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RIIKLIKU

KOOLITUSSÜSTEEMI

KIRJELDUS

–

1. Juurdepääs kutsealale
Kõrgharidus/ülikooliharidus

JAH

Õigusteaduse kraad on
kohustuslik

JAH. Kandidaadil peab olema vähemalt
magistrikraad.

Täieõiguslikuks
advokaadiks/õigusnõustajak
s saamise nõuded

Alternatiivsed võimalused
kutsealale juurdepääsuks



Isik peab end registreerima advokatuuris.



Isik peab sooritama advokatuuri
korraldatud eksami.



Isik peab läbima kutsepraktika.

ON OLEMAS, nimelt ümberõppe kaudu.
Õiguslik alus:
Estatuto da Ordem dos Avogados – (26. jaanuari
2005. aasta seadus nr 15/2005),
(advokatuuri kodukorra artikli 192 lõige 2).
Õigusteaduses doktorikraadi omavad ja tegeliku
õpetamiskogemusega õigusteaduse professorid
ja endised kohtunikud, kellele on antud reiting
„hea
(4/5)”,
võivad
saada
advokaadiks
kutsepraktikat läbimata ja eksamit sooritamata.

2. Koolitus kutsepraktika ajal
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Kas on nõutav
kutsepraktika
läbimine?

JAH

Advokatuuri kodukorra artikkel 188
(Estatuto da Ordem dos Advogados (26.
jaanuari 2005. aasta seadus nr 15/2005))
http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/det
alhe_artigo.aspx?idc=30819&idsc=128.

Kohustuslik

JAH

Kindlaksmääratud kestus:
24 kuud.

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
korraldamise eest
vastutavad
struktuurid

Advokatuur.

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
vorm



Erapraksise juhendamisel toimuv kutsepraktika.



Õigusvaldkonnaga seotud kutseoskuste alane
koolitus.

Sobivuseksam/kontrol
l enne kutsepraktika
algust

JAH

Kindlaksmääratud
õppekava
kutsepraktika ajal

On olemas kindlaksmääratud õppekava kutsepraktika



Advokatuuri korraldatud sobivuseksam.

ajaks.
Õppekava hõlmab järgmisi peamisi teemasid:


kutse-eetika ja deontoloogia;



põhiseadus ja inimõigused;



infotehnoloogia advokaatidele;



tsiviilkohtumenetluse alane praktika;



kriminaalmenetluse alane praktika;



kohtusüsteemi korraldus.

ELi õigust ja keeleõpet
käsitlevad erisused

PUU
DUVAD

Kutsepraktika periood
on jagatud

JAH

Kutsepraktika etapid:


esimene etapp – advokatuuris toimuvad
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koolitused;

erinevateks
etappideks



teine etapp – praktika advokaadi
(juhendaja) juures.

Kutsepraktika järgne
hindamine/eksam

JAH

Advokaadi praktikanti hinnatakse:


juhendajate aruannete alusel;



kirjalike eksamite alusel;



suuliste eksamite alusel.

3. Täiendusõppe süsteem
Täiendusõppe ja
spetsialiseerumisõppe
eristamine

JAH.
Spetsialiseerumisõpe

toimub

kutsepraktika

teises etapis koolituste ja seminaride vormis
ning see on täiendusõppest eraldiseisev õpe.
Spetsialiseerumist käsitleva üldise määruse
Regulamento Geral das Especialidades artikli 3
(requisitos mínimos) kohaselt võib advokaat
taotleda spetsialiseerumist pärast seda, kui ta
on

omandanud

10-aastase

töökogemuse

nõutavas spetsialiseerumisvaldkonnas.
Täiendusõppe
läbimisega seotud
kohustused

JAH

Täiendusõppe läbimise kohustus on sätestatud
advokatuuri kodukorra (Estatuto da Ordem dos
Avogados, 26. jaanuari 2005. aasta seadus
nr 15/2005) artikli 86 punktis i.

Spetsialiseerumisõppe
läbimisega seotud
kohustused

JAH

Spetsialiseerumisõppe läbimise kohustus on
sätestatud advokatuuri kodukorras.

Kohustused seoses
võõrkeelte õppimisega

Kohustused puuduvad.

Täiendusõppe/spetsial
iseerumisõppe raames
ELi õiguse
omandamisega seotud

Kohustused puuduvad.
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kohustused
4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
Akrediteerimisvõimalus

PUUDUB.
Portugali koolitussüsteem ei näe ette sellist
võimalust.

Nende koolituspakkujate
arv, kes pakuvad
täiendusõpet
Nende koolituspakkujate
liik, kes töötavad välja
akrediteeritud täiendusõppe
kursusi

Nende koolituspakkujate
arv, kes korraldavad
spetsialiseerumiseks
ettevalmistavaid
koolituskursusi
Nende koolituspakkujate
liik, kes töötavad välja
akrediteeritud ja
spetsialiseerumiseks
ettevalmistavaid
koolituskursusi

11–20 koolituspakkujat.



Advokatuur.



Advokatuuri hallatavad või loodud
organisatsioonid.



Akrediteerimata tulunduslikud
eraõiguslikud koolituspakkujad.



Akrediteerimata eraõiguslikud või avalikõiguslikud mittetulunduslikud
koolituspakkujad.

11–20 koolituspakkujat.



Advokatuur.



Advokatuuri
hallatavad
või
loodud
organisatsioonid (sealhulgas õiguskeskused
või kohalikud advokaatide rühmad).



Akrediteeritud eraõiguslikud tulunduslikud
koolituspakkujad (sealhulgas õigusbürood).



Akrediteeritud eraõiguslikud või avalikõiguslikud
mittetulunduslikud
koolituspakkujad
(sealhulgas
ülikoolid,
sihtasutused).



Akrediteerimata
tulunduslikud
eraõiguslikud koolituspakkujad.



Akrediteerimata eraõiguslikud või avalikõiguslikud
mittetulunduslikud
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koolituspakkujad.
Koolituste liigid ja õppemeetodid
Koolituste liigid, mis on
heaks kiidetud täiendusõppe
või spetsialiseerumisõppe
läbimise kohustuse raames





Auditoorsetel
koolitustel
osalemine;

Koolituse läbimise

koolituskonverents
idel osalemine.

koolituse läbimisega.

kohustuse võib täita
ka teises liikmesriigis

5. Järelevalve koolituse üle
Täiendusõppe üle
järelevalvet tegevad
organisatsioonid

EI OLE ASJAKOHANE.

Järelevalveprotsess

EI OLE ASJAKOHANE.

Spetsialiseerumisõppe üle
järelevalvet tegevad
asutused

EI OLE ASJAKOHANE.

Portugalis puudub koolitusega seotud
järelevalvesüsteem.

6. Koolitussüsteemi riiklik reform
Koolitussüsteemi reform
Reform viiakse läbi kolme aasta jooksul pärast 29. novembril 2013. aastal
toimunud advokatuuri uue juhatuse valimist.
Reformi käigus võidakse tugevdada ELi õiguse aspekte koolituses (nii
kutsepraktika läbimise perioodil kui ka täiendusõppe raames), kuid see sõltub
advokatuuri esimehest.
Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 2 – Study on the state of
play of lawyers training in EU law”. Küsitluse viisid läbi Euroopa Advokatuuride ja
Õigusliitude Nõukogu (CCBE) ja Euroopa Avaliku Halduse Instituut (EIPA).

5

