Systémy vzdělávání advokátů v EU
Portugalsko
Informace poskytla: Národní komise pro stáže a odbornou přípravu portugalské advokátní
komory (Comissão Nacional de Estágio e Formação da Ordem dos Advogados)
duben 2014
POPIS VNITROSTÁTNÍHO SYSTÉMU ODBORNÉ PŘÍPRAVY ADVOKÁTŮ v
Portugalsku
1. Přístup k profesi
Vysokoškolské / univerzitní
vzdělání

ANO

Titul v oboru právo je povinný

ANO – uchazeči musí být držiteli alespoň
magisterského titulu

Postup, jak dosáhnout plné
způsobilosti k výkonu
advokátní profese:





Alternativní přístup k profesi:

Ano – existuje možnost přestupu z jiných profesí

Registrace u advokátní komory
Zkouška organizovaná komorou
Absolvování koncipientské právní praxe

Právní základ:
Estatuto da Ordem dos Avogados (Lei nº
15/2005 de 26 de janeiro) (čl. 192 § 2 statutu
advokátní komory) (portugalsky)
Profesoři práva s titulem Ph.D. v oboru práva s
praktickými zkušenostmi s výukou a bývalí soudci
s klasifikací „dobrý (4/5)“ se mohou stát advokáty,
aniž by museli absolvovat koncipientskou právní
praxi a skládat zkoušku.
2. Odborná příprava během koncipientské právní praxe
Existuje koncipientská
právní praxe?

ANO

Článek 188 statutu advokátní komory –
Estatuto da Ordem dos Advogados (Lei nº
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15/2005 de 26 de janeiro)
http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalh
e_artigo.aspx?idc=30819&idsc=128
Povinná

ANO

Stanovená délka:
24 měsíců

Struktury odpovídající
za organizaci právní
praxe koncipientů:

Advokátní komora

Forma právní praxe
koncipientů




Stáž pod dohledem v soukromé advokátní kanceláři
Odborná příprava v oblasti profesních dovedností


Přijímací zkouška /
prověření před
zahájením
koncipientské právní
praxe

ANO

Stanovený vzdělávací
plán během
koncipientské právní
praxe

Existuje přesně stanovený vzdělávací plán během
koncipientské právní praxe.
Hlavní témata zahrnutá do vzdělávacího plánu:
 etika a deontologie
 ústavní právo a problematika lidských práv
 informační technologie pro právní praxi
 praxe občanskoprávních řízení
 praxe trestněprávních řízení
 organizace soudnictví

Specifika týkající se
vzdělávání v oblasti
práva EU a jazykové
přípravy

NE

Rozdělení
koncipientské právní
praxe do jednotlivých
fází

ANO

Fáze koncipientské právní praxe:
 první fáze – školení pořádaná komorou
 druhá fáze – stáž u advokáta (školitele)

Hodnocení/zkouška po
skončení koncipientské
právní praxe

ANO

Hodnocení koncipientů probíhá prostřednictvím:
 písemných zpráv školitelů
 písemných zkoušek
 ústních zkoušek

Přijímací zkouška organizovaná advokátní
komorou
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3. Systém soustavné odborné přípravy
Rozlišování mezi soustavnou
odbornou přípravou a
specializací

ANO
Specializace přichází na řadu v druhé fázi
koncipientské právní praxe, má podobu výukových
sezení a seminářů a probíhá odděleně od
soustavné odborné přípravy.
Podle ustanovení článku 3 (Artigo 3, “requisitos
mínimos”)
Regulamento
Geral
das
Especialidades (obecné nařízení o specializaci)
může advokát požádat o specializovaný titul po
10leté pracovní zkušenosti v příslušné oblasti.

Povinnosti týkající se
soustavné odborné
přípravy

ANO

Povinnosti týkající se odborné přípravy jsou
stanoveny ve vnitřních předpisech komory – v čl.
86 písm. i) statutu komory – Estatuto da Ordem
dos Avogados (Lei nº 15/2005 de 26 de janeiro)
(portugalsky).

Povinnosti týkající se
specializace

ANO

Povinnosti týkající se odborné přípravy jsou
stanoveny ve vnitřních předpisech komory.

Povinnosti týkající se
studia cizích jazyků

Žádné povinnosti

Povinnosti týkající se
obsahu práva EU u
soustavné odborné
přípravy

Žádné povinnosti

4. Systémy akreditace a poskytovatelé odborné přípravy
Možnost akreditace

NE
Systém odborné přípravy v Portugalsku tuto
možnost neposkytuje.

Počet poskytovatelů
11–20 poskytovatelů
nabízejících vzdělávací aktivity
v oblasti soustavné odborné
přípravy
Typy poskytovatelů
připravujících akreditované
vzdělávací aktivity v oblasti
soustavné odborné přípravy





Advokátní komora
Organizace spravované nebo zřízené
advokátní komorou
Neakreditovaní komerční poskytovatelé

3

Země: Portugalsko



odborné přípravy
Neakreditovaní soukromí či veřejní neziskoví
poskytovatelé odborné přípravy

Počet poskytovatelů
11–20 poskytovatelů
nabízejících vzdělávací aktivity
v oblasti specializace
Typy poskytovatelů
připravujících akreditované
vzdělávací aktivity v oblasti
specializace










Advokátní komora
Organizace spravované či zřízené komorou
(včetně advokátních středisek 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 činností v oblasti
odborné přípravy, které jsou
uznávány v rámci povinností
týkajících se soustavné
odborné přípravy či
specializace




Osobní účast na
přípravných kurzech
Účast na
konferencích v
rámci odborné
přípravy

Povinnosti týkající se
soustavné odborné
přípravy lze splnit i v
jiném členském státě.

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

Nepoužije se
Portugalsku neexistuje žádný systém dohledu nad
činnostmi v oblasti odborné přípravy.

Proces dohledu

Nepoužije se

Struktury zapojené do dohledu Nepoužije se
nad vzdělávacími aktivitami v
oblasti specializace
6. Vnitrostátní reforma systému odborné přípravy
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Reforma systému odborné přípravy
Reforma bude provedena 3 roky po volbě nové Generální rady advokátní komory,
která se konala dne 29. listopadu 2013.
Reforma pravděpodobně posílí aspekt odborné přípravy související s právem EU (jak
v koncipientské právní praxi, tak v soustavné odborné přípravě), bude to však záviset
na zvoleném předsedovi komory.
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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