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AZ ÜGYVÉDEK NEMZETI KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK LEÍRÁSA – Olaszország
1. A szakma gyakorlása
Szükséges-e felsőfokú végzettség
/egyetemi végzettség?

IGEN

Kötelező-e jogi diploma?

IGEN




A teljes jogú ügyvéddé válás
lépései:

Léteznek-e alternatív utak a
szakmához?

Kamarai regisztráció
Államvizsga
Gyakorlati idő letöltése

IGEN, léteznek váltási lehetőségek más szakmákból.
Bírák, ügyészek és elméleti jogászok is nyilvántartásba
vehetők ügyvédként (a 247/12 sz. törvény 2. cikke)

2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati idő?

IGEN

A 2012. december 31-i, 247. sz. törvény (41. cikk, 5.
pont)
(Nuova disciplina dell ordinamento della professione
forense – Legge 31 Dicembre 2012, N.247)

Kötelező-e?

IGEN

Időtartama:
18 hónap

A gyakorlati idős képzések
szervezéséért felelős
szervezetek típusai






Kamara
Magán képzésszolgáltatók
A Kamara által akkreditált magán képzésszolgáltatók
Egyetemek
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A Kamara által létesített ügyvédi akadémiák és képzési
szervek

A gyakorlati idős képzés
formája

A Kamara által felügyelt gyakornokság

A gyakorlati időt
megelőzően van-e
felvételi vizsga /
ellenőrzés?

IGEN



Diploma ellenőrzése/igazolása

A gyakorlati idő alatt előre Nem
meghatározott-e a
Nincsenek uniós jogra és nyelvi képzésre vonatkozó előírások
tanterv?
Témák vagy módszerek szerint nincsenek elkülönített
szakaszok
A gyakorlati időt követően NEM
van-e értékelés / vizsga?

A jogi szakmai reform 2015. január 1-jei hatályba
lépését követően a gyakorlati időt követő értékelés
időkorlátja 6 év. A jelölteknek ezen időkereten belül
kell letenniük az államvizsgát.
Az ügyvédjelöltként való regisztrációt követő 6 hónap
elteltével a jelölt (korlátozott ügykörben) felügyelő
ügyvédjének
képviseletére
vonatkozó
jogot
kérelmezhet („praticante abilitato” – képesített
ügyvédjelölt).
A képesített ügyvédjelöltség megszerzésétől számított
6 év leteltével a jelöltet automatikusan kizárják az
ügyvédi nyilvántartásból, ha nem tette le az
államvizsgát.
Összességében véve tehát a teljes jogú ügyvéddé válás
időkorlátja 6 év.
A jelöltek nyilvántartásából való törlés azonban nem
jelenti azt, hogy az illetékes kamara általi értékelést
követően a kérelmezőt ne lehetne újból
nyilvántartásba venni.

3. Folyamatos képzési rendszer
Van-e különbségtétel a
folyamatos képzés / szakosító
képzés között?

IGEN, 2015. január 1-jétől (lásd lent)
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Fennállnak-e folyamatos
képzésre vonatkozó
kötelezettségek?

IGEN

Jogalap 2015. január 1-jétől:

Fennállnak-e szakosító
képzésre vonatkozó
kötelezettségek?

IGEN

Fennáll-e idegen nyelvek
tanulására vonatkozó
kötelezettség?

Nincs kötelezettség

Van-e az uniós jog
területére vonatkozó
kötelezettség a
folyamatos / szakosító
képzéssel kapcsolatosan?

