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BESKRIVELSE AF DET ITALIENSKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER
1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående
uddannelse/universitetsuddannel
se

JA

Krav om juridisk
kandidateksamen

JA




For at blive fuldgyldig advokat
skal man

Alternative veje til erhvervet

Være optaget i advokatsamfundet
Have bestået en statseksamen
Have gennemført en fuldmægtigperiode

JA, det er muligt at blive advokat via andre erhverv.
Dommere, statsadvokater og akademikere kan
registreres som advokater (artikel 2 i lov nr. 247/12)

2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en
fuldmægtigperiode?

JA

Lov nr. 247 af 31. januar 2012 (artikel 41, femte
komma)
(Nuova disciplina dell ordinamento della professione
forense – Legge 31 Dicembre 2012, N.247)

Obligatorisk

JA

Varighed:
18 måneder

Organer med ansvar for
uddannelse af




Advokatsamfundet
Private uddannelsesudbydere
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Land: Italien



advokatfuldmægtige




Private uddannelsesudbydere akkrediteret af
advokatsamfundet
Universiteter
Advokatakademier og uddannelsesstrukturer etableret
af advokatsamfundet

Type uddannelse i
fuldmægtigperioden

Praktikforløb under tilsyn af advokatsamfundet

Optagelsesprøve/kontrol
før fuldmægtigperiode

JA

Undervisningsprogram i
fuldmægtigperioden

Intet undervisningsprogram
Ingen krav med hensyn til EU-ret og sprogundervisning



Kontrol af uddannelsespapirer

Ingen differentierede faser efter emne eller metode
Evaluering/eksamen efter
fuldmægtigperiode

NEJ

Når reformen af loven om advokaterhvervet træder i
kraft den 1. januar 2015, vil fristen for evaluering efter
fuldmægtigperioden være seks år. Inden denne frist
skal advokatfuldmægtigen bestå en statseksamen.
Seks måneder efter at en person er blevet registreret
som advokatfuldmægtig, har den pågældende ret til at
anmode om møderet (i begrænsede sager) på vegne af
sin tilsynsadvokat (s.c. "Praticante abilitato" –
advokatfuldmægtig med møderet).
Hvis advokatfuldmægtigen ikke har bestået
statseksamen senest seks år efter registrering som
"advokatfuldmægtig med møderet", slettes den
pågældende automatisk fra advokatregisteret.
Generelt kan man således sige, at fristen for at blive
fuldgyldig advokat er seks år.
Sletning fra advokatregisteret forhindrer dog ikke
advokatfuldmægtigen i at søge om optagelse i
registeret igen, hvis det kompetente advokatsamfund
godkender det.

3. Videreuddannelse
Sondring mellem
videreuddannelse og

JA, fra den 1. januar 2015 (se nedenfor)
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specialisering
Krav om
videreuddannelse

JA

Retsgrundlag efter 1. januar 2015:
Reformlov nr. 247/12 (artikel 11) – Videreuddannelse
bliver obligatorisk
 Obligatorisk videreuddannelse som fastlagt i
national lovgivning
 Obligatorisk videreuddannelse som anført i
advokatsamfundets interne regler

Krav om specialisering

JA

Retsgrundlag:
Specialisering reguleres af lov nr. 247/12, artikel 9
 Krav om specialisering fastsat i lovgivningen
 Krav om specialisering som anført i
advokatsamfundets interne regler

Krav om tilegnelse af
fremmedsprog

Ingen krav

Krav om
videreuddannelse/speciali
sering i EU-ret

NEJ

4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for akkreditering

JA

Retsgrundlag (fra 1. januar 2015):
Artikel 9 og 11 i lov nr. 247/12

Antal uddannelsesudbydere, der
tilbyder videreuddannelse
Uddannelsesudbydere af
akkrediteret videreuddannelse

