciplina dell ordinamento della professione
forense – Legge 31 Dicembre 2012, N.247")

Verplicht

JA

Vastgestelde duur:
18 maanden

Soorten organisaties die
verantwoordelijk zijn voor
het organiseren van





Orde van advocaten
Particuliere aanbieders van opleidingen
Particuliere aanbieders van opleidingen die door de
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Land: Italië

introductieopleidingen



orde van advocaten zijn erkend
Universiteiten
Academies en opleidingsstructuren die door de orde
van advocaten zijn opgericht

Vorm van
introductieopleiding

Leertijd onder toezicht van de orde van advocaten

Toelatingsexamen/toetsing voorafgaand aan
de introductieperiode

JA

Vast curriculum tijdens de
introductieperiode

Geen vast opleidingsprogramma
Geen vereisten met betrekking tot EU-recht en
taalvaardigheidstraining



Controle/verificatie van diploma

Geen onderscheiden
opleidingsmethoden
Beoordeling/Examen na
de introductieperiode

NEE

fasen

voor

rechtsterreinen

en

Vanaf de inwerkingtreding op 1 januari 2015 van de
hervorming van de advocatenwet geldt dat kandidaten
vanaf hun inschrijving als advocaat-stagiair maximaal
zes jaar de tijd hebben om hun leertijd te voltooien en
het staatsexamen af te leggen.
Nadat een kandidaat zes maanden ingeschreven heeft
gestaan als advocaat-stagiair wordt hem in beperkte
gevallen het recht verleend om namens zijn patroon te
pleiten (praticante abilitato).
Als de termijn van zes jaar verstrijkt zonder dat de
kandidaat met goed gevolg het staatsexamen heeft
afgelegd, wordt hij automatisch van het tableau
geschrapt.
Het duurt maximaal zes jaar om een volledig bevoegde
advocaat te worden.
Iemand die van de lijst van advocaat-stagiairs is
geschrapt, kan zich na een beoordeling door de
bevoegde balie opnieuw laten inschrijven.

3. Stelsel voor permanente educatie
Onderscheid tussen permanente
educatie /

JA, vanaf 1 januari 2015 (zie beneden)
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Land: Italië

specialisatieopleidingen
Verplichtingen met
betrekking tot
permanente educatie

JA

Verplichtingen met
betrekking tot
specialisatieopleidingen

JA

Verplichtingen met
betrekking tot het leren
van vreemde talen

Nee

Verplichtingen ten
aanzien van EU-recht als
inhoud van permanente
educatie /
specialisatieopleiding

NEE

Rechtsgrondslag (per 1 januari 2015):
Artikel 11 van Hervormingswet nr. 247/12, grond
waarvan permanente educatie verplicht wordt.
 Verplichtingen zoals vastgelegd in de staatswet.
 Verplichtingen zoals vastgelegd in de interne
reglementen van de orde van advocaten en de
beroepsorganisatie van advocaten.
Rechtsgrondslag:
Specialisatieopleidingen worden geregeld in artikel 9
van staatswet nr. 247/12.
 Verplichtingen zoals vastgelegd in de staatswet.
 Verplichtingen zoals vastgelegd in de interne
reglementen van de orde van advocaten en de
beroepsorganisatie van advocaten.

4. Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid van accreditatie

JA

Rechtsgrondslag (per 1 januari 2015):
Artikel 9 en 11 van staatswet nr. 247/12

Aantal aanbieders van
opleidingen die activiteiten voor
permanente educatie aanbieden
Soorten aanbieders van
opleidingen die geaccrediteerde
activiteiten voor permanente
educatie ontwikkelen

Meer dan vijftig




Orde van advocaten
Organisaties die worden beheerd of zijn opgericht
door de orde van advocaten (waaronder
rechtswinkels of lokale verenigingen van
advocaten)
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Geaccrediteerde particuliere commerciële
aanbieders van opleidingen (waaronder
advocatenkantoren)
Geaccrediteerde particuliere of publieke
aanbieders zonder winstoogmerk (waaronder
universiteiten en stichtingen)
Niet-geaccrediteerde particuliere commerciële
aanbieders van opleidingen
Niet-geaccrediteerde particuliere of publieke
aanbieders zonder winstoogmerk

Aantal aanbieders van
Meer dan vijftig
opleidingen die specialisatieopleidingsactiviteiten organiseren
Soorten aanbieders van
opleidingen die geaccrediteerde
opleidingsactiviteiten voor
specialisatie ontwikkelen











Orde van advocaten
Organisaties die worden beheerd of zijn opgericht
door de orde van advocaten (waaronder
rechtswinkels of lokale verenigingen van juristen)
Geaccrediteerde particuliere commerciële
aanbieders van opleidingen (waaronder
advocatenkantoren)
Geaccrediteerde particuliere of publieke
aanbieders zonder winstoogmerk (waaronder
universiteiten en stichtingen)
Niet-geaccrediteerde particuliere commerciële
aanbieders van opleidingen
Niet-geaccrediteerde particuliere of publieke
aanbieders zonder winstoogmerk

Activiteiten en methoden
Soorten opleidingsactiviteiten die
worden geaccepteerd conform de
verplichtingen voor permanente
educatie of
specialisatieopleidingen









Deelname aan
Klassikale
opleidingsactiviteiten in
trainingssessies
Opleiding op afstand een andere lidstaat:
E-learning
Ja, aan de
Webinars
opleidingsvereisten kan
'Blended' leren
worden voldaan door deel
Opleidingsconte nemen aan
ferenties
Als docent of trainer opleidingsactiviteiten in
een andere lidstaat.
aan
opleidingsactiviteite  Wel moeten die
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n deelnemen
Schrijven/publiceren
Zelfstudie onder
supervisie van de
orde van advocaten

activiteiten op het
moment van deelname
door de lidstaat van
herkomst van de
deelnemer zijn erkend.
 Wel moeten die
activiteiten achteraf door
de lidstaat van herkomst
van de deelnemer
worden erkend.

5. Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die toezicht
houden op permanenteeducatieactiviteiten
Toezichtproces

JA

Permanente-educatieactiviteiten staan onder
toezicht van de orde van advocaten.

Het toezicht omvat onder meer een beoordeling van de



inhoudelijke kwaliteit
kwaliteit van de opleidingsmethoden

naleving van de door de orde van advocaten gestelde
eisen.
Welke organisaties houden
toezicht op
specialisatieopleidingen?

JA

De orde van advocaten. De wet inzake
specialisatieopleidingen is echter nog niet in
werking getreden.

6. Nationale hervorming van het opleidingsstelsel
Hervorming van het opleidingsstelsel
De hervorming van de advocatenwet (bij staatswet nr. 247 van 31.12.2012 – "Nuova
disciplina dell’ordinamento della professione forense"), die op 1 januari 2015 van kracht
wordt, heeft zelfs gevolgen voor de opleiding van advocaat-stagiairs ( pratica forense) (de
uitvoeringsregels worden naar verwachting op 2 februari 2014 aangenomen). Met de
invoering van het nieuwe systeem zal de opleiding worden verkort van 24 tot 18 maanden.
Opleiding in EU-recht
Op dit moment is hierover geen verdere informatie beschikbaar. De hoop is dat dit bij wet
wordt geregeld.

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 2 – Study on the state of play of lawyers training in
EU law", uitgevoerd door de Raad van balies van de Europese Unie (CCBE) en het Europees Instituut voor
bestuurskunde (EIPA)
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