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BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Portugal
1. Tillträde till yrket
Högre
utbildning/universitetsutbildni
ng

Ja

Juristexamen är obligatorisk

Ja, sökande måste ha minst magisterexamen.

Steg för att bli en fullvärdig
advokat:





Alternativa vägar till yrket

Registrering hos advokatsamfundet.
Examinering (anordnas av
advokatsamfundet).
Fullföljande av en introduktionsperiod.

Ja, det finns vägar från andra yrken.
Rättslig grund:
Estatuto da Ordem dos
nº 15/2005 de 26 de janeiro)

Avogados

-(Lei

(artikel 192.2 i advokatsamfundets stadga).
Juridiklärare med doktorsexamen i juridik och
praktisk undervisningserfarenhet samt f.d.
domare med klassificeringen ”god (4/5)” kan bli
advokater
utan
att
genomgå
introduktionsperioden och utan att avlägga
examen.
2. Utbildning under introduktionsperioden
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Land Portugal

Finns det en
introduktionsperiod?

Ja

Artikel 188 i advokatsamfundets stadga
– 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

Fastställd varaktighet:
24 månader.

Typ av organ med
ansvar för anordnande
av
introduktionsutbildning

Advokatsamfundet

Former av
introduktionsutbildning



Praktik, under överinseende av en privat
advokatbyrå.



Utbildning i juridiska yrkesfärdigheter.

Inträdesexamen/kontrol
l före
introduktionsperioden

Ja

Fast kursplan under
introduktionsperioden

Det finns en fast kursplan under



Inträdesexamen anordnas av
advokatsamfundet.

introduktionsperioden.
Kursplanens huvudämnen:


Etik och advokatetik.



Konstitutionell rätt och lagstiftning om
mänskliga rättigheter.



Informationsteknik för jurister.



Civilrättsliga förfaranden.



Straffrättsliga förfaranden.



Rättsväsendets organisation.

Särskilda aspekter när
det gäller utbildning i
EU-rätt och
språkutbildning

Nej

Introduktionsperiod

Ja

Introduktionsperiodens etapper:
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uppdelad i olika
etapper



Första fasen: deltagande i
advokatsamfundets utbildning.



Andra fasen: praktikperiod med en advokat
(handledare).

Bedömning/examinering Ja
efter genomgången
introduktionsperiod

Blivande jurister genomgår en bedömning
genom


rapporter från handledarna,



skriftliga examineringar,



muntliga examineringar.

3. Fortbildningssystem
Skillnad mellan fortbildning
och specialiseringsutbildning

Ja
Specialiseringsutbildningen

ingår

i

introduktionsperiodens andra etapp och ges i
form av lektioner och seminarier. Den är
fristående från fortbildningen.
Enligt Regulamento Geral das Especialidades,
artikel 3 (Artigo 3, ”requisitos mínimos”) kan
advokater som har tio års arbetslivserfarenhet
inom

det

relevanta

specialiseringsområdet

ansöka om specialiseringstitel.
Krav på fortbildning

Ja

Kraven på obligatorisk utbildning enligt
advokatsamfundets interna föreskrifter – artikel
86 § i i advokatsamfundets stadga – Estatuto da
Ordem dos Avogados (Lei nº 15/2005 de
26 de janeiro)

Krav på
specialiseringsutbildnin
g

Ja

Krav
på
specialiseringsutbildning
advokatsamfundets stadgar.

Krav beträffande att
lära sig utländska språk

Inga krav
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Krav på kunskap om
EU-rätten när det gäller
fortbildning/
specialiseringsutbildning
?

Inga krav

4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering

Nej
Det finns inga sådana möjligheter i Portugals
utbildningssystem.

Antal
utbildningsleverantörer som
tillhandahåller
fortbildningsverksamhet
Typ av
utbildningsleverantörer som
tillhandahåller ackrediterad
fortbildningsverksamhet

Antal
utbildningsleverantörer som
anordnar förberedande
specialiseringsutbildning:
Typ av utbildningsleverantör
som är ackrediterad för
förberedande
specialiseringsutbildning

Mellan 11 och 20 utbildningsleverantörer.



Advokatsamfundet.



Organisation som leds eller har inrättats av
advokatsamfundet.



Icke-ackrediterade privata kommersiella
utbildningsleverantörer.



Icke-ackrediterade privata eller offentliga
ideella utbildningsleverantörer.

Mellan 11 och 20 utbildningsleverantörer.



Advokatsamfundet.



Organisationer som leds eller har inrättats
av
advokatsamfundet
(inklusive
juristcentrum eller lokala grupperingar av
advokater).



Ackrediterade
privata
utbildningsleverantörer
advokatbyråer).



Ackrediterade privata eller offentliga ideella
utbildningsleverantörer
(inklusive
universitet och stiftelser).
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Icke-ackrediterade privata
utbildningsleverantörer.

kommersiella



Icke-ackrediterade privata eller offentliga
ideella utbildningsleverantörer.



Deltagande i
utbildningar på
plats.

Utbildningskraven kan

Deltagande i
utbildningskonferenser.

utbildningsverksamhet

Verksamheter och metoder
Typ av
utbildningsverksamhet som
är godkänd enligt kraven på
fortbildning eller
specialiseringsutbildning



uppfyllas genom
deltagande i
er i en annan
medlemsstat.

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar
tillsyn av
fortbildningsverksamheter

Ej tillämpligt

Tillsynsprocess

Ej tillämpligt

Organisationer som utövar
tillsyn av specialiseringsutbildningsverksamheter

Ej tillämpligt

Det finns inget tillsynssystem för
utbildningsleverantörer i Portugal.

6. Nationell reform av utbildningssystemet
Reform av utbildningssystemet
En reform kommer att genomföras under de tre närmaste åren efter valet av
advokatsamfundets nya allmänna styrelse den 29 november 2013.
Reformen kan leda till att EU-rätten betonas starkare i utbildningen (både under
introduktionsperioden och fortbildningen), men detta beror på vem som väljs till
advokatsamfundets ordförande.
Källa: Pilotprojekt – Europeisk rättslig utbildning: "Del 2 – Undersökning av situationen för
juristutbildningar i EU-rätt", utförd av Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) och
Europeiska institutet för offentlig förvaltning (Eipa).
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