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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στην Πορτογαλία
1. Πρόσβαση στο επάγγελμα
Τριτοβάθμια/πανεπιστημιακ ΝΑΙ
ή εκπαίδευση
Υποχρεωτικό πτυχίο
νομικής
Στάδια για την απόκτηση της
ιδιότητας του δικηγόρου:

Εναλλακτικές οδοί
πρόσβασης στο επάγγελμα:

ΝΑΙ - Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι
τουλάχιστον μεταπτυχιακού διπλώματος


Εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο



Εξετάσεις οι οποίες διοργανώνονται από
τον δικηγορικό σύλλογο



Ολοκλήρωση περιόδου προετοιμασίας για
την είσοδο στο επάγγελμα

ΝΑΙ- Δυνατότητες
επαγγέλματα

πρόσβασης

από

άλλα

Νομική βάση:
Estatuto da Ordem dos Avogados - (Lei nº
15/2005 de 26 de janeiro)
(άρθρο 192 παράγραφος 2 του καταστατικού
του δικηγορικού συλλόγου)
Καθηγητές νομικής με διδακτορικό στη νομική
και πραγματική διδακτική πείρα, καθώς και
πρώην δικαστές με κατάταξη «καλώς (4/5)»
μπορούν να αποκτήσουν τη δικηγορική
ιδιότητα χωρίς να υποβληθούν στην περίοδο
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προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα
και χωρίς εξετάσεις.
2. Κατάρτιση κατά την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα
Προβλέπεται
περίοδος
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα;

ΝΑΙ

Άρθρο 188 του καταστατικού του
δικηγορικού συλλόγου - 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

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

Καθορισμένη διάρκεια:
24 μήνες

Τύποι αρμόδιων
δομών για την
οργάνωση της
εισαγωγικής
κατάρτισης

Δικηγορικός σύλλογος

Μορφή εισαγωγικής
κατάρτισης



Πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη ιδιώτη
δικηγόρου



Κατάρτιση σε νομικές επαγγελματικές δεξιότητες

Εισαγωγικές
εξετάσεις / έλεγχος
πριν από την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΝΑΙ

Καθορισμένο
πρόγραμμα σπουδών
κατά την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

Υπάρχει καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών κατά την



Εισαγωγικές εξετάσεις που
διοργανώνονται από τον δικηγορικό
σύλλογο

περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα
Κύρια θέματα που περιλαμβάνονται στο
πρόγραμμα σπουδών:


Ηθική και δεοντολογία



Συνταγματικό δίκαιο και δίκαιο των
δικαιωμάτων του ανθρώπου



Τεχνολογία των πληροφοριών για δικηγόρους
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Πρακτική εξάσκηση στην πολιτική δικονομία



Πρακτική εξάσκηση στην ποινική δικονομία



Οργάνωση του δικαιοδοτικού συστήματος

Ιδιαίτερες απαιτήσεις
όσον αφορά το δίκαιο
της ΕΕ και τη
γλωσσική κατάρτιση

ΟΧΙ

Υποδιαίρεση της
περιόδου
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα σε
διαφορετικά στάδια

ΝΑΙ

Στάδια της περιόδου προετοιμασίας για την
είσοδο στο επάγγελμα:
Πρώτο στάδιο: παρακολούθηση



μαθημάτων στον δικηγορικό σύλλογο
Δεύτερο στάδιο: πρακτική άσκηση σε



δικηγόρο (εκπαιδευτή)
Αξιολόγηση/εξετάσεις
μετά την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΝΑΙ

Η αξιολόγηση του ασκούμενου δικηγόρου
πραγματοποιείται


Μέσω εκθέσεων εκπαιδευτών



Μέσω γραπτών εξετάσεων



Μέσω προφορικών εξετάσεων

3. Σύστημα συνεχούς κατάρτισης
Διαφοροποίηση μεταξύ
συνεχούς
κατάρτισης/κατάρτισης
εξειδίκευσης

ΝΑΙ
Η κατάρτιση εξειδίκευσης λαμβάνει χώρα στο
δεύτερο στάδιο της περιόδου προετοιμασίας
για την είσοδο στο επάγγελμα, υπό τη μορφή
συνεδριών και σεμιναρίων κατάρτισης και
διαχωρίζεται από τη συνεχή κατάρτιση.
Σύμφωνα με τον Regulamento Geral das
Especialidades, και συγκεκριμένα το άρθρο 3
(Artigo

3,

«requisitos

mínimos»),

ένας

δικηγόρος μπορεί να υποβάλει αίτηση για την
απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης εφόσον έχει
αποκτήσει
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απαιτούμενο τομέα εξειδίκευσης.
Υποχρεώσεις όσον
αφορά τη συνεχή
κατάρτιση

ΝΑΙ

Υποχρεώσεις κατάρτισης, όπως αναφέρονται
στον εσωτερικό κανονισμό του δικηγορικού
συλλόγου – άρθρο 86 παράγραφος i του
καταστατικού του δικηγορικού συλλόγου Estatuto da Ordem dos Avogados (Lei nº
15/2005 de 26 de janeiro)

