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OPIS NACIONALNEGA SISTEMA USPOSABLJANJA ZA ODVETNIKE na Portugalskem
1. Dostop do poklica
Visokošolska/univerzitetna
izobrazba

DA

Diploma iz prava je obvezna

DA – Kandidati morajo imeti vsaj magistrski
naziv.

Koraki do pridobitve statusa
kvalificiranega odvetnika

Druge poti do poklica



vpis v odvetniško zbornico;



izpit, ki ga organizira odvetniška zbornica;



končano uvajalno obdobje

DA – Poti za prehod iz drugih poklicev.
Pravna podlaga:
Estatuto da Ordem dos Avogados – (Lei nº
15/2005 de 26 de janeiro)
(člen 192(2) statuta odvetniške zbornice)
Profesorji prava z doktorskim nazivom z
dejanskimi izkušnjami s poučevanjem in
nekdanji sodniki z razvrstitvijo „dobro (4/5)“
lahko postanejo odvetniki brez uvajalnega
obdobja in opravljanja izpita.

2. Usposabljanje med uvajalnim obdobjem
Ali obstaja uvajalno
obdobje?

DA

člen 188 statuta odvetniške zbornice –
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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
Obvezno

DA

Predpisano trajanje:
24 mesecev

Vrste struktur,
pristojnih za
organiziranje
uvajalnega
usposabljanja

odvetniška zbornica

Oblika uvajalnega
usposabljanja



pripravništvo v zasebni odvetniški pisarni;



usposabljanje o poklicnih veščinah pravnikov

Sprejemni
izpit/preverjanje pred
uvajalnim obdobjem

DA

Predpisan učni načrt
med uvajalnim
obdobjem

Obstaja predpisan učni načrt med uvajalnim



sprejemni izpit, ki ga organizira
odvetniška zbornica

obdobjem.
Glavne teme, vključene v učni načrt:

Posebnosti v zvezi s
pravom EU in
jezikovnim
usposabljanjem

NE

Uvajalno obdobje
razdeljeno v različne
faze

DA



etika in deontologija;



ustavno pravo in pravo človekovih pravic;



informacijska tehnologija za odvetnike;



praksa civilnega postopka;



praksa kazenskega postopka;



organizacija pravosodja.

Fazi uvajalnega obdobja:


prva faza: udeležba na usposabljanjih, ki jih
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organizira odvetniška zbornica;


druga faza: pripravništvo pri odvetniku
(mentor).

Ocena/izpit po
uvajalnem obdobju

DA

Odvetniški pripravnik se oceni:


na podlagi poročil mentorjev;



na podlagi pisnih izpitov;



na podlagi ustnih izpitov.

3. Sistem stalnega usposabljanja
Razlikovanje med stalnim in
specialističnim
usposabljanjem

DA
Specialistično usposabljanje poteka v drugi fazi
uvajalnega

obdobja

v

obliki

tečajev

usposabljanja in seminarjev ter je ločeno od
stalnega usposabljanja.
V skladu s členom 3 Regulamento Geral das
Especialidades (Artigo 3, „requisitos mínimos“)
lahko odvetnik zaprosi za specialistični naziv,
potem

ko

specializacije

je

na

pridobil

zadevnem

področju

deset let

delovnih

izkušenj.
Obveznosti v zvezi s
stalnim
usposabljanjem

DA

Obveznosti v zvezi z obveznim usposabljanjem,
kot so navedene v notranjih predpisih
odvetniške zbornice (člen 86, točka (i), statuta
odvetniške zbornice – Estatuto da Ordem dos
Avogados (Lei nº 15/2005 de 26 de janeiro))

Obveznosti v zvezi s
specialističnim
usposabljanjem

DA

Obveznosti
v
zvezi
s
specialističnim
usposabljanjem, kot so navedene v notranjih
predpisih odvetniške zbornice.

Obveznosti v zvezi z
učenjem tujih jezikov

Ni obveznosti.

Obveznosti v zvezi z

Ni obveznosti.
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vsebino prava EU pri
stalnem/specialistične
m usposabljanju
4. Sistemi akreditacije in ponudniki usposabljanja
Možnost akreditacije

NE
Sistem usposabljanja na
predvideva take možnosti.

Število ponudnikov
usposabljanja, ki ponujajo
dejavnosti stalnega
usposabljanja
Vrsta ponudnikov
usposabljanja, ki razvijajo
akreditirane dejavnosti
stalnega usposabljanja

Število ponudnikov
usposabljanja, ki organizirajo
dejavnosti usposabljanja za
pripravo na specializacijo
Vrsta ponudnikov
usposabljanja, ki razvijajo
akreditirane dejavnosti
usposabljanja za pripravo na
specializacijo

Portugalskem

ne

od 11 do 20 ponudnikov usposabljanja



odvetniška zbornica;



organizacija, ki jo vodi ali ustanovi
odvetniška zbornica;



neakreditirani zasebni komercialni
ponudnik usposabljanja;



neakreditirani zasebni ali javni nepridobitni
ponudnik usposabljanja

od 11 do 20 ponudnikov usposabljanja



odvetniška zbornica;



organizacija, ki jo vodi ali ustanovi
odvetniška zbornica (vključno s pravnimi
centri in lokalnimi združenji odvetnikov);



akreditirani zasebni komercialni ponudnik
usposabljanja (vključno z odvetniškimi
družbami);



akreditirani zasebni ali javni nepridobitni
ponudnik
usposabljanja
(vključno
z
univerzami, fundacijami);



neakreditirani
zasebni
ponudnik usposabljanja;



neakreditirani zasebni ali javni nepridobitni
4
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ponudnik usposabljanja
Dejavnosti in metode
Vrsta dejavnosti
usposabljanja, priznana v
okviru obveznosti stalnega
ali specialističnega
usposabljanja





udeležba na
klasičnih tečajih
usposabljanja;

Obveznosti v zvezi z

udeležba na
konferencah za
usposabljanje

sodelovanjem na

usposabljanjem je
mogoče izpolniti s
dejavnostih
usposabljanja v drugih
državah članicah.

5. Nadzor nad dejavnostmi usposabljanja
Organizacije, vključene v
nadzor nad dejavnostmi
stalnega usposabljanja

–

Potek nadzora

–

Strukture, vključene v
nadzor nad dejavnostmi
specialističnega
usposabljanja

–

Na Portugalskem ni sistema nadzora nad
dejavnostmi usposabljanja.

6. Nacionalna reforma sistema usposabljanja
Reforma sistema usposabljanja
Reforma bo izvedena v naslednjih treh letih po volitvah novega splošnega odbora
odvetniške zbornice 29. novembra 2013.
Mogoče je, da bodo z reformo okrepljeni vidiki usposabljanja, povezani s pravom
EU (v uvajalnem obdobju in stalnem usposabljanju), vendar bo to odvisno od
novega predsednika odvetniške zbornice.
Vir: Pilotni projekt – Evropsko izobraževanje v pravosodju: „Sklop 2 – Študija o usposabljanju
odvetnikov o pravu EU“, ki sta jo izvedla Svet odvetniških združenj Evrope (CCBE) in Evropski
inštitut za javno upravo (EIPA)
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