Systémy vzdělávání advokátů v EU
Itálie
Informace poskytla: Vysoká škola advokacie (Scuola Superiore dell’Avvocatura)
duben 2014

POPIS VNITROSTÁTNÍHO SYSTÉMU ODBORNÉ PŘÍPRAVY ADVOKÁTŮ v Itálii
1. Přístup k profesi
Vysokoškolské / univerzitní
vzdělání

ANO

Titul v oboru právo je povinný

ANO




Postup, jak dosáhnout plné
způsobilosti k výkonu
advokátní profese
Alternativní přístup k profesi:

Registrace u advokátní komory
Státní zkouška
Absolvování koncipientské právní praxe

ANO, existuje možnost přestupu z jiných profesí.
Jako advokáti mohou být zaregistrováni soudci, státní
zástupci a členové akademické obce (článek 2
zákona č. 247/12).

2. Odborná příprava během právní praxe
Existuje právní praxe?

ANO

Zákon č. 247 ze dne 31. prosince 2012 (čl. 41
odst. 5) (italsky)
(Nuova disciplina dell ordinamento della
professione forense – Legge 31 Dicembre 2012, N.
247)

Povinná

ANO

Stanovená délka:
18 měsíců

Struktury odpovědné za



Advokátní komora
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organizaci právní praxe




Soukromí poskytovatelé odborné přípravy
Soukromí poskytovatelé odborné přípravy
akreditovaní advokátní komorou
Univerzity
Právnické akademie a subjekty zřízené advokátní
komorou, které poskytují odbornou přípravu

Forma právní praxe

Stáž pod dohledem advokátní komory

Přijímací zkouška /
prověření před
zahájením právní praxe

ANO

Stanovený vzdělávací
plán během právní
praxe

Žádný stanovený plán



Kontrola/ověření diplomu

Žádné požadavky týkající se právních předpisů EU a
jazykové přípravy
Žádná období odlišená podle témat či metod

Hodnocení/zkouška po
skončení právní praxe

NE

Poté, co dne 1. ledna 2015 vstoupí v platnost
reforma předpisů o profesionální právní praxi, bude
lhůta pro hodnocení po ukončení právní praxe
stanovena na 6 let. Během této lhůty musí
uchazeč složit státní zkoušku.
Po 6 měsících od registrace jakožto koncipient
může uchazeč požádat o právo na slyšení (v
omezených
případech)
jménem
právníka
vykonávajícího nad ním dohled (a stát se tak tzv.
praticante
abilitato,
čili
kvalifikovaným
koncipientem).
Pokud v průběhu 6 let od registrace jakožto
kvalifikovaný koncipient nesloží státní zkoušku,
bude
uchazeč
ze
seznamu
koncipientů
automaticky vyškrtnut.
Celková lhůta pro získání plné způsobilosti k
výkonu advokátní profese je 6 let
Vyškrtnutí ze seznamu koncipientů však uchazeči
nebrání být na něj zapsán znovu, a to na základě
posouzení příslušné komory.
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3. Systém soustavné odborné přípravy
Rozlišování mezi soustavnou
odbornou přípravou a
specializací

ANO, od 1. ledna 2015 (viz níže)

Povinnosti týkající se
soustavné odborné
přípravy

ANO

Právní základ od 1. ledna 2015 (v italštině):

Povinnosti týkající se
specializace

ANO

Povinnosti týkající se
studia cizích jazyků

Žádné povinnosti

Povinnosti týkající se
obsahu práva EU u
soustavné odborné
přípravy

NE

zákon č. 247/12 o reformě profesního řádu (článek
11) – soustavná odborná příprava se stane
povinnou.
 Povinnosti týkající se odborné přípravy
stanovené zákonem
 Povinnosti týkající se odborné přípravy
stanovené vnitřními předpisy
advokátní/právnické komory
Právní základ
Specializace bude upravena článkem 9 zákona č.
247/12.
 Povinnosti týkající se specializace stanovené
zákonem
 Povinnosti týkající se specializace stanovené
vnitřními předpisy advokátní/právnické komory

4. Systémy akreditace a poskytovatelé odborné přípravy
Možnost akreditace

ANO

Právní základ (od 1. ledna 2015):
Články 9 a 11 zákona č. 247/12

Počet poskytovatelů
Více než 50 poskytovatelů odborné přípravy.
nabízejících vzdělávací aktivity
v oblasti soustavné odborné
přípravy
Typy poskytovatelů
připravujících akreditované



