Системи за обучение на адвокати в ЕС
Португалия
Информация, предоставена от: Comissão Nacional de Estágio e Formação da Ordem dos
Advogados
април 2014 г.
ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в
Португалия
1. Достъп до професията
Необходимо ли е висше
образование/университетс
ко образование?

ДА

Задължително ли е
притежаването на
диплома по право?

ДА — кандидатите трябва да са придобили
поне магистърска степен

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



Регистрация в адвокатската колегия



Изпит, организиран от адвокатската
колегия



Завършване на въвеждащ стаж

ДА — чрез прехвърляне от други професии
Правно основание:
Estatuto da Ordem dos Advogados (Lei nº
15/2005 de 26 de janeiro)
(член 192, алинея 2 от Устава на адвокатската
колегия)
Преподавателите по право с научна степен
„доктор
по
право“
и
практически
преподавателски опит, както и бивши съдии
с класификация „добър (4/5)“, могат да станат

1

Държава: Португалия

адвокати без преминаване на въвеждащия
стаж и без полагане на изпит.
2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ
стаж?

ДА

Член 188 от Устава на Адвокатската
колегия — Estatuto da Ordem dos
Advogados (Lei nº 15/2005 de 26 de
janeiro)
http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/det
alhe_artigo.aspx?idc=30819&idsc=128

Стажът
задължителен ли е?

ДА

Установена продължителност:

Какви видове
структури са
отговорни за
организиране на
обучението по време
на този стаж?

Адвокатската колегия

Форма на
въвеждащото
обучение



Стаж под надзора на адвокат на частна
практика



Обучение по професионални умения в областта
на правото

24 месеца

Има ли приемен
изпит/селектиране
преди въвеждащия
стаж?

ДА

Има ли утвърден
план за обучение по
време на
въвеждащия стаж?

По време на въвеждащия стаж има утвърден план



Приемен изпит, организиран от
адвокатската колегия

за обучение.
Основни теми, включени в плана:


етика и морал



конституционно право и право в областта на
правата на човека



информационни технологии за адвокати



практика в областта на гражданския процес
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Има ли специфични
изисквания във
връзка с
изучаването на
правото на ЕС и
езиковото обучение?

НЕ

Въвеждащият стаж
разделен ли е на
отделни етапи?

ДА



практика в областта на наказателния процес



организация на съдебната власт

Етапи на въвеждащия стаж:


Първа фаза: посещаване на занятия към
адвокатската колегия



Втора фаза: стаж при адвокат
(ръководител на стажа)

Има ли
оценка/изпит след
въвеждащия стаж?

ДА

Оценяването на стажант-юриста се
извършва:


чрез отчети от ръководителите на
стажа



чрез писмени изпити



чрез устни изпити

3. Система за текущо обучение
Прави ли се разграничение ДА
между текущо обучение и
Специализацията се осъществява във
специализация?
втората фаза от въвеждащия стаж под
формата на учебни сесии и семинари и е
отделна от текущото обучение.
Съгласно член 3 от Regulamento Geral das
Especialidades (Artigo 3, „requisitos mínimos“)
адвокатите

могат

да

кандидатстват

за

придобиване на степента „специалист“, след
като натрупат 10 години трудов стаж в
съответната област на специализация.
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Има ли задължение
за преминаване на
текущо обучение?

ДА

Задълженията
за
преминаване
на
задължително обучение са предвидени във
вътрешните
правила
на
адвокатската
колегия — член 86, точка i) от Устава на
адвокатската колегия — Estatuto da Ordem
dos Avogados (Lei nº 15/2005 de 26 de janeiro).

Има ли задължение
за преминаване на
специализация?

ДА

Задълженията
за
преминаване
на
специализирано обучение са посочени във
вътрешните
правила
на
адвокатската
колегия.

Има ли задължение
за изучаване на
чужди езици?

НЕ

Има ли задължение
за включване на
правото на ЕС в
текущото
обучение/специализ
ацията?

НЕ

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

НЕ

Какъв е броят на
структурите,
предоставящи обучение,
които предлагат текущо
обучение?

Между 11 и 20.

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

В системата за обучение в Португалия не е
предвидена такава възможност.



Адвокатските колегии



Организации, управлявани или
създадени от адвокатската колегия



Неакредитирани частни търговски
структури, предоставящи обучение



Неакредитирани частни или публични
структури, предоставящи обучение, с
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нестопанска цел
Какъв е броят на
структурите,
предоставящи обучение,
които организират учебни
дейности за
специализация?
Какви са видовете
структури, предоставящи
обучение, които
разработват акредитирани
учебни дейности за
специализация?

Между 11 и 20.



Адвокатски колегии



Организации, управлявани или
създадени от адвокатската колегия
(включително правни центрове или
местни организации на адвокати)



Акредитирани частни търговски
структури, предоставящи обучение
(включително правни кантори)



Акредитирани частни или публични
структури, предоставящи обучение, с
нестопанска цел (включително
университети, фондации)



Неакредитирани частни търговски
структури, предоставящи обучение



Неакредитирани частни или публични
структури, предоставящи обучение, с
нестопанска цел



Присъствено
обучение

Задълженията за

Конференции за
обучение

бъдат изпълнени

Дейности и методи
Какви видове дейности по
обучение се приемат
съгласно задължението за
текущо обучение или
специализация?



обучение могат да
чрез участие в
дейности за
обучение в друга
държава членка.

5. Надзор на дейностите по обучение
Кои са структурите,

Не се прилага
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упражняващи надзор
върху дейностите по
текущо обучение?

В Португалия няма система за надзор на
дейностите за обучение.

Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Не се прилага

Структури, участващи в
надзора на дейностите за
обучение във връзка със
специализация

Не се прилага

6. Национална реформа на системата за обучение
Реформа на системата за обучение
В рамките на три години след избора на нов Главен съвет на Адвокатската
колегия, проведен на 29 ноември 2013 г., ще бъде осъществена реформа.
Възможно е реформата да подсили аспектите на обучението, свързани с
правото на ЕС (както за въвеждащия стаж, така и при текущото обучение), но
това ще зависи от лицето, което бъде избрано за председател на
Адвокатската колегия.
Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 2 — Проучване на
актуалното състояние на обучението по право на ЕС на адвокати“, изпълнен от
Съвета на адвокатските колегии от Европейския съюз (CCBE) и Европейския
институт по публична администрация (EIPA)
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