NEM

247/12 sz. reformtörvény (11. cikk) – A folyamatos
képzés kötelezővé válik
 Jogszabályban meghatározott képzési
kötelezettség
 A kamara/jogászegyesület belső szabályzatában
lefektetett képzési kötelezettségek
Jogalap:
A szakosító képzést a 247/12. sz. törvény 9. cikke
szabályozza
 Jogszabályban meghatározott szakosító képzési
kötelezettség
 A kamara/jogászegyesület belső szabályzatában
lefektetett szakosító képzési kötelezettségek

4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége

A folyamatos képzéseket nyújtó
képzésszolgáltatók száma
Az akkreditált folyamatos
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

IGE
N

Jogalap (2015. január 1-jétől):
A 247/12. sz. törvény 9. és 11. cikke

Több mint 50






Kamara
A Kamara által irányított vagy létesített szervezet
(ideértve a jogi központokat vagy az ügyvédek
helyi csoportjait)
Akkreditált magán kereskedelmi
képzésszolgáltató (ideértve az ügyvédi irodákat is)
Akkreditált magán vagy állami nonprofit

3

Ország: Olaszország




A szakosító képzéseket szervező
képzésszolgáltatók száma
Az akkreditált szakosító
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

képzésszolgáltató (ideértve az egyetemeket,
alapítványokat)
Nem akkreditált magán kereskedelmi
képzésszolgáltató
Nem akkreditált magán vagy állami nonprofit
képzésszolgáltató

Több mint 50









Kamara
A Kamara által irányított vagy létesített szervezet
(ideértve a jogi központokat vagy az ügyvédek
helyi csoportjait)
Akkreditált magán kereskedelmi
képzésszolgáltató (ideértve az ügyvédi irodákat is)
Akkreditált magán vagy állami nonprofit
képzésszolgáltató (ideértve az egyetemeket,
alapítványokat)
Nem akkreditált magán kereskedelmi
képzésszolgáltató
Nem akkreditált magán vagy állami nonprofit
képzésszolgáltató

Tevékenységek és módszerek
A folyamatos vagy szakosítási
képzési kötelezettségek
keretében elfogadott
képzéstípusok









Más tagállamokban tartott
Személyes
képzéseken való részvétel:
képzéseken való
részvétel
Igen, a képzési
Távolsági képzési
kötelezettségek más
programok
tagállamban tartott
teljesítése
képzésen való
e-Learning
modulok elvégzése részvétellel teljesíthetők.
 Ennek feltétele, hogy a
Webinárium
résztvevő tagállama a
megtekintése
részvételt megelőzően
Vegyes tanulási
akkreditálja a
tevékenységek
tevékenységet.
végzése
 Ennek feltétele, hogy a
Képzési
résztvevő tagállama a
konferenciákon
részvételt követően
való részvétel
akkreditálja a
Képzésekben
tevékenységet.
trénerként vagy
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oktatóként való
részvétel
Írás/publikációk
Önképzési
tevékenységek az
ügyvéd
kezdeményezésére,
kamarai felügyelet
mellett




5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési
tevékenységeket felügyelő
szervezetek
A felügyeleti folyamat

IGEN

A folyamatos képzési tevékenységeket a Kamara
felügyeli

A felügyeleti folyamatba a következők értékelése
tartozik:



A tartalom minősége
A képzési módszerek minősége

A Kamara írásos követelményeinek való megfelelés
A szakosító képzések
felügyeletében részt vevő
szervezetek

IGEN

A Kamara (bár a szakosító képzésekre vonatkozó
jogszabály még nem hatályos)

6. A képzési rendszer nemzeti reformja
A képzési rendszer várható reformja
Az ügyvédi szakmára vonatkozó reformtörvény (A 2012. december 31-i 247. sz. törvény –
Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) a képzési tevékenységekre
nézve is (pratica forense, ügyvédjelöltség) 2015. január 1-jén lép hatályba (2014. február
második felében fogadják el a kapcsolódó rendeleteket). A képzési időszak időtartama
jelenleg 24 hónap, amely az új rendszer hatályba lépésével 18 hónapra csökken.
Uniós jogi képzés:
Jelenleg nem áll rendelkezésre további információ, remélhetőleg születnek az uniós jogi
képzésre vonatkozó rendelkezések.
Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „2. tétel – Vizsgálat az uniós jog területén tartott
ügyvédképzés helyzetéről", Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) és Európai Közigazgatási Intézet
(EIPA)
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