Systémy odbornej prípravy právnikov
v EÚ
Taliansko
Zdroj informácií: Scuola Superiore dell’Avvocatura
apríl 2014

OPIS VNÚTROŠTÁTNEHO SYSTÉMU ODBORNEJ PRÍPRAVY PRÁVNIKOV v Taliansku
1. Prístup k povolaniu
Vysokoškolské vzdelanie /
univerzitné vzdelanie

ÁNO

Právnické vzdelanie je povinné

ÁNO




Ako sa stať plnohodnotným
právnikom:

Alternatívne cesty k vykonávaniu
povolania:

Registrácia v advokátskej komore
Štátna skúška
Dokončenie obdobia zaškolenia

Áno, existujú možnosti prechodu z iných povolaní.
Sudcovia, štátni zástupcovia a akademici sa môžu
zaregistrovať ako advokáti (čl. 2 zákona č. 247/12)

2. Odborná príprava v období zaškolenia
Existuje obdobie
zaškolenia?

ÁNO

Zákon z 31. 12. 2012 č. 247 (čl. 41, bod 5)
(Nuova disciplina dell ordinamento della professione
forense – Legge 31 Dicembre 2012, N.247)

Povinná

ÁNO

Stanovená dĺžka:
18 mesiacov

Inštitúcie zodpovedné za
organizovanie odbornej
prípravy v období





Advokátska komora
Súkromní poskytovatelia odbornej prípravy
Súkromní poskytovatelia odbornej prípravy
akreditovaní advokátskou komorou
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Krajina: Taliansko




zaškolenia

Vysoké školy
Právnické akadémie a štruktúry odbornej prípravy
vytvorené advokátskou komorou

Formy odbornej prípravy
v období zaškolenia

Prax pod dohľadom advokátskej komory

Prijímacia skúška/kontrola
pred obdobím zaškolenia

ÁNO

Stanovené osnovy
v období zaškolenia

Žiadne stanovené osnovy
Žiadne požiadavky týkajúce sa právnych predpisov EÚ
a jazykovej prípravy



Kontrola/overenie diplomu

Žiadne diferencované fázy podľa témy alebo metódy
Hodnotenie/skúška po
skončení obdobia
zaškolenia

NIE

Keď k 1. 1. 2015 nadobudne účinnosť reforma
profesijného zákona, lehota na hodnotenie na konci
obdobia zaškolenia bude 6 rokov. To je lehota, v ktorej
musí uchádzač zložiť štátu skúšku.
Po 6 mesiacoch od registrácie ako začínajúci právnik
smie žiadateľ požiadať o práva na prijatie
(v obmedzených prípadoch) u svojho dohliadajúceho
právnika (stane sa kvalifikovaným začínajúcim
právnikom – „praticante abilitato“).
Po uplynutí obdobia 6 rokov od zápisu ako
„kvalifikovaný začínajúci právnik“ bude kandidát, ktorý
nezložil štátnu skúšku, automaticky vyradený z registra
právnikov.
Celkovo je lehota na dosiahnutie postavenia
plnohodnotného právnika 6 rokov.
Vyradenie z registra začínajúcich právnikov však
nebráni žiadateľovi v novom zápise na základe
hodnotenia príslušnej advokátskej komory.

3. Systém priebežnej odbornej prípravy
Rozlišovanie medzi priebežnou
odbornou prípravou
a špecializačnou odbornou

Áno, od 1. 1. 2015 (pozri ďalej)
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prípravou
Povinnosti týkajúce sa
priebežnej odbornej
prípravy/ špecializačnej
odbornej prípravy

ÁNO

Právny základ po 1. 1. 2015:

Povinnosti týkajúce sa
špecializačnej odbornej
prípravy

ÁNO

Povinnosti týkajúce sa
štúdia cudzích jazykov

Žiadne povinnosti

Povinnosti týkajúce sa
práva EÚ v súvislosti
s priebežnou odbornou
prípravou / špecializačnou
odbornou prípravou

NIE

Reformný zákon č. 247/12 (čl. 11) – nepretržitá odborná
príprava sa stane povinnou
 Povinnosti týkajúce sa povinnej odbornej prípravy
stanovené v štátnom zákone
 Povinnosti týkajúce sa povinnej odbornej prípravy
uvedené vo vnútorných predpisoch advokátskej
komory/právnickej spoločnosti
Právny základ:
Špecializovaná odborná príprava bude upravená štátny
zákon č. 247/12, čl. 9
 Povinnosti týkajúce sa špecializovanej odbornej
prípravy stanovené v štátnom zákone
 Povinnosti týkajúce sa špecializovanej odbornej
prípravy stanovené vo vnútorných predpisoch
advokátskej komory/právnickej spoločnosti