Advokátní komora
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vzdělávací aktivity v oblasti
soustavné odborné přípravy










Organizace spravované či zřízené advokátní
komorou (včetně advokátních center a
místních uskupení advokátů)
Akreditovaní soukromí komerční poskytovatelé
odborné přípravy (včetně advokátních
kanceláří)
Akreditovaní soukromí či veřejní neziskoví
poskytovatelé odborné přípravy (včetně
univerzit a nadací)
Neakreditovaní soukromí komerční
poskytovatelé odborné přípravy
Neakreditovaní soukromí či veřejní neziskoví
poskytovatelé odborné přípravy

Počet poskytovatelů
Více než 50 poskytovatelů
nabízejících vzdělávací aktivity
v oblasti specializace
Typy poskytovatelů
připravujících akreditované
vzdělávací aktivity v oblasti
specializace










Advokátní komora
Organizace spravované či zřízené advokátní
komorou (včetně advokátních center a
místních uskupení advokátů)
Akreditovaní komerční poskytovatelé odborné
přípravy (včetně advokátních kanceláří)
Akreditovaní soukromí či veřejní neziskoví
poskytovatelé odborné přípravy (včetně
univerzit a nadací)
Neakreditovaní komerční poskytovatelé
odborné přípravy
Neakreditovaní soukromí či veřejní neziskoví
poskytovatelé odborné přípravy

Aktivity a metody
Typy vzdělávacích aktivit,
které jsou uznány v rámci
povinností soustavné odborné
přípravy či specializace









Osobní účast na
přípravných
kurzech
Absolvování
dálkových
přípravných kurzů
Absolvování elearningových
modulů
Sledování
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Účast na aktivitách v
oblasti odborné
přípravy v jiných
členských státech:
Ano, povinnosti týkající
se odborné přípravy lze
splnit i prostřednictvím
účasti na činnostech v
rámci odborné přípravy v
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webinářů
jiném členském státě.
Absolvování
 Záleží na činnosti
činností v rámci
akreditované před účastí
kombinované
v členském státě
výuky
účastníka
Účast na
 Záleží na činnosti
konferencích v
akreditované po účasti v
rámci odborné
členském státě
přípravy
účastníka
Účast na
činnostech v
rámci odborné
přípravy v roli
školitele či
pedagoga
Publikační činnost
Sebevzdělávání z
vlastního podnětu
právníka pod
dohledem komory










5. Dohled nad vzdělávacími aktivitami v oblasti odborné přípravy
Organizace zapojené do
dohledu nad vzdělávacími
aktivitami v rámci soustavné
odborné přípravy
Proces dohledu

ANO

Nad činnostmi v oblasti průběžné odborné
přípravy vykonává dohled advokátní
komora.

Proces dohledu zahrnuje posouzení:



kvality obsahu
kvality výukových metod

a toho, zda jsou splněny písemné požadavky
advokátní komory
Organizace zapojené do
dohledu nad vzdělávacími
aktivitami v rámci
specializace

ANO

Advokátní komora. Zákon o specializované
odborné přípravě však dosud nevstoupil v
platnost.

6. Vnitrostátní reforma systému odborné přípravy
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Předpokládaná reforma systému odborné přípravy
Reforma předpisů o profesionální právní praxi (zákon č. 247 ze dne 31. prosince 2012
– Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), která má vstoupit
v platnost, se bude vztahovat i na aktivity v oblasti odborné přípravy (pratica forense,
koncipientská právní praxe), a to od 1. ledna 2015 (předpisy mají být přijaty do
2. února 2014). Délka období odborné přípravy je v současnosti stanovena na 24
měsíců a po vstupu nového systému v platnost bude zkrácena na 18 měsíců.
Odborná příprava v oblasti práva EU
V této fázi nejsou k dispozici žádné další informace; ohledně odborné přípravy v
oblasti práva EU by snad měla být přijata příslušná ustanovení.

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 2 – Studie aktuální situace v oblasti
odborné přípravy advokátů týkající se právních předpisů EU“, vypracovaná Radou evropských
advokátních komor (CCBE) a Evropským institutem veřejné správy (EIPA)
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