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ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в Италия
1. Достъп до професията
Необходимо ли е висше
образование/университетско
образование?

ДА

Задължително ли е
притежаването на диплома по
право?

ДА

Какви са стъпките за
придобиване на пълна
правоспособност като адвокат?
Има ли алтернативни начини за
достъп до упражняване на
професията?





Регистрация в адвокатската колегия
Държавен изпит
Преминаване на въвеждащ стаж

ДА, има начини за прехвърляне от други професии.
Като адвокати могат да бъдат регистрирани
съдиите, прокурорите и представителите на
академичните среди (член 2 от Закон № 247/12)

2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ стаж?

ДА

Нови правила за организация на адвокатската
професия – Закон от 31 декември 2012 г. № 247
(член 41, алинея 5)
(Nuova disciplina dell ordinamento della professione
forense – Legge 31 Dicembre 2012, N.247)

Стажът задължителен ли
е?

ДА

Установена продължителност:
18 месеца
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Какви видове структури
са отговорни за
организиране на
въвеждащото обучение
по време на този стаж?




Адвокатската колегия
Частни структури, предоставящи обучение
Частни структури, предоставящи обучение,
акредитирани от адвокатската колегия
Университетите
Адвокатски школи и структури за обучение,
създадени от адвокатската колегия

Форма на въвеждащото
обучение

Стаж под надзора на адвокатската колегия

Има ли приемен
изпит/проверка преди
въвеждащия стаж?

ДА



Проверка/удостоверяване на диплома

Има ли утвърдена учебна Няма утвърдена учебна програма.
програма по време на
Няма изисквания във връзка с обучението по право на ЕС и
въвеждащия стаж?
езиковото обучение.
Етапите не се разграничават по теми или методи.
Има ли оценка/изпит
след въвеждащия стаж?

НЕ

След влизането в сила на 1.1.2015 г. на реформата
на адвокатската професия срокът за оценяване
след края на въвеждащия стаж е 6 години. Това е
срокът, в който заявителят трябва да положи
държавния изпит.
6 месеца след регистрацията си като стажантадвокат заявителят може да поиска да има право
да се явява пред съда (в ограничени случаи) от
името на своя надзираващ адвокат (praticante
abilitato – оторизиран стажант-адвокат).
След изтичането на срок от 6 години от вписването
като „оторизиран стажант-адвокат“ кандидатът
автоматично се заличава от регистъра на
адвокатите, ако не е положил успешно държавния
изпит.
По принцип срокът за придобиване на пълна
правоспособност като адвокат е 6 години.
Заличаването от регистъра на стажант-адвокатите
обаче не възпрепятства заявителя отново да бъде
вписан, след като бъде оценен от компетентната
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адвокатска колегия.
3. Система за текущо обучение
Прави ли се разграничение
между текущо обучение и
специализация?

ДА, от 1.1.2015 г. (вж. по-долу)

Има ли задължение за
преминаване на текущо
обучение?

ДА

Има ли задължение за
специализация?

ДА

Правно основание след 1.1.2015 г.:
Закон за реформа № 247/12 (член 11) – Текущото
обучение става задължително:
 Задължително обучение, установено в
националното право
 Задължително обучение, установено в
Правилника за вътрешния ред на адвокатската
колегия
Правно основание:
Специализацията се урежда от Закон № 247/12,
член 9:
 Задължение за специализация, установено в
националното право
 Задължение за специализация, установено в
Правилника за вътрешния ред на адвокатската
колегия

Има ли задължение за
изучаване на чужди
езици?

НЕ

Има ли задължение за
включване на правото на
ЕС в текущото
обучение/специализация
та?

НЕ

4. Акредитация и структури, предоставящи обучение
Съществува ли акредитация?

ДА

Правно основание (от 1.1.2015 г.):
Членове 9 и 11 от Закон № 247/12

Какъв е броят на структурите,
предоставящи обучение, които

Над 50 структури, предоставящи обучение.
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предлагат текущо обучение?



