Sustavi za izobrazbu odvjetnika u EU-u
Italija
Tijelo koje je dostavilo informacije:

Scuola Superiore dell’Avvocatura
travanj 2014.

OPIS NACIONALNOG SUSTAVA IZOBRAZBE ODVJETNIKA u Italiji
1. Pristup zanimanju
Visoko obrazovanje/sveučilišno
obrazovanje

DA

Obvezna je diploma pravnog
fakulteta

DA




Postupci kojima se ostvaruje
status odvjetnika:

Alternativni način pristupa
zanimanju:

Upis u imenik odvjetničke komore
Državni ispit
Pohađanje početne izobrazbe

DA, moguć je pristup preko drugih zanimanja.
Suci, državni odvjetnici i sveučičišni profesori mogu se
registrirati kao odvjetnici (članak 2. Zakona br. 247/12).

2. Izobrazba za vrijeme početnog razdoblja
Postoji li razdoblje
početne izobrazbe?

DA

Zakon od 31.12.2012. br. 247 (članak 41. točka 5.)
(Nuova disciplina dell ordinamento della professione
forense – Legge 31 Dicembre 2012, N.247)

Obvezno

DA

Propisano trajanje:
18 mjeseci

Vrste struktura
odgovornih za
organizaciju početne
izobrazbe





Odvjetnička komora
Privatni pružatelji izobrazbe
Privatni pružatelji izobrazbe koje je akreditirala
odvjetnička komora
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Sveučilišta
Odvjetničke akademije i strukture za izobrazbu koje je
uspostavila odvjetnička komora

Vrsta početne izobrazbe

Vježbenički staž pod nadzorom odvjetničke komore

Kvalifikacijski
ispit/provjera prije
početne izobrazbe

DA

Utvrđeni kurikulum za
vrijeme početne izobrazbe

Nema utvrđenog kurikuluma
Nema zahtjeva u vezi s pravom EU-a i jezičnom izobrazbom



Provjera/potvrda diplome

Ne postoje različite faze prema temama ili metodama
Ocjenjivanje/ispit nakon
početne izobrazbe

NE

Kada 1. siječnja 2015. na snagu stupi izmjena zakona,
vremenski rok za procjenu na kraju razdoblja početne
izobrazbe iznosit će 6 godina. To je rok u kojem
podnositelj zahtjeva mora položiti državni ispit.
Nakon 6 mjeseci otkako se prijavio kao odvjetnički
vježbenik, podnositelj može zatražiti pravo zastupanja
na sudu (u ograničenom broju predmeta) od odvjetnika
koji ga nadzire (tzv. “praticante abilitato” – kvalificirani
vježbenik).
Nakon isteka razdoblja od 6 godina otkako je postao
„kvalificirani vježbenik”, kandidat se automatski briše iz
imenika odvjetnika ako nije položio državni ispit.
Ukupan rok za stjecanje odvjetničkog statusa iznosi 6
godina.
Međutim, brisanjem vježbenika iz imenika ne
onemogućuje se novi upis, nakon evaluacije nadležne
odvjetničke komore.

3. Sustav trajne izobrazbe
Razlika između trajne
izobrazbe/specijalizacije
Obveze u vezi s trajnom
izobrazbom

DA, od 1. siječnja 2015. (vidjeti u nastavku)
DA

Pravna osnova nakon 1. siječnja 2015.:
Zakon o izmjeni br. 247/12 (članak 11.) – trajna
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izobrazba postat će obvezna
 Obveze u vezi s obveznom izobrazbom u skladu s
nacionalnim pravom
 Obveze u vezi s obveznom izobrazbom u skladu s
unutarnjim propisima odvjetničke komore/
odvjetničkog društva
Obveze u vezi sa
specijalizacijom

DA

Pravna osnova:
Specijalizacija će biti uređena Državnim zakonom
br. 247/12, članak 9.
 Obveze specijalizacije u skladu s nacionalnim
pravom
 Obveze specijalizacije u skladu s unutarnjim
propisima odvjetničke komore/ odvjetničkog
društva

Obveze u vezi s učenjem
stranih jezika

Nema obveza

Obveze u vezi sa
sadržajem prava EU-a u
odnosu na trajnu
izobrazbu/specijalizaciju