Υποχρεώσεις όσον
αφορά την κατάρτιση
εξειδίκευσης

ΝΑΙ

Υποχρεώσεις κατάρτισης εξειδίκευσης, όπως
αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό του
δικηγορικού συλλόγου

Υποχρεώσεις όσον
αφορά την εκμάθηση
ξένων γλωσσών

Καμία υποχρέωση

Υποχρεώσεις όσον
αφορά περιεχόμενο
σχετικό με το δίκαιο
της ΕΕ σε σχέση με τη
συνεχή
κατάρτιση/κατάρτιση
εξειδίκευσης

Καμία υποχρέωση

4. Συστήματα διαπίστευσης και πάροχοι κατάρτισης
Δυνατότητα διαπίστευσης

ΟΧΙ
Το σύστημα κατάρτισης στην Πορτογαλία δεν
προβλέπει τέτοια δυνατότητα.

Αριθμός παρόχων
κατάρτισης οι οποίοι
προσφέρουν
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης
Τύπος παρόχων κατάρτισης
οι οποίοι αναπτύσσουν
διαπιστευμένες
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης

Από 11 έως 20 πάροχοι κατάρτισης



Δικηγορικός σύλλογος



Φορέας τον οποίο διαχειρίζεται ή έχει
συστήσει ο δικηγορικός σύλλογος



Μη διαπιστευμένος ιδιωτικός εμπορικός
πάροχος κατάρτισης
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Αριθμός παρόχων
κατάρτισης οι οποίοι
οργανώνουν
δραστηριότητες κατάρτισης
προετοιμασίας για την
εξειδίκευση
Τύπος παρόχων κατάρτισης
οι οποίοι αναπτύσσουν
διαπιστευμένες
δραστηριότητες κατάρτισης
προετοιμασίας για την
εξειδίκευση

Μη διαπιστευμένος ιδιωτικός ή δημόσιος
μη κερδοσκοπικός πάροχος κατάρτισης

Από 11 έως 20 πάροχοι κατάρτισης



Δικηγορικός σύλλογος



Φορέας τον οποίο διαχειρίζεται ή έχει
συστήσει
ο
δικηγορικός
σύλλογος
(συμπεριλαμβανομένων νομικών κέντρων ή
τοπικών συναθροίσεων δικηγόρων).



Διαπιστευμένος
ιδιωτικός
εμπορικός
πάροχος
κατάρτισης
(συμπεριλαμβανομένων
δικηγορικών
εταιρειών)



Διαπιστευμένος ιδιωτικός ή δημόσιος μη
κερδοσκοπικός
πάροχος
κατάρτισης
(συμπεριλαμβανομένων
πανεπιστημίων,
ινστιτούτων)



Μη διαπιστευμένος ιδιωτικός εμπορικός
πάροχος κατάρτισης



Μη διαπιστευμένος ιδιωτικός ή δημόσιος
μη κερδοσκοπικός πάροχος κατάρτισης



Συμμετοχή σε διά
ζώσης συνεδρίες
κατάρτισης

Οι υποχρεώσεις

Συμμετοχή σε
συνέδρια
κατάρτισης

συμμετοχής σε

Δραστηριότητες και μέθοδοι
Τύπος αποδεκτών
δραστηριοτήτων κατάρτισης
στο πλαίσιο των
υποχρεώσεων συνεχούς
κατάρτισης ή κατάρτισης
εξειδίκευσης



κατάρτισης μπορούν
να εκπληρωθούν μέσω
δραστηριότητες
κατάρτισης σε άλλο
κράτος μέλος.

5. Εποπτεία δραστηριοτήτων κατάρτισης
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Φορείς εποπτείας των
δραστηριοτήτων συνεχούς
κατάρτισης

Α/Α

Διαδικασία εποπτείας

Α/Α

Φορείς εποπτείας των
δραστηριοτήτων κατάρτισης
με στόχο την εξειδίκευση

Α/Α

Δεν υπάρχει σύστημα εποπτείας των
δραστηριοτήτων κατάρτισης στην Πορτογαλία.

6. Εθνική μεταρρύθμιση του συστήματος κατάρτισης
Μεταρρύθμιση του συστήματος κατάρτισης
Κατά τα επόμενα 3 έτη θα πραγματοποιηθεί μεταρρύθμιση, μετά τις αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη του νέου γενικού διοικητικού συμβουλίου του δικηγορικού
συλλόγου, στις 29 Νοεμβρίου 2013.
Είναι πιθανό η μεταρρύθμιση να ενισχύσει τις πτυχές του δικαίου της ΕΕ στο
πλαίσιο της κατάρτισης (τόσο στην εισαγωγική όσο και στη συνεχή κατάρτιση),
αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος του δικηγορικού
συλλόγου.
Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 2 – Μελέτη σχετικά
με την παρούσα κατάσταση όσον αφορά την κατάρτιση των δικηγόρων στο δίκαιο της ΕΕ», που
εκπονήθηκε από το Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CCBE)
και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)
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