Over 50 uddannelsesudbydere








Advokatsamfundet
Organisationer, der ledes eller er oprettet af
advokatsamfundet (herunder retscentre og lokale
advokatsammenslutninger)
Akkrediterede private udbydere af
videreuddannelse (herunder advokatfirmaer)
Akkrediterede private eller offentlige ikkeudbyttegivende uddannelsesudbydere (herunder
universiteter og fonde)
Ikke-akkrediterede private
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Antal udbydere af
uddannelsesaktiviteter som
forberedelse til specialisering
Uddannelsesudbydere, der
udbyder akkrediterede
uddannelsesaktiviteter som
forberedelse til specialisering

videreuddannelsesudbydere
Ikke-akkrediterede private eller offentlige ikkeudbyttegivende uddannelsesudbydere

Over 50 uddannelsesudbydere










Advokatsamfundet
Organisationer, der ledes eller er oprettet af
advokatsamfundet (herunder retscentre og lokale
advokatsammenslutninger)
Akkrediterede private udbydere af
videreuddannelse (herunder advokatfirmaer)
Akkrediterede private eller offentlige ikkeudbyttegivende uddannelsesudbydere (herunder
universiteter og fonde)
Ikke-akkrediterede private
videreuddannelsesudbydere
Ikke-akkrediterede private eller offentlige ikkeudbyttegivende uddannelsesudbydere

Aktiviteter og metoder
Uddannelsesaktiviteter, der
anerkendes i overensstemmelse
med kravene om
videreuddannelse/specialisering












Fysisk deltagelse i
kurser
Fjernundervisning
Gennemførelse af
e-læringsmoduler
Deltagelse i
webinarer
Deltagelse i
blandede
undervisningsaktivi
teter
Deltagelse i
uddannelseskonfer
encer
Deltagelse i
uddannelsesaktivite
ter som vejleder
eller underviser
Forfattervirksomhe
d/udgivelse
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Deltagelse i
uddannelsesaktiviteter i
andre medlemsstater:
Ja, uddannelseskravene kan
opfyldes gennem deltagelse
i uddannelsesaktiviteter i en
anden medlemsstat.
 Det kræver dog, at
aktiviteten akkrediteres i
deltagerens medlemsstat,
før uddannelsesaktiviteten
påbegyndes
 Det kræver dog, at
aktiviteten akkrediteres i
deltagerens medlemsstat,
efter at
uddannelsesaktiviteten er
afsluttet

Land: Italien



Selvstudier på
advokatens eget
initiativ og under
tilsyn af
advokatsamfundet

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører tilsyn
med
videreuddannelsesaktiviteter
Tilsyn

JA

Det er advokatsamfundet, der fører tilsyn med
videreuddannelse

Tilsynsprocessen omfatter vurdering af:



Kvaliteten af undervisningens indhold
Kvaliteten af undervisningsmetoderne

Hvordan advokatsamfundets skriftlige krav opfyldes
Organisationer, der fører tilsyn
med uddannelsesaktiviteter
rettet mod specialisering

JA

Advokatsamfundet Loven om specialisering er
dog endnu ikke trådt i kraft

6. National reform af uddannelsessystemet
Reform af uddannelsessystemet planlagt
Reformen af loven om advokaterhvervet (lov nr. 247 af 31. december 2012 – Nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense), herunder bestemmelser om
uddannelsesaktiviteter (s.c. pratica forense, uddannelse som advokatfuldmægtig), træder i
kraft den 1. januar 2015 (forventes vedtaget inden den 2. februar 2014). Uddannelsens
længde er i øjeblikket 24 måneder og reduceres til 18 måneder, når den nye ordning træder
i kraft.
Undervisning i EU-ret
Ingen yderligere oplysninger på dette tidspunkt. Der vil forhåbentlig blive vedtaget
bestemmelser om undervisning i EU-ret.
Kilde: Pilotprojekt – Uddannelse af dommere og anklagere i Europa: "Del 2 – Undersøgelse af status for
uddannelse af advokater i EU-ret", udført af Rådet for Advokatsamfund i Den Europæiske Union (CCBE) og
Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (EIPA)
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