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KUVAUS Portugalin KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen koulutus /
yliopistotason koulutus

KYLLÄ

Oikeustieteen tutkinto
pakollinen

KYLLÄ – Hakijoilla on oltava vähintään
maisterin tutkinto

Pätevöityminen

Vaihtoehtoiset polut
ammattiin



Rekisteröityminen asianajajaliiton
jäseneksi



Asianajajaliiton järjestämä tutkinto



Työharjoittelu

KYLLÄ – Siirtymäpolut muista ammateista
Oikeusperusta:
Asianajajaliiton perussääntö (Estatuto da
Ordem dos Avogados, lain 15/26.1.2005 192
artiklan 2 kohta)
Oikeustieteen
professorit,
joilla
on
oikeustieteen
tohtorin
tutkinto
ja
opetuskokemusta, sekä entiset tuomarit, jotka
ovat saaneet arvosanan ”hyvä (4/5)”, voivat
ryhtyä
asianajajiksi
suorittamatta
työharjoittelua ja koetta.

2. Koulutus työharjoittelun aikana
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Maa: Portugali

Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLLÄ

Asianajajaliiton perussäännön 188
artikla –
http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/det
alhe_artigo.aspx?idc=30819&idsc=128

Pakollinen

KYLLÄ

Kesto:
24 kuukautta

Työharjoittelua
järjestävät
organisaatiot

Asianajajaliitto

Harjoittelun
toteutustapa



Yksityisen asianajotoimiston valvoma työharjoittelu



Oikeustieteellistä ammatillista osaamista kehittävä
koulutus

Pääsykoe/tarkistus
ennen harjoittelua

KYLL
Ä

Opetussuunnitelma
harjoittelun aikana

Harjoittelun aikana noudatetaan vahvistettua



Asianajajaliiton järjestämä pääsykoe

opetussuunnitelmaa.
Opetussuunnitelmaan sisältyvät pääaiheet:

Eurooppaoikeuden ja
vieraiden kielten
opetusta koskevat
erityisvaatimukset



Yleinen etiikka ja ammattietiikka



Perustuslaki- ja ihmisoikeuslainsäädäntö



Asianajajille tarkoitettu tietotekniikka



Siviiliprosessi



Rikosprosessi



Oikeuslaitoksen organisaatio

EI
OLE

Jakautuuko harjoittelu KYLL
Ä
useampaan jaksoon?

Harjoittelun vaiheet:


Ensimmäinen vaihe: oikeudenkäyntien
seuraaminen



Toinen vaihe: harjoittelu asianajajan
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(ohjaajan) kanssa
Harjoittelun jälkeinen
arviointi/koe

KYLL
Ä

Asianajajaharjoittelijan arviointi tehdään


ohjaajien antamilla raporteilla



kirjallisilla kokeilla



suullisilla kokeilla.

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
Erottelu
täydennyskoulutuksen ja
erikoistumiskoulutuksen
välillä

KYLLÄ
Erikoistumiskoulutus

tapahtuu

harjoittelujakson

yhteydessä

koulutustilaisuuksien
muodossa,

toisen

ja

ja
se

seminaarien
on

erotettu

täydennyskoulutuksesta.
Asianajajien
asetuksen

erikoistumista
(Regulamento

koskevan
Geral

das

Especialidades) 3 artiklan mukaan asianajaja
voi hakea erikoistuneen asianajajan asemaa
hankittuaan

10

vuoden

työkokemuksen

vaaditulla erikoisalalla.
Täydennyskoulutusta
koskevat velvoitteet

KYLL
Ä

Asianajajaliiton
sisäisissä
määräyksissä
asetetut pakolliset
koulutusvelvoitteet
–
asianajajaliiton perussäännön 86 artikla

Erikoistumiskoulutust
a koskevat velvoitteet

KYLL
Ä

Asianajajaliiton
sisäisissä
määräyksissä
asetetut erikoistumiskoulutusvelvoitteet

Vieraiden kielten
opiskelua koskevat
velvoitteet

EI OLE

Eurooppaoikeuden
opetuksen sisältöä
koskevat vaatimukset
täydennys- ja
erikoistumiskoulutuks

EI OLE
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essa
4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus akkreditointiin

EI OLE
Portugalin koulutusjärjestelmässä
tällaista mahdollisuutta.

Täydennyskoulutusta
tarjoavien koulutuksen
järjestäjien lukumäärä
Akkreditoitua
täydennyskoulutusta
tarjoavat koulutuksen
järjestäjät

Erikoistumiseen
valmistelevaa koulutusta
tarjoavien koulutuksen
järjestäjien lukumäärä
Akkreditoitua
erikoistumiseen
valmistelevaa koulutusta
tarjoavat koulutuksen
järjestäjät

ei

ole

11–20 koulutuksen järjestäjää



Asianajajaliitto



Asianajajaliiton hallinnoimat tai perustamat
organisaatiot



Akkreditoimattomat yksityiset kaupalliset
koulutuksen järjestäjät



Akkreditoimattomat yksityiset tai julkiset
voittoa tavoittelemattomat koulutuksen
järjestäjät

11–20 koulutuksen järjestäjää



Asianajajaliitto



Asianajajaliiton hallinnoimat tai perustamat
organisaatiot
(mm.
lakikeskukset
ja
paikalliset asianajajaryhmittymät)



Akkreditoidut
yksityiset
koulutuksen
järjestäjät
lakiasiaintoimistot)



Akkreditoidut yksityiset tai julkiset voittoa
tavoittelemattomat koulutuksen järjestäjät
(mm. yliopistot, säätiöt)



Akkreditoimattomat yksityiset kaupalliset
koulutuksen järjestäjät



Akkreditoimattomat yksityiset tai julkiset
voittoa tavoittelemattomat koulutuksen
järjestäjät
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kaupalliset
(mm.

Maa: Portugali

Koulutustoiminta ja -menetelmät
Täydennys- tai
erikoistumiskoulutusta
koskevien velvoitteiden
täyttämiseksi hyväksytty
koulutus





Henkilökohtaiset
Koulutusvelvoitteet
koulutustilaisuude voidaan täyttää
t
osallistumalla
Koulutuskonferen koulutustoimintaan
ssit
toisessa
jäsenvaltiossa.

5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta
valvovat organisaatiot

–

Valvontamenettely

–

Erikoistumiskoulutusta
valvovat organisaatiot

–

Portugalissa ei ole koulutusta valvovaa
järjestelmää.

6. Kansallisen koulutusjärjestelmän uudistaminen
Koulutusjärjestelmän uudistus
Koulutusjärjestelmä uudistetaan kolmen vuoden kuluessa 29. marraskuuta 2013
suoritetusta asianajajaliiton uuden hallintoneuvoston valinnasta.
On mahdollista, että uudistuksessa vahvistetaan koulutuksen eurooppaoikeuteen
liittyvää sisältöä (sekä harjoittelun että täydennyskoulutuksen osalta), mutta se
riippuu siitä, kuka valitaan asianajajaliiton puheenjohtajaksi.
Lähde: Pilottihanke - Eurooppalainen oikeusalan koulutus ”Erä 2 – Tutkimus lakimiehille
suunnatusta
eurooppaoikeuden
koulutuksesta”.
Toteutus:
Euroopan
unionin
asianajajaliittojen neuvosto (CCBE) ja julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti (EIPA).
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