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BESKRIVELSE AF DET PORTUGISKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER
1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående
uddannelse/universitetsudd
annelse

JA

Krav om juridisk
kandidateksamen

JA – der kræves som minimum en kandidatgrad

For at blive fuldgyldig
advokat skal man

Alternative veje til erhvervet



Være optaget i advokatsamfundet



Have bestået en eksamen, der afholdes af
advokatsamfundet



Have gennemført en fuldmægtigperiode

Ja – mulighed for at blive advokat via andre
erhverv
Retsgrundlag:
Estatuto da Ordem dos Avogados (Lei nº
15/2005 de 26 de janeiro)
(§ 192, stk. 2, i advokatsamfundets vedtægter)
Juraprofessorer med en ph.d.-grad i jura og
undervisningserfaring og tidligere dommere
med klassificeringen "god (4/5)" kan blive
advokater uden at skulle gennemføre en
fuldmægtigperiode og bestå en eksamen
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Land: Portugal

2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en
fuldmægtigperiode?

JA

§ 188 i advokatsamfundets vedtægter –
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

Obligatorisk

JA

Varighed:
24 måneder

Organer med ansvar
for uddannelse af
advokatfuldmægtige

Advokatsamfundet

Type uddannelse i
fuldmægtigperioden



Praktikforløb under tilsyn af en privat praksis



Erhvervelse af juridiske kompetencer

Optagelsesprøve/kont
rol før
fuldmægtigperiode

JA



Optagelsesprøve arrangeret af
advokatsamfundet

Undervisningsprogram Der er et fast undervisningsprogram for
i fuldmægtigperioden
fuldmægtigperioden
Hovedemner:


Etik og fagetiske regler



Forfatningsret og menneskerettighedslovgivning



Informationsteknologi for advokater



Civil retspleje



Strafferetspleje



Retsvæsenets opbygning

Særlige forhold
vedrørende EU-ret og
sprogundervisning

NEJ

Fuldmægtigperiode
inddelt i faser

JA

Faser i fuldmægtigperioden:


Første fase: kurser arrangeret af
advokatsamfundet
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Anden fase: praktik hos en advokat
(vejleder)

Evaluering/eksamen
efter
fuldmægtigperiode

JA

Bedømmelsen af advokatfuldmægtigen sker


I form af rapporter fra vejlederen



I form af skriftlige eksamener



I form af mundtlige eksamener

3. Videreuddannelse
Sondring mellem
videreuddannelse og
specialisering

JA
Specialisering finder sted i anden fase af
fuldmægtigperioden

i

form

af

kurser

og

seminarer og er adskilt fra videreuddannelse.
Ifølge § 3 (Artigo 3, "requisitos mínimos") i
Regulamento Geral das Especialidades kan
en advokat ansøge om en specialetitel, når den
pågældende
erhvervserfaring

har
inden

opnået
for

10
det

års

relevante

specialeområde.
Krav om
videreuddannelse

JA

Obligatorisk videreuddannelse som anført i
advokatsamfundets interne regler, § 86 i
advokatsamfundets vedtægter – Estatuto da
Ordem dos Avogados (Lei nº 15/2005 de 26 de
janeiro)

Krav om specialisering

JA

Krav om specialisering som
advokatsamfundets interne regler

Krav om tilegnelse af
fremmedsprog

Ingen krav

Krav om
videreuddannelse/spe
cialisering i EU-ret

Ingen krav

4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
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anført

i

Land: Portugal

Mulighed for akkreditering

NEJ
Der er ikke mulighed for akkreditering i det
portugisiske uddannelsessystem

Antal uddannelsesudbydere,
der tilbyder
videreuddannelse
Uddannelsesudbydere af
akkrediteret
videreuddannelse

Mellem 11 og 20 uddannelsesudbydere



Advokatsamfundet



Organisationer, der ledes eller er oprettet af
advokatsamfundet



Ikke-akkrediterede private kommercielle
uddannelsesudbydere



Ikke-akkrediterede private eller offentlige
ikke-udbyttegivende uddannelsesudbydere

Antal udbydere af
Mellem 11 og 20 uddannelsesudbydere
uddannelsesaktiviteter som
forberedelse til specialisering
Uddannelsesudbydere, der
udbyder akkrediterede
uddannelsesaktiviteter som
forberedelse til specialisering



Advokatsamfundet



Organisationer, der ledes eller er oprettet af
advokatsamfundet (herunder retscentre og
lokale advokatsammenslutninger)



Akkrediterede
private
uddannelsesudbydere
advokatfirmaer)



Akkrediterede private eller offentlige ikkeudbyttegivende
uddannelsesudbydere
(herunder universiteter og fonde)



Ikke-akkrediterede private
uddannelsesudbydere



Ikke-akkrediterede private eller offentlige
ikke-udbyttegivende uddannelsesudbydere



Fysisk deltagelse i
kurser

Uddannelseskravene

Deltagelse i

deltagelse i

kommercielle
(herunder

kommercielle

Aktiviteter og metoder
Uddannelsesaktiviteter, der
anerkendes i
overensstemmelse med
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kan opfyldes gennem

Land: Portugal

kravene om
videreuddannelse/specialiser
ing

uddannelseskonfer uddannelsesaktiviteter
encer
i en anden
medlemsstat.

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører
tilsyn med
videreuddannelsesaktivitete
r

Ikke relevant

Tilsynsproces

Ikke relevant

Ordning for tilsyn med
uddannelsesaktiviteter
rettet mod specialisering

Ikke relevant

Der findes ikke nogen ordning for tilsyn med
uddannelsesaktiviteter i Portugal

6. National reform af uddannelsessystemet
Reform af uddannelsessystemet
En reform vil finde sted i løbet af de næste tre år efter valget til
advokatsamfundets bestyrelse den 29. november 2013.
Reformen vil muligvis styrke de EU-retlige aspekter af uddannelsen (både i
fuldmægtigperioden og i forbindelse med videreuddannelse), men det afhænger
af, hvem der vælges som formand for advokatsamfundet.
Kilde: Pilotprojekt – Uddannelse af dommere og anklagere i Europa: "Del 2 – Undersøgelse af
status for uddannelse af advokater i EU-ret", udført af Rådet for Advokatsamfund i Den
Europæiske Union (CCBE) og Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (EIPA)
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