Advokātu apmācības sistēmas ES
Portugāle
Informāciju iesniedza: Advokātu kolēģijas Prakses un apmācību valsts komisija (Comissão
Nacional de Estágio e Formação da Ordem dos Advogados)
2014. gada aprīlis
VALSTS ADVOKĀTU APMĀCĪBAS SISTĒMAS RAKSTUROJUMS — Portugāle
1. Piekļuve profesijai
Augstākā/universitātes
izglītība

JĀ

Akadēmiskais grāds tiesību
zinātnē ir obligāts

JĀ — kandidātiem jābūt ieguvušiem vismaz
maģistra grādu

Veicamās darbības, lai kļūtu
par pilntiesīgu advokātu





Vai pastāv alternatīvi
profesijas iegūšanas veidi?

Reģistrācija Advokātu kolēģijā,
Advokātu kolēģijas organizēta eksāmena
sekmīga nokārtošana,
ievadapmācības iziešana.

JĀ — ir iespējama pāreja no citām profesijām.
Juridiskais pamats:
Estatuto da Ordem dos Avogados (Lei nº 15/2005
de 26 de janeiro)
(Likuma par
2. punkts).

Advokātu

kolēģiju

192. panta

Tiesību zinātņu profesori ar doktora grādu
tiesību zinātnē (PhD) un atbilstīgu pasniedzēja
pieredzi un bijušie tiesneši ar “labu (4/5)”
klasifikāciju var kļūt par advokātiem, neizejot
ievadapmācību un nekārtojot eksāmenu.
2. Ievadapmācība
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Vai ir paredzēts
ievadapmācības
periods?

JĀ

Likuma par Advokātu kolēģiju — Estatuto
da Ordem dos Advogados (Lei nº 15/2005
de 26 de janeiro) 188. pants
http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/det
alhe_artigo.aspx?idc=30819&idsc=128

Vai ievadapmācības
periods ir obligāts?

JĀ

Ievadapmācības perioda ilgums:

Struktūras, kas ir
atbildīgas par
ievadapmācību
organizēšanu

Advokātu kolēģija

Ievadapmācību veidi



Stažēšanās advokāta privātprakses uzraudzībā;



apmācība juridiskajās profesionālajās prasmēs.

24 mēneši

Iestājeksāmens/pārba
udījums pirms
ievadapmācības
perioda

JĀ

Noteikta mācību
programma
ievadapmācības
periodā

Ievadapmācības periodā ir paredzēts apgūt noteiktu



Advokātu kolēģijas organizēts
iestājeksāmens

mācību programmu.
Mācību programmā ietvertie galvenie temati ir
šādi:

Iezīmes attiecībā uz ES
tiesībām un valodu
apmācība

NĒ

Vai ievadapmācības
periods ir iedalīts

JĀ



ētika un deontoloģija,



konstitucionālās tiesības un cilvēktiesības,



informācijas tehnoloģijas juristiem,



prakse civilprocesā,



prakse kriminālprocesā,



tiesu iekārta.

Ievadapmācības perioda posmi:


pirmais posms — apmācības Advokātu
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vairākos posmos?

kolēģijā;


otrais posms — prakse pie advokāta
(prakses vadītāja).

Novērtējums/eksāmen JĀ
s pēc ievadapmācības
perioda beigām

Advokātu-mācekli novērtē:


pēc prakses vadītāja ziņojumiem,



pēc rakstiskiem eksāmeniem,



pēc mutvārdu eksāmeniem.

3. Tālākizglītības sistēma
Tālākizglītības un apmācības
specializācijā nošķiršana

JĀ
Apmācība specializācijā notiek ievadapmācības
perioda

otrajā

semināru

posmā

veidā,

un

mācību
tā

ir

sesiju

un

nošķirta

no

tālākizglītības.
Saskaņā

ar

Regulamento

Geral

das

Especialidades 3. pantu (Artigo 3, “requisitos
mínimos”) jurists var iesniegt pieteikumu, lai
viņam

tiktu

specializācijā,

piešķirta
ja

viņam

kvalifikācija
ir

noteiktā

10 gadu

darba

pieredze vajadzīgajā specializācijas jomā.
Prasības saistībā ar
tālākizglītību

JĀ

Obligātās prasības par apmācību ir noteiktas
Advokātu kolēģijas iekšējos normatīvajos
aktos — Advokātu kolēģijas Statūtu — Estatuto
da Ordem dos Avogados (Lei nº 15/2005 de 26 de
janeiro) — 86. panta i) punktā.

