Systémy odbornej prípravy právnikov v EÚ
Portugalsko
Zdroj informácií: Comissão Nacional de Estágio e Formação da Ordem dos Advogados
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OPIS VNÚTROŠTÁTNEHO SYSTÉMU ODBORNEJ PRÍPRAVY PRÁVNIKOV v Portugalsku
1. Prístup k povolaniu
Vysokoškolské vzdelanie /

ÁNO

univerzitné vzdelanie
Právnické vzdelanie je
povinné

Áno – uchádzači musia mať aspoň titul
magistra.

Ako sa stať plnohodnotným
právnikom:



Registrácia v advokátskej komore



Skúška organizovaná advokátskou
komorou


Alternatívne cesty
k vykonávaniu povolania:

Dokončenie obdobia zaškolenia

ÁNO – možnosti prechodu z iných povolaní
Právny základ:
Estatuto da Ordem dos Avogados – (Lei nº
15/2005 de 26 de janeiro)
(článok 192 § 2 zákona o advokácii)
Profesori práva s titulom PhD. v oblasti práva
s pedagogickou praxou a bývalí sudcovia
s klasifikáciou „dobrý (4/5)“ sa môžu stať
právnikmi bez nutnosti absolvovať obdobie
zaškolenia a zložiť skúšku.

2. Odborná príprava v období zaškolenia
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Krajina: Portugalsko

Existuje obdobie
zaškolenia?

ÁNO

Článok 188 zákona o advokácii –
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

Povinná

ÁNO

Stanovená dĺžka:
24 mesiacov

Inštitúcie zodpovedné

Advokátska komora

za organizovanie
odbornej prípravy
v období zaškolenia
Formy odbornej
prípravy v období
zaškolenia



Prax pod dohľadom súkromného právnika



Odborná príprava v oblasti právnických odborných
zručností

Prijímacia
skúška/kontrola pred
obdobím zaškolenia

ÁNO

Stanovené osnovy
v období zaškolenia

Existujú stanovené osnovy v období zaškolenia



Prijímacia skúška organizovaná
advokátskou komorou

Hlavné témy osnov:


etika a deontológia,



ústavné právo a ľudské práva,



informačné technológie pre právnikov,



postupy v občianskoprávnom konaní,



postupy v trestnoprávnom konaní,



organizácia súdnictva.

Osobitné požiadavky
týkajúce sa právnych
predpisov EÚ
a jazykovej prípravy:

NIE

Obdobie zaškolenia
rozdelené do rôznych

ÁNO Fázy obdobia zaškolenia:


prvá fáza: nadväzujúce semináre
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fáz

v advokátskej komore,


druhá fáza: prax v kancelárii právnika
(školiteľa).

Hodnotenie/skúška po
skončení obdobia
zaškolenia

ÁNO Posúdenie začínajúceho právnika
prostredníctvom:


správ školiteľov,



písomných skúšok,



ústnych skúšok.

3. Systém priebežnej odbornej prípravy
Rozlišovanie medzi
priebežnou odbornou
prípravou a špecializačnou
odbornou prípravou

ÁNO
Špecializovaná odborná príprava sa absolvuje
v 2. fáze obdobia zaškolenia vo forme činností
a seminárov odbornej prípravy, a to oddelene
od nepretržitej odbornej prípravy.
Podľa

predpisu

Regulamento

Geral

das

Especialidades, článok 3 (Artigo 3, „requisitos
mínimos“) právnik môže požiadať o titul v danej
špecializácii po získaní 10 rokov pracovných
skúseností v požadovanom odbore.
Povinnosti týkajúce sa
priebežnej odbornej
prípravy/
špecializačnej
odbornej prípravy

ÁNO Povinnosti týkajúce sa nepretržitej odbornej
prípravy uvedené v interných predpisoch
advokátskej komory – článok 86 § i) zákona
o advokácii – Estatuto da Ordem dos Avogados
(Lei nº 15/2005 de 26 de janeiro)

