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Tipuri de profesii juridice

italiană

Italia
Această secțiune conține informații generale privind profesiile juridice exersate în Italia.
Profesii juridice – introducere
Principalele profesii juridice exersate în Italia sunt cele de magistrat (judecător și procuror), avocat și notar.
Magistratura
Constituția prevede exercitarea funcției jurisdicționale de către judecători și Ministerul Public.
Judecători
Justiția este administrată în numele cetățenilor. Judecătorii nu se supun decât legii (articolul 101 din Constituție).
Funcția jurisdicțională este exercitată de magistrați numiți și supuși normelor privind organizarea judiciară.
Nu se pot crea funcții extraordinare sau speciale pentru judecători, ci doar secții specializate în cadrul organelor judiciare ordinare. Prin lege se prevăd
cazurile și formele de participare directă a cetățenilor la administrarea justiției.
Intrarea în magistratură se face prin concurs. Pot fi însă numiți și magistrați consultanți (care nu sun t de profesie magistrați) pentru exercitarea unor funcții
atribuite în mod tradițional judecătorilor profesioniști.
Autonomie și independență
Magistratura este autonomă și independentă față de orice altă putere în stat (articolul 104 din Constituție).
Independența magistraturii este garantată de către Consiliul Superior al Magistraturii, organ autonom care are sarcina de a recruta, numi, muta, promova și
sancționa magistrații (articolul 105 din Constituție).
Nu există diferențe între magistrați decât în ceea ce privește diversitatea funcțiilor îndeplinite.
Magistrații sunt inamovibili, adică nu pot fi demiși sau suspendați din funcție decât în urma unei decizii a Consiliului Superior al Magistraturii, adoptată fie din
motivele și cu garanțiile prevăzute de lege, fie cu consimțământul magistratului vizat.
Ministerul Public
Organizare
Constituția recunoaște principiile independenței și autonomiei Ministerului Public (articolul 107).
Articolul 112 din Constituție prevede principiul obligativității acțiunii penale: de îndată ce un procuror competent a fost informat cu privire la săvârșirea unei
infracțiuni, acesta trebuie să desfășoare anchete și să transmită rezultatele acestor anchete judecătorului spre evaluare, împreună cu cererile relevante.
Obligativitatea acțiunii penale contribuie atât la garantarea independenței procurorului în exercitarea funcțiilor sale, cât și la sprijinirea egalității cetățenilor în
fața legii penale.
Parchetele funcționează pe lângă fiecare grad de jurisdicție (Curtea de Casație, curțile de apel, tribunale și instanțe pentru minori).
Roluri și obligații
Ministerul Public este implicat în toate procedurile penale și acționează în numele statului. De asemenea, procurorii pot participa în cauze civile atunci când
acest lucru este cerut de lege (de exemplu în anumite litigii de dreptul familiei, în cauze care implică persoane fără capacitate legală etc.).
Organizarea profesiei juridice: avocați, notari
Avocați
Avocatul este un profesionist independent care își reprezintă clientul – persoană fizică sau juridică, sau chiar statul – în fața unei instanțe civile, penale sau
administrative.
Reprezentarea clientului se face în temeiul unui mandat și contra achitării unui onorariu.
Pe lângă fiecare instanță funcționează un consiliu al ordinului avocaților, alcătuit din avocați aleși de avocații înscriși în registrul aferent.
La nivel național există Consiliul Național al Avocaților, ales de către consilierii ordinelor reuniți la nivel regional.
Legea nr. 247 din 31 decembrie 2012 a introdus „noua reglementare privind organizarea profesiei de avocat.”
Notari
Notarul este un profesionist independent care exercită o funcție publică. Aceasta constă în conferirea unui caracter public actelor încheiate în prezența sa.
Profesia de notar este reglementată de Legea nr. 89 din 16 februarie 1913 – „organizarea notariatului și a arhivelor notariale” sau „legea notarială”.
La nivel național funcționează Consiliul Național al Notariatului.
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