Advokatų mokymo sistema ES
Portugalija
Informaciją pateikė Comissão Nacional de Estágio e Formação da Ordem dos Advogados
2014 m. balandžio mėn.

Portugalijos NACIONALINĖS ADVOKATŲ MOKYMO SISTEMOS APRAŠAS
1. Profesijos įgijimas
Aukštasis / universitetinis
išsilavinimas

TAIP.

Privalomas teisinis
išsilavinimas

TAIP. Kandidatai privalo turėti bent jau magistro
kvalifikacinį laipsnį.

Reikalavimai asmeniui,
siekiančiam tapti visateisiu
advokatu:

Alternatyvūs būdai tapti
advokatu



registracija į advokatūrą;



advokatūros rengiamų egzaminų laikymas;



pasirengimo advokato veiklai laikotarpio
užbaigimas.

TAIP, kitų profesijų atstovai gali tapti advokatais.
Teisinis pagrindas:
Estatuto da Ordem dos Avogados (2005 m.
sausio 26 d. įstatymas Nr. 15/2005).
(Advokatūros statuto 192 straipsnio 2 dalis).
Teisės profesoriai, turintys kvalifikacinį socialinių
mokslų daktaro laipsnį ir praktinę mokymo patirtį,
ir buvę teisėjai, kurių kvalifikacija yra „gera (4 / 5)“,
gali tapti advokatais nedalyvaudami pasirengimo
advokato veiklai mokymuose ir nelaikydami
egzamino.

2. Mokymas pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
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Ar yra nustatytas
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis?

TAIP

Advokatūros statuto (Estatuto da Ordem
dos Advogados, 2005 m. sausio 26 d.
įstatymas Nr. 15/2005) 188 straipsnis;
http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detal
he_artigo.aspx?idc=30819&idsc=128.

Ar šis laikotarpis
privalomas?

TAIP

Nustatyta trukmė:

Už pasirengimo
advokato veiklai
mokymą atsakingų
institucijų rūšis

Advokatūra.

Pasirengimo advokato
veiklai mokymo forma:



praktika, kuriai vadovauja privatus praktikuojantis
advokatas;



profesinių teisinių įgūdžių ugdymas.

24 mėnesiai.

Stojamasis egzaminas /
patikrinimas prieš
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpį

TAIP

Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpiu
taikoma parengta
mokymo programa

Pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu taikoma



Advokatūros rengiamas stojamasis
egzaminas.

parengta mokymo programa.
Pagrindinės mokymo programoje aptariamos temos:


etika ir deontologija;



konstitucinė teisė ir žmogaus teisės;



advokatams skirtos informacinės technologijos;



civilinio proceso praktika;



baudžiamojo proceso praktika;



teismų santvarka.

Specialūs reikalavimai,
susiję su ES teisės ir
kalbų mokymu

NE

Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis
skirstomas į keletą

TAIP

Pasirengimo advokato veiklai laikotarpio etapai:


pirmasis etapas: dalyvavimas advokatūros

2

Šalis: Portugalija

rengiamose mokymo sesijose;

etapų


antrasis etapas: praktika vadovaujant
advokatui (mokytojui).

Pasibaigusio
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpio
vertinimas / egzaminas

TAIP

Advokato padėjėjo vertinimas atliekamas


mokytojams parengus pranešimus;



surengus egzaminus raštu;



surengus egzaminus žodžiu.

3. Tęstinio mokymo sistema
Tęstinio mokymo ir
specializuoto mokymo
diferenciacija

TAIP.
Specializuotas mokymas suteikiamas antrajame
pasirengimo advokato veiklai laikotarpio etape
rengiant mokymo sesijas ir seminarus ir šie
mokymai rengiami atskirai nuo tęstinio mokymo.
Pagal Regulamento Geral das Especialidades
3 straipsnį (requisitos mínimos) advokatas prašyti
suteikti specializuoto advokato vardą gali įgijęs
10 metų specializuoto darbo patirtį atitinkamoje
srityje.

Su tęstiniu mokymu
susijusios pareigos

TAIP

Su privalomu mokymu susijusios pareigos, kaip
nustatyta Advokatūros statuto (Estatuto da Ordem
dos Avogados, 2005 m. sausio 26 d. įstatymas
Nr. 15/2005) 86 straipsnio i punkte.

Su specializuotu
mokymu susijusios
pareigos

TAIP

Su specializuotu mokymu susijusios pareigos, kaip
nustatyta advokatūros vidaus taisyklėse.

Su užsienio kalbų
mokymusi susijusios
pareigos

Nenustatyta jokių pareigų.

Pareigos, susijusios su
ES teisės turiniu
atsižvelgiant į tęstinį /
specializuotą mokymą.

Nenustatyta jokių pareigų.
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4. Akreditavimo sistemos ir mokymo paslaugų teikėjai
Akreditacijos galimybė

NE.
Portugalijos mokymo sistemoje tokia galimybė
nenumatyta.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių tęstinio mokymo
veiklą, skaičius
Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą tęstinio
mokymo veiklą, rūšys:

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių pasirengimo
specializacijai mokymo veiklą,
skaičius
Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą
pasirengimo specializacijai
mokymo veiklą, rūšys:

11–20 mokymo paslaugų teikėjų.



advokatūra;



advokatūros valdoma arba įsteigta
organizacija;



neakredituotas privatus komercinis mokymo
paslaugų teikėjas;



neakredituotas privatus arba viešasis ne pelno
mokymo paslaugų teikėjas.

11–20 mokymo paslaugų teikėjų.



advokatūra;



advokatūros
valdoma
arba
įsteigta
organizacija (įskaitant teisės centrus arba
vietos advokatų grupes);



akredituotas privatus komercinis paslaugų
teikėjas (įskaitant advokatų kontoras);



akredituotas privatus arba viešasis ne pelno
mokymo
paslaugų
teikėjas
(įskaitant
universitetus, fondus);



neakredituotas privatus komercinis mokymo
paslaugų teikėjas;



neakredituotas privatus arba viešasis ne pelno
mokymo paslaugų teikėjas.



dalyvavimas
individualiose

Veikla ir metodai
Su tęstiniu arba specializuotu
mokymu susijusias pareigas

4

Su tęstiniu mokymu
susijusios pareigos gali

Šalis: Portugalija

atitinkančios mokymo veiklos
rūšys:



mokymo sesijose;

būti įvykdomos

dalyvavimas
mokymo
konferencijose.

dalyvaujant kitoje
valstybėje narėje
vykdomoje mokymo
veikloje.

5. Mokymo veiklos priežiūra
Organizacijos, padedančios
vykdyti tęstinio mokymo
veiklos priežiūrą

Netaikoma.

Priežiūros procesas

Netaikoma.

Organizacijos, padedančios
vykdyti mokymo siekiant įgyti
specializaciją veiklos priežiūrą

Netaikoma.

Portugalijoje nėra nustatyta mokymo veiklos
priežiūros sistemos.

6. Nacionalinė mokymo sistemos reforma
Mokymo sistemos reforma
2013 m. lapkričio 29 d. išrinkus naują advokatūros generalinę valdybą, reforma bus
įvykdyta per artimiausius 3 metus.
Tikimasi, kad reforma padės stiprinti ES teisės mokymą (tai pasakytina apie
pasirengimo advokato veiklai laikotarpį ir tęstinį mokymą), tačiau reformos vykdymui
įtakos turės paskirtas naujas advokatūros pirmininkas.
Šaltinis: Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) ir Europos viešojo
administravimo instituto (EVAI) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis projektas
„2 dalis. Advokatams skirto ES teisės mokymo būklės tyrimas“.
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