Povinnosti týkajúce sa
špecializačnej
odbornej prípravy

ÁNO Povinnosti týkajúce sa špecializovanej odbornej
prípravy uvedené v interných predpisoch
advokátskej komory

Povinnosti týkajúce sa
štúdia cudzích jazykov

Žiadne povinnosti

3

Krajina: Portugalsko

Povinnosti týkajúce sa
práva EÚ v súvislosti
s priebežnou
odbornou prípravou /
špecializačnou
odbornou prípravou

Žiadne povinnosti

4. Systémy akreditácie a poskytovatelia odbornej prípravy
Možnosť akreditácie

NIE
Systém
odbornej
prípravy
neobsahuje túto možnosť.

Počet poskytovateľov
priebežnej odbornej prípravy
Typ poskytovateľov odbornej
prípravy, ktorí zabezpečujú
akreditované činnosti
priebežnej odbornej prípravy

Počet poskytovateľov
odbornej prípravy
organizujúcich činnosti
odbornej prípravy v rámci
prípravy na špecializáciu
Typ poskytovateľov odbornej
prípravy, ktorí zabezpečujú
akreditované činnosti
odbornej prípravy v rámci
prípravy na špecializáciu

v Portugalsku

11 až 20 poskytovateľov odbornej prípravy


Advokátska komora



Organizácia riadená alebo založená
advokátskou komorou



Neakreditovaný súkromný komerčný
poskytovateľ odbornej prípravy



Neakreditovaný súkromný alebo verejný
neziskový poskytovateľ odbornej prípravy

11 až 20 poskytovateľov odbornej prípravy



Advokátska komora



Organizácia
riadená
alebo
zriadená
advokátskou komorou (vrátane právnych
stredísk
alebo
miestnych
zoskupení
právnikov)



Akreditovaný
súkromný
komerčný
poskytovateľ odbornej prípravy (vrátane
právnických firiem)



Akreditovaný súkromný alebo verejný
neziskový poskytovateľ odbornej prípravy
(vrátané vysokých škôl, nadácií)
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Neakreditovaný
súkromný
poskytovateľ odbornej prípravy

komerčný



Neakreditovaný súkromný alebo verejný
neziskový poskytovateľ odbornej prípravy



Účasť na osobnej
odbornej príprave

Povinnosti týkajúce sa

Účasť na
konferenciách
zameraných na
odbornú prípravu

možno splniť

Činnosti a metódy
Druhy činnosti odbornej
prípravy prípustné v rámci
povinnej priebežnej prípravy



alebo špecializačnej odbornej
prípravy

odbornej prípravy
prostredníctvom
účasti na činnostiach
odbornej prípravy
v inom členskom
štáte.

5. Dohľad nad činnosťami odbornej prípravy
Organizácie, ktoré sa

Neuplatňuje sa

podieľajú na dohľade nad

V Portugalsku neexistuje systém dohľadu nad
činnosťami odbornej prípravy.

činnosťami priebežnej
odbornej prípravy
Postup dohľadu

Neuplatňuje sa

Štruktúry vykonávajúce

Neuplatňuje sa

dohľad nad činnosťami
odbornej prípravy
zameranými na určitú
špecializáciu
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6. Vnútroštátna reforma systému odbornej prípravy
Reforma systému odbornej prípravy
Reforma sa uskutoční v priebehu nasledujúcich 3 rokov po voľbách do novej
Generálnej rady advokátskej komory 29. novembra 2013.
Je možné, že reformou sa posilnia aspekty práva EÚ v odbornej príprave (v rámci
obdobia zaškolenia i nepretržitej odbornej prípravy), ale to bude závisieť od toho,
kto bude zvolený za predsedu advokátskej komory.
Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 2 – Štúdia o stave odbornej
prípravy právnikov v oblasti práva EÚ“ realizovaný Radou advokátskych komôr a združení
právnikov Európy (CCBE) a Európskym inštitútom verejnej správy (EIPA)
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