NE

4. Akreditacijski sustavi i pružatelji izobrazbe
Mogućnost akreditacije

DA

Pravna osnova (nakon 1. siječnja 2015.):
članci 9. i 11. Zakona br. 247/12

Broj pružatelja izobrazbe koji
nude aktivnosti trajne izobrazbe
Vrsta pružatelja izobrazbe koji
nude aktivnosti trajne izobrazbe

Više od 50 pružatelja izobrazbe







Odvjetnička komora
Organizacija kojom upravlja ili koju je osnovala
odvjetnička komora (uključujući pravne centre ili
lokalna udruženja odvjetnika)
Akreditirani privatni komercijalni pružatelj
izobrazbe (uključujući odvjetničke tvrtke)
Akreditirani privatni ili javni neprofitni pružatelj
izobrazbe (uključujući sveučilišta, zaklade)
Neakreditirani privatni komercijalni pružatelj
izobrazbe
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Broj pružatelja izobrazbe koji
organiziraju aktivnosti izobrazbe
kao pripreme za specijalizaciju
Vrsta pružatelja izobrazbe koji
razvijaju akreditirane aktivnosti
izobrazbe kao pripreme za
specijalizaciju

Neakreditirani privatni ili javni neprofitni pružatelj
izobrazbe

Više od 50 pružatelja izobrazbe









Odvjetnička komora
Organizacija kojom upravlja ili koju je osnovala
odvjetnička komora (uključujući pravne centre ili
lokalna udruženja odvjetnika)
Akreditirani privatni komercijalni pružatelj
izobrazbe (uključujući odvjetničke tvrtke)
Akreditirani privatni ili javni neprofitni pružatelj
izobrazbe (uključujući sveučilišta, zaklade)
Neakreditirani privatni komercijalni pružatelj
izobrazbe
Neakreditirani privatni ili javni neprofitni pružatelj
izobrazbe

Aktivnosti i metode
Vrsta aktivnosti izobrazbe koje su
prihvaćene u skladu s obvezama
trajne izobrazbe ili specijalizacije












Pohađanje tečajeva Sudjelovanje u aktivnostima
izobrazbe u drugim
izobrazbe
Pohađanje tečajeva državama članicama:
učenja na daljinu
Pohađanje modula Da, obveze izobrazbe mogu
se ispuniti sudjelovanjem u
e-učenja
Gledanje webinara aktivnostima izobrazbe u
drugoj državi članici.
Pohađanje
 Ovisi o akreditaciji
aktivnosti
aktivnosti u državi članici
mješovitog učenja
sudionika prije
Pohađanje
sudjelovanja
konferencija u
 Ovisi o akreditaciji
svrhu izobrazbe
aktivnosti u državi članici
Sudjelovanje u
sudionika nakon
aktivnostima
sudjelovanja
izobrazbe kao
predavač ili
nastavnik
Pisanje/objava
Aktivnosti
samoizobrazbe
putem odvjetničke
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inicijative pod
nadzorom
odvjetničke komore
5. Nadzor aktivnosti izobrazbe
Organizacije uključene u nadzor
aktivnosti trajne izobrazbe
Postupak nadzora

DA

Postupak nadzora uključuje ocjenjivanje sljedećeg:




Organizacije uključene u nadzor
aktivnosti izobrazbe u svrhu
specijalizacije

Aktivnosti trajne izobrazbe nadzire odvjetnička
komora.

DA

kvalitete sadržaja
kvalitete metoda izobrazbe
ispunjenja pisanih zahtjeva odvjetničke komore.
Odvjetnička komora. Međutim, zakon o
specijalizaciji još nije stupio na snagu.

6. Nacionalna reforma sustava izobrazbe
Predviđena reforma sustava izobrazbe
Izmjene predmetnog zakona (Zakon od 31.12.2012, br. 247 – Nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense) stupit će na snagu čak i za aktivnosti izobrazbe
(tzv. pratica forense, odvjetnički vježbenici) 1. siječnja 2015. (propisi će biti doneseni do 2.
veljače 2014.). Razdoblje izobrazbe trenutačno traje 24 mjeseca i skratit će se na 18 mjeseci
kada na snagu stupi novi sustav.
Izobrazba iz prava EU-a:
U ovoj fazi nema dodatnih informacija. Nadamo se da će biti donesene odredbe o izobrazbi iz
prava EU-a.

Izvor: Pilot projekt – Europska pravosudna izobrazba „Lot 2 – Studija o statusu odvjetnika koji prolaze
izobrazbu iz prava EU-a”, koji su proveli Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE) i Europski institut za
javnu upravu (EIPA)
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