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Az információ szolgáltatója: Comissão Nacional de Estágio e Formação da Ordem dos
Advogados
2014. április
AZ ÜGYVÉDEK NEMZETI KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK LEÍRÁSA – Portugália
1. A szakma gyakorlása
Szükséges-e felsőfokú
végzettség /egyetemi
végzettség?

IGEN

Kötelező-e jogi diploma?

IGEN – A jelölteknek legalább mesterfokozatú
jogi diplomával kell rendelkezniük

A teljes jogú ügyvéddé válás
lépései:

Léteznek-e alternatív utak a
szakmához?



Kamarai regisztráció



A Kamara által szervezett vizsga



Gyakorlati idő letöltése

IGEN – Váltási lehetőségek más szakmákból.
Jogalap:
Estatuto da Ordem dos Avogados -(Lei nº
15/2005 de 26 de janeiro)
(A kamara
bekezdése)

alapszabályának

192.

§

(2)

A
jogi
PhD
fokozattal
rendelkező
jogászprofesszorok
tényleges
oktatási
gyakorlattal, valamint a „jó” (4/5) minősítéssel
rendelkező korábbi bírák gyakorlati idő letöltése
és vizsga letétele nélkül válhatnak ügyvédekké.
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2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati
idő?

IGEN

A Kamara alapszabályának 188. cikke –
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

Kötelező-e?

IGEN

Időtartama:
24 hónap

A gyakorlati idős
képzések
szervezéséért felelős
szervezetek típusai

Kamara

A gyakorlati idős
képzés formája



Magánpraxis által felügyelt gyakornokság



Jogi szakmai készségekre vonatkozó képzés

A gyakorlati időt
megelőzően van-e
felvételi vizsga /
ellenőrzés?

IGE
N

A gyakorlati idő alatt
előre meghatározott-e
a tanterv?

Nincs a gyakorlati idő alatt előre meghatározott tanterv



A Kamara által szervezett felvételi vizsga

A tantervben szereplő fő témák:


Etika és szakmai etika



Alkotmányjog és emberi jogok



Információtechnológia ügyvédek számára



Polgári eljárásjogi gyakorlat



Büntető eljárásjogi gyakorlat



A bírósági szervezet

Vannak-e az uniós
jogra és a nyelvi
képzésre vonatkozó
sajátosságok?

NEM

A gyakorlati idő
különböző

IGE
N

A gyakorlati idő szakaszai:

2

Ország: Portugália

szakaszokra oszlik-e?



Első szakasz: kamarai oktatásban részvétel



Második szakasz: ügyvéd (mentor) melletti
gyakornokság

A gyakorlati időt
követően van-e
értékelés / vizsga?

IGE
N

Az ügyvédjelölt értékelése


A mentorok jelentései segítségével



Írásbeli vizsgákkal



Szóbeli vizsgákkal

3. Folyamatos képzési rendszer
Van-e különbségtétel a
folyamatos képzés /
szakosító képzés között?

IGEN
A szakosító képzésre a gyakorlati idő második
szakaszában

kerül

szemináriumok

sor

formájában,

képzések
a

és

folyamatos

képzéstől elkülönítve.
A Regulamento Geral das Especialidades 3.
cikke szerint (Artigo 3, „requisitos mínimos”) egy
ügyvéd a választott szakterületen eltöltött 10
évnyi munkatapasztalat után kérelmezheti a
szakjogászi címet.
Fennállnak-e
folyamatos képzésre
vonatkozó
kötelezettségek?

IGE
N

A kötelező képzéseket a Kamara belső
szabályzata – a Kamara alapszabályának 86. §-a
(Estatuto da Ordem dos Avogados -Lei nº
15/2005 de 26 de janeiro) – tartalmazza.

Fennállnak-e
szakosító képzésre
vonatkozó
kötelezettségek?

IGE
N

A Kamara belső szabályzatában lefektetett
szakosító képzési kötelezettségek

Fennáll-e idegen
nyelvek tanulására
vonatkozó
kötelezettség?

Nincs kötelezettség

Van-e az uniós jog

Nincs kötelezettség
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területére vonatkozó
kötelezettség a
folyamatos / szakosító
képzéssel
kapcsolatosan?
4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége

NEM
A portugál képzési rendszer nem biztosít ilyen
lehetőséget.

A folyamatos képzéseket
nyújtó képzésszolgáltatók
száma
Az akkreditált folyamatos
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

A szakosító képzéseket
kidolgozó képzésszolgáltatók
száma
Az akkreditált szakosító
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

11–20 képzésszolgáltató



Kamara



A Kamara által irányított vagy létesített
szervezet



Nem akkreditált magán kereskedelmi
képzésszolgáltató



Nem akkreditált magán vagy állami
nonprofit képzésszolgáltató

11–20 képzésszolgáltató



Kamara



A Kamara által irányított vagy létesített
szervezet (ideértve a jogi központokat vagy
az ügyvédek helyi csoportjait)



Akkreditált
magán
kereskedelmi
képzésszolgáltató (ideértve az ügyvédi
irodákat is)



Akkreditált magán vagy állami nonprofit
képzésszolgáltató (ideértve az egyetemeket,
alapítványokat)



Nem akkreditált
képzésszolgáltató

magán

kereskedelmi



Nem

magán

vagy
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nonprofit képzésszolgáltató
Tevékenységek és módszerek
A folyamatos vagy
szakosítási képzési
kötelezettségek keretében
elfogadott képzéstípusok





Személyes
képzéseken való
részvétel

A képzési

Képzési
konferenciákon
való részvétel

képzésen való

kötelezettségek más
tagállamban tartott
részvétellel is
teljesíthetők.

5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési
tevékenységeket felügyelő
szervezetek

Nem releváns

A felügyeleti folyamat

Nem releváns

A szakosító képzések
felügyeletében részt vevő
szervezetek

Nem releváns

Nincs akkreditációs eljárás a képzésszolgáltatók
számára Portugáliában.

6. A képzési rendszer nemzeti reformja
A képzési rendszer reformja
Az új kamarai elnökség 2013. november 29-i megválasztását követő 3 évben
reformra kerül majd sor.
Lehetséges, hogy ez a reform megerősíti majd a képzés uniós jogi szempontjait (a
gyakorlati időre és a folyamatos képzésre nézve egyaránt), de ez attól függ, kit
választanak meg a Kamara elnökének.
Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „2. tétel – Vizsgálat az uniós jog
területén tartott ügyvédképzés helyzetéről", Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) és
Európai Közigazgatási Intézet (EIPA)
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