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OPIS KRAJOWEGO SYSTEMU SZKOLENIA ADWOKATÓW w Portugalii
1. Dostęp do zawodu
Wykształcenie wyższe /
studia uniwersyteckie

TAK

Wymagany dyplom
ukończenia studiów
prawniczych

TAK – kandydaci muszą posiadać co najmniej
dyplom magistra

Warunki, które musi spełnić
adwokat, aby uzyskać pełne
prawo do wykonywania
zawodu:
Alternatywne drogi do
zawodu:





Wpis na listę adwokatów;
złożenie egzaminu organizowanego przez
Izbę;
odbycie aplikacji.

TAK – istnieje możliwość przejścia z innych
zawodów
Podstawa prawna:
Estatuto da Ordem dos Avogados – (Lei nº
15/2005 de 26 de janeiro)
(art. 192 § 2 statutu Izby)
Wykładowcy akademiccy w dziedzinie prawa
posiadający tytuł doktora prawa i praktyczne
doświadczenie w nauczaniu oraz byli sędziowie,
którzy otrzymali ocenę „dobrą (4/5)”, mogą
uzyskać prawo wykonywania zawodu adwokata
bez konieczności odbycia aplikacji i złożenia
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egzaminu.
2. Szkolenie w trakcie aplikacji
Czy istnieje aplikacja?

TAK

Artykuł 188 statutu Izby – 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

Obowiązkowa

TAK

Ustalony czas trwania:
24 miesiące

Rodzaje struktur
odpowiedzialnych za
organizowanie szkoleń
w trakcie aplikacji

Rada Adwokacka

Forma szkoleń w
trakcie aplikacji



Praktyki pod nadzorem adwokata prowadzącego
prywatną praktykę;



szkolenie w zakresie prawniczych kompetencji
zawodowych.

Egzamin wstępny /
sprawdzenie wiedzy
przed rozpoczęciem
aplikacji

TAK

Ustalony program
nauczania w trakcie
aplikacji

Istnieje ustalony program nauczania w trakcie aplikacji



Złożenie egzaminu wstępnego
organizowanego przez Izbę

Główne przedmioty uwzględnione w programie
nauczania:


etyka i deontologia;



prawo konstytucyjne i prawo dotyczące praw
człowieka;



technologia informacyjna dla adwokatów;



praktyczne aspekty prawa cywilnego
procesowego;



praktyczne aspekty prawa karnego
procesowego;
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Szczególne zasady
dotyczące szkoleń w
zakresie prawa UE i
szkoleń językowych:

NIE

Podział aplikacji na
różne etapy

TAK

organizacja wymiaru sprawiedliwości.

Etapy aplikacji:


pierwszy etap: udział w sesjach
szkoleniowych organizowanych w Izbie;



drugi etap: praktyki pod nadzorem
adwokata (patrona).

Ocena/egzamin po
odbyciu aplikacji

TAK

Ocena aplikanta adwokackiego odbywa się w
formie:


sprawozdań patronów;



egzaminów pisemnych;



egzaminów ustnych.

3. System doskonalenia zawodowego
Rozróżnienie między
doskonaleniem zawodowym
a szkoleniem z zakresu
specjalizacji

TAK
Szkolenie z zakresu specjalizacji odbywa się na
drugim

etapie

aplikacji

w

formie

sesji

szkoleniowych i seminariów i jest niezależne od
szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego.
Zgodnie z art. 3 Regulamento Geral das
Especialidades (Artigo 3, „requisitos mínimos”)
adwokat może wystąpić o nadanie mu tytułu
specjalisty, jeżeli posiada 10 lat doświadczenia
zawodowego

w

odpowiedniej

dziedzinie

specjalizacji.
Obowiązek
doskonalenia
zawodowego

TAK

Obowiązek doskonalenia zawodowego jest
określony w regulaminie wewnętrznym Izby –
art. 86 lit. i) statutu Izby – Estatuto da Ordem
dos Avogados (Lei nº 15/2005 de 26 de janeiro).
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Obowiązek szkolenia z
zakresu specjalizacji

TAK

Obowiązek nauki
języków obcych

Brak

Obowiązek włączenia
treści związanych z
prawem UE w zakres
doskonalenia
zawodowego /
szkolenia z zakresu
specjalizacji

Brak

Obowiązek szkolenia z zakresu specjalizacji jest
określony w regulaminie wewnętrznym Izby.

4. Systemy akredytacji i organizatorzy szkoleń
Możliwość akredytacji

NIE
W portugalskim systemie szkolenia
przewidziano takiej możliwości.

nie

Liczba organizatorów szkoleń Od 11 do 20 organizatorów szkoleń
oferujących działania
szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego
Rodzaj organizatorów
szkoleń opracowujących
akredytowane działania
szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego



Izba;



organizacja zarządzana lub utworzona przez
Izbę;



nieakredytowany prywatny komercyjny
organizator szkoleń;



nieakredytowany prywatny lub publiczny
niekomercyjny organizator szkoleń.

Liczba organizatorów szkoleń Od 11 do 20 organizatorów szkoleń
organizujących działania
szkoleniowe przygotowujące
do specjalizacji
Rodzaj organizatorów
szkoleń opracowujących
akredytowane działania
szkoleniowe przygotowujące



Izba;



organizacja zarządzana lub utworzona przez
Izbę (w tym ośrodki prawnicze i lokalne
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do specjalizacji

zrzeszenia adwokatów);


akredytowany
prywatny
komercyjny
organizator szkoleń (w tym kancelarie
prawne);



akredytowany prywatny lub publiczny
niekomercyjny organizator szkoleń (w tym
uczelnie, fundacje);



nieakredytowany prywatny
organizator szkoleń;



nieakredytowany prywatny lub publiczny
niekomercyjny organizator szkoleń.



Uczestnictwo w
szkoleniach
stacjonarnych;

Obowiązek odbywania

uczestnictwo w
konferencjach
szkoleniowych.

działaniach

komercyjny

Działania i metody
Rodzaj działań szkoleniowych
akceptowanych w ramach
obowiązku doskonalenia
zawodowego lub szkolenia z
zakresu specjalizacji



szkoleń można spełnić,
biorąc udział w
szkoleniowych w
innym państwie
członkowskim.

5. Nadzór nad działaniami szkoleniowymi
Organizacje zaangażowane w
nadzorowanie działań z
zakresu doskonalenia
zawodowego

NIE DOTYCZY

Proces nadzoru

NIE DOTYCZY

Struktura zaangażowana w
nadzorowanie działań
szkoleniowych z zakresu
specjalizacji

NIE DOTYCZY

W Portugalii nie funkcjonuje system nadzoru
nad działaniami szkoleniowymi.

6. Krajowa reforma systemu szkolenia
Reforma systemu szkolenia
Reforma zostanie przeprowadzona w ciągu trzech lat od daty wyboru nowego
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Prezydium Izby Adwokackiej, tj. od dnia 29 listopada 2013 r.
Istnieje możliwość, że reforma ta spowoduje zwiększenie udziału problematyki
związanej z prawem UE w treści szkoleń (zarówno szkoleń w trakcie aplikacji, jak i
w ramach doskonalenia zawodowego), ale będzie to zależało od osoby wybranej
na stanowisko Prezesa Izby.
Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 2
– Badanie dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie szkolenia adwokatów w dziedzinie
prawa UE”, realizowany przez Radę Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii
Europejskiej (CCBE) i Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA)
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