Какви са видовете структури,
предоставящи обучение, които
разработват акредитирани
дейности по текущо обучение?








Какъв е броят на структурите,
предоставящи обучение, които
организират учебни дейности за
специализация?

Адвокатската колегия
Организация, учредена или ръководена от
адвокатската колегия (вкл. правни центрове
или местни сдружения на адвокати)
Акредитирани частни търговски структури,
предоставящи обучение (вкл. адвокатски
кантори)
Акредитирани частни или публични
структури с нестопанска цел, предоставящи
обучение (вкл. университети, фондации)
Неакредитирани частни търговски
структури, предоставящи обучение
Неакредитирани частни или публични
структури с нестопанска цел, предоставящи
обучение

Над 50 структури, предоставящи обучение.




Какви са видовете структури,
предоставящи обучение, които
разработват акредитирани
учебни дейности за
специализация?








Адвокатската колегия
Организация, учредена или ръководена от
адвокатската колегия (вкл. правни центрове
или местни сдружения на адвокати)
Акредитирани частни търговски
структури, предоставящи обучение (вкл.
адвокатски кантори)
Акредитирани частни или публични
структури с нестопанска цел, предоставящи
обучение (вкл. университети, фондации)
Неакредитирани частни търговски
структури, предоставящи обучение
Неакредитирани частни или публични
структури с нестопанска цел, предоставящи
обучение

Дейности и методи
Какви видове дейности по
обучение се приемат съгласно



Присъствено
обучение
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задължението за текущо
обучение или специализация?

членки:
Дистанционно
обучение
Да, задължението за
 Модули за
обучение може да бъде
електронно
изпълнено чрез участие в
обучение
дейности по обучение в
 Уебинари
друга държава членка.
 Комбинирано
 Зависи от това дали
обучение
дейността е
 Конференции за
акредитирана в
обучение
държавата членка на
 Участие в
участника преди
дейности по
участието.
обучение като
 Зависи от това дали
обучаващ или
дейността е
преподавател
акредитирана в
 Писане/публикува
държавата членка на
не на статии
участника след
 Дейности по
участието.
самообучение по
собствена
инициатива на
адвоката под
надзора на
адвокатската
колегия

5. Надзор на дейностите по обучение
Кои са структурите,
упражняващи надзор върху
дейностите по текущо
обучение?
Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Кои са структурите,
упражняващи надзор върху
дейностите по обучение за
специализация?

ДА

Дейностите по текущо обучение са под
надзора на адвокатската колегия.

Надзорът се състои в оценка на:




ДА

качеството на съдържанието,
качеството на методите на обучение,
спазването на писмените изисквания на
адвокатската колегия.
Адвокатската колегия. Законът за обучението
за специализация обаче все още не е влязъл в
сила.

6. Национална реформа на системата за обучение
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Реформа на системата за обучение:
Реформата на адвокатската професия (Закон от 31 декември 2012 г., № 247 – Нови
правила за организация на адвокатската професия (Nuova disciplina dell’ordinamento
della professione forense) влезе в сила на 1 януари 2015 г. (разпоредби, които трябваше
да бъдат приети до 2 февруари 2014 г.), включително и за дейностите по обучение
(pratica forense, адвокатски стаж). Продължителността на периода на обучение беше
24 месеца, но с влизането в сила на новата система тя е намалена на 18 месеца.
Обучение по право на ЕС:
Понастоящем няма допълнителна информация, като се надяваме, че ще има
разпоредби относно обучението по право на ЕС.

Източник: Пилотен проект – Европейско съдебно обучение: „Лот 2 – Проучване на актуалното
състояние на обучението по право на ЕС на адвокати“, извършено от Съвета на адвокатските
колегии от Европейския съюз (CCBE) и Европейския институт по публична администрация (EIPA)
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