4. Systémy akreditácie a poskytovatelia odbornej prípravy
Možnosť akreditácie

Počet poskytovateľov priebežnej
odbornej prípravy

Typ poskytovateľov odbornej

ÁN
O

Právny základ (od 1. 1. 2015):
Čl. 9,11, zákona č. 247/12

Viac než 50 poskytovateľov odbornej prípravy



Advokátska komora
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prípravy, ktorí zabezpečujú
akreditované činnosti priebežnej
odbornej prípravy









Počet poskytovateľov odbornej
prípravy organizujúcich činnosti
odbornej prípravy v rámci
prípravy na špecializáciu
Typ poskytovateľov odbornej
ktorí zabezpečujú akreditované
činnosti odbornej prípravy v rámci
prípravy na špecializáciu

Organizácia riadená alebo zriadená advokátskou
komorou (vrátane právnych stredísk alebo
miestnych zoskupení právnikov)
Akreditovaný súkromný komerčný poskytovateľ
odbornej prípravy (vrátane právnických firiem)
Akreditovaný súkromný alebo verejný neziskový
poskytovateľ odbornej prípravy (vrátané vysokých
škôl, nadácií)
Neakreditovaný súkromný komerčný poskytovateľ
odbornej prípravy
Neakreditovaný súkromný alebo verejný
neziskový poskytovateľ odbornej prípravy

Viac než 50 poskytovateľov odbornej prípravy










Advokátska komora
Organizácia riadená alebo zriadená advokátskou
komorou (vrátane právnych stredísk alebo
miestnych zoskupení právnikov)
Akreditovaný súkromný komerčný poskytovateľ
odbornej prípravy (vrátane právnických firiem)
Akreditovaný súkromný alebo verejný neziskový
poskytovateľ odbornej prípravy (vrátané vysokých
škôl, nadácií)
Neakreditovaný súkromný komerčný poskytovateľ
odbornej prípravy
Neakreditovaný súkromný alebo verejný
neziskový poskytovateľ odbornej prípravy

Činnosti a metódy
Druhy činnosti odbornej prípravy
prípustné v rámci povinnej
priebežnej prípravy alebo
špecializačnej odbornej prípravy





Účasť na osobnej
odbornej príprave
Absolvovanie
seminárov diaľkovej
odbornej prípravy
Absolvovanie
modulov
elektronického
učenia sa
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Účasť na činnostiach
odbornej prípravy v iných
členských štátoch:
Áno, povinnosti týkajúce sa
odbornej prípravy možno
splniť prostredníctvom
účasti na činnostiach
odbornej prípravy v inom

Krajina: Taliansko



členskom štáte.
Sledovanie
internetového
 V závislosti od
seminára
akreditovaných činností
v členskom štáte účastníka
Absolvovanie
pred jeho účasťou
kombinovaných
činností
 V závislosti od
vzdelávania
akreditovaných činností
v členskom štáte účastníka
Účasť na
po jeho účasti
konferenciách
zameraných na
odbornú prípravu
Účasť na
činnostiach
odbornej prípravy
ako školiteľ alebo
učiteľ
Písanie/publikovani
e
Samovzdelávacie
činnosti z podnetu
právnika pod
dohľadom
advokátskej
komory










5. Dohľad nad činnosťami odbornej prípravy
Organizácie vykonávajúce
dohľad nad činnosťami
nepretržitej odbornej prípravy
Postup dohľadu

ÁNO

Na činnosti nepretržitej odbornej prípravy
dohliada advokátska komora.

Postup dohľadu zahŕňa posúdenie:



kvality obsahu,
kvality metód odbornej prípravy.

Splnenie požiadaviek advokátskej komory
Organizácie, ktoré sa podieľajú
na dohľade nad činnosťami
priebežnej odbornej prípravy

ÁNO

Advokátska komora. Zákon o špecializovanej
odbornej príprave však ešte nenadobudol
účinnosť.

6. Vnútroštátna reforma systému odbornej prípravy
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Plánovaná reforma systému odbornej prípravy
Reforma profesijného zákona (zákon z 31. 12. 2012, č. 247 – Nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense) nadobudne účinnosť aj v súvislosti s činnosťami
odbornej prípravy (prax právnika – pratica forense,) k 1. januáru 2015 (právne predpisy sa
majú prijať do 2. februára 2014). Dĺžka obdobia odbornej prípravy je v súčasnosti 24
mesiacov a po nadobudnutí účinnosti nového systému sa skráti na 18 mesiacov.
Odborná príprava v oblasti práva EÚ
V tejto fáze nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie. Možno dúfať, že sa prijmú
ustanovenia týkajúce sa odbornej prípravy v oblasti práva EÚ.
Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 2 – Štúdia o stave odbornej prípravy
právnikov v oblasti práva EÚ“, ktorý vykonáva Rada advokátskych komôr a združení právnikov Európy
(CCBE) a Európsky inštitút verejnej správy (EIPA)
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