Prasības saistībā ar
apmācību
specializācijā

JĀ

Prasības par apmācību specializācijā ir noteiktas
Advokātu kolēģijas iekšējos normatīvajos aktos.

Prasības saistībā ar
svešvalodu apguvi

Nav prasību

Prasības par ES
tiesībām veltīta satura

Nav prasību
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iekļaušanu
tālākizglītības/speciali
zācijas programmā
4. Akreditācijas sistēmas un apmācības pakalpojumu sniedzēji
Akreditācijas iespēja

NĒ
Portugāles apmācību sistēmā šāda iespēja nav
paredzēta.

To apmācības pakalpojumu
sniedzēju skaits, kas piedāvā
tālākizglītības pasākumus
Apmācības pakalpojumu
sniedzēji, kas izstrādā
akreditētus tālākizglītības
pasākumus

To apmācības pakalpojumu
sniedzēju skaits, kas rīko
apmācības pasākumus, lai
sagatavotu apmācāmās
personas darbībai noteiktā
specializācijā
Apmācības pakalpojumu
sniedzēji, kas izstrādā
akreditētus apmācību
pasākumus, lai sagatavotu
apmācāmās personas
darbībai noteiktā
specializācijā

Ir 11 līdz 20 apmācības pakalpojumu sniedzēji.



Advokātu kolēģija,



Advokātu kolēģijas vadīta vai izveidota
organizācija,



neakreditēts apmācības pakalpojumu
sniedzējs privātas komercdarbības ietvaros,



neakreditēts apmācības pakalpojumu
sniedzējs privātas vai sabiedriskas
bezpeļņas organizācijas darbības ietvaros.

Ir 11 līdz 20 apmācības pakalpojumu sniedzēji.



Advokātu kolēģija,



Advokātu kolēģijas vadīta vai izveidota
organizācija (tostarp tiesību centri vai
vietējās juristu grupas),



akreditēts apmācības pakalpojumu
sniedzējs privātas komercdarbības ietvaros
(tostarp juridiskās firmas),



akreditēts
apmācības
pakalpojumu
sniedzējs
privātas
vai
sabiedriskas
bezpeļņas organizācijas darbības ietvaros
(tostarp universitātes, fondi),
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neakreditēts
apmācības
pakalpojumu
sniedzējs privātas komercdarbības ietvaros,



neakreditēts
apmācības
pakalpojumu
sniedzējs
privātas
vai
sabiedriskas
bezpeļņas organizācijas darbības ietvaros.



Mācību nodarbību
apmeklēšana
klātienē,

Prasības par

mācību
konferenču
apmeklēšana.

apmācības pasākumos

Pasākumi un metodes
Iespējamie apmācības
pasākumu veidi saskaņā ar
tālākizglītības vai
specializācijas prasībām



apmācībām var
izpildīt, piedaloties
citā dalībvalstī.

5. Apmācības pasākumu uzraudzība
Organizācijas, kas ir
iesaistītas tālākizglītības
pasākumu uzraudzībā

Nav attiecināms.

Uzraudzības process

Nav attiecināms

Organizācijas, kas ir
iesaistītas specializēto
apmācības pasākumu
uzraudzībā

Nav attiecināms

Portugālē nepastāv apmācības pasākumu
uzraudzības sistēma.

6. Apmācības sistēmas valsts reforma
Apmācības sistēmas reforma
Reforma notiks turpmākajos trīs gadu laikā pēc Advokātu kolēģijas jaunās
Ģenerālpadomes vēlēšanām 2013. gada 29. novembrī.
Iespējams, ka reforma nostiprinās ar ES tiesībām saistītos apmācību aspektus
(gan ievadapmācības periodā, gan tālākizglītībā), bet tas būs atkarīgs no ievēlētā
Advokātu kolēģijas prezidenta.
Avots: pilotprojekts — Eiropas Tiesiskā apmācība: "2. daļa. Pētījums par stāvokli advokātu
apmācības jomā saistībā ar ES tiesībām” (Study on the state of play of lawyers training in EU
law), ko veica Eiropas Advokatūru un juristu biedrību padome (CCBE) un Eiropas Publiskās
pārvaldes institūts (EIPA).
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