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BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in
Spanje
1. Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs/universitair
onderwijs

JA

Een afgeronde universitaire
rechtenstudie is verplicht

JA

Stappen om een volledig
bevoegde advocaat te worden:

Verplichte stappen:
 Inschrijven bij de balie
 Afleggen van staatsexamen
 Voltooien van een introductieperiode

Alternatieve routes naar dit
beroep:

NEE

2. Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een
introductieperiode?

JA

Sinds november 2011 is er een verplichte
introductieperiode
Duur:
ongeveer 18 maanden
Rechtsgrondslag:
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-201110459
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-
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18870
Verplicht

JA

90 ECTS, waarvan 60 ETCS voor de masteropleiding
(11 maanden) en 30 ECTS voor de stage (6 à 7
maanden)

Soorten organisaties die
verantwoordelijk zijn voor
het organiseren van
introductieopleidingen



Balies - via de Escuelas de Práctica Jurídica (Scholen voor
Rechtspraktijk)
De balie sluit een overeenkomst met ten minste één
universiteit waarin de universiteit zich verplicht tot de
naleving van wettelijke vereisten met betrekking tot
beroepsvaardigheden, geschiktheid en kwalificaties en de
kwalificaties van docenten. De balie is verantwoordelijk
voor de dagelijkse organisatie van de opleiding in de
introductieperiode.
Universiteiten (openbaar of particulier). Universiteiten
kunnen een beroepsopleiding voor advocaten verzorgen
als ze met ten minste één balie een overeenkomst hebben
gesloten waarin de stage van de advocaten in opleiding is
geregeld. De universiteit is verantwoordelijk voor de
dagelijkse organisatie van de opleiding in de
introductieperiode.
Universiteiten (openbare of particuliere) in samenwerking
met een of meer balies, via een Escuela de Práctica
Jurídica. De balie, de Escuela en de universiteit zijn
gezamenlijk verantwoordelijk voor de dagelijkse
organisatie van de opleiding in de introductieperiode.





Vorm van
introductieopleiding

Beroepsopleiding gevolgd door stage en eindtoets
(multiplechoicetoets en casestudy)
Stage bij een advocatenkantoor of universiteit waarmee een
stageovereenkomst is gesloten
 Stage bij een advocatenkantoor
 Rechtenopleiding waarvan het programma voor alle
advocaat-stagiairs gelijk is
 Opleiding in niet-juridische beroepsvaardigheden (bv.
communicatievaardigheden, kantoormanagement, enz.)
 Opleiding in juridische beroepsvaardigheden (bijv.
opstellen van vorderingen, werken met cliënten, enz.)

Toelatingsexamen/-

JA

Controle/verificatie van diploma
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toetsing voorafgaand aan
de introductieperiode
Vast curriculum tijdens de
introductieperiode

NEE

Bijzonderheden ten
aanzien van opleiding in
EU-recht en
taalvaardigheden

NEE

In verschillende fasen
opgedeelde
introductieperiode

JA

Twee fasen:
 Opleiding
 Stage

Wordt de
introductieperiode
afgesloten met een
beoordeling/examen?

JA

Er worden schriftelijke examens
(meerkeuzevragen en casestudy).

afgenomen

3. Stelsel voor permanente educatie
Onderscheid tussen permanente
educatie /
specialisatieopleidingen

NEE
Er is geen dwingend wettelijk of regelgevingskader.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen
permanente educatie en specialisatieopleiding.
Uitzondering:
Pro-Deoadvocaten: er is in Spanje voorzien in
specialisatieopleidingen en permanente educatie
voor pro-Deoadvocaten.

Verplichtingen met
betrekking tot
permanente educatie

NEE

Verplichtingen met
betrekking tot
specialisatieopleidingen

NEE

Er is geen wettelijk of regelgevingskader.
Het vrijwillige karakter van permanente educatie en
specialisatieopleiding geldt niet voor advocaten die pro
Deo willen werken. Die moeten eerst een
specialisatieopleiding volgen en zich daarna
voortdurend bijscholen. De specialisatie- en PEcursussen worden verzorgd door de Escuelas de
Práctica Jurídica en de balies.
Er is geen wettelijk of regelgevingskader.
Uitzondering:
Advocaten die in gefinancierde rechtsbijstand zijn
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gespecialiseerd, zijn wel verplicht
specialisatieopleiding te volgen.
Verplichtingen met
betrekking tot het leren
van vreemde talen

om

een

NEE

Verplichtingen ten aanzien van
EU-recht als inhoud van
permanente educatie /
specialisatieopleiding

NEE

4. Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid van accreditatie

NEE



Er is geen wettelijk of regelgevingskader.
Alleen cursussen voor pro-Deoadvocaten
moeten officieel zijn erkend.

Aantal aanbieders van
opleidingen die geaccrediteerde
activiteiten voor permanente
educatie aanbieden

Meer dan vijftig
Dit cijfer is berekend op basis van het totale aantal
balies in Spanje (83) en het totale aantal Escuelas de
Práctica Jurídica.

Soorten aanbieders van
opleidingen die geaccrediteerde
activiteiten voor permanente
educatie ontwikkelen

 Balies
 Escuelas de Práctica Jurídica
 Universiteiten
Opleidingen worden verstrekt op basis van
vrijwilligheid, omdat geen wettelijk of
regelgevingskader bestaat.

Activiteiten en methoden
Soorten opleidingsactiviteiten
die worden geaccepteerd
conform de verplichtingen voor
permanente educatie of
specialisatieopleidingen

N.v.t.

Deelname aan opleidingsactiviteiten in
andere lidstaten:
N.v.t.

5. Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die toezicht houden
op permanenteeducatieactiviteiten

Balie

Toezichtproces

N.v.t.

PE-cursussen op vrijwillige basis die door de
balies en Escuelas de Práctica Jurídica worden
verzorgd, staan onder toezicht van en worden
beoordeeld door de desbetreffende balie.

4

Land: Spanje

Organisaties die toezicht houden
op specialisatieopleidingsactiviteiten

Balies en Escuelas de Práctica Jurídica
In het geval van verplichte specialisatieopleidingen
voor pro-Deoadvocaten.

6. Nationale hervorming van opleidingsstelsel
De Spaanse balie verwacht geen ingrijpende hervorming van het nationale
opleidingssysteem. Wel zullen mogelijk enkele veranderingen op het terrein van
permanente educatie plaatsvinden. In oktober 2013 heeft de regering een voorontwerp van
wet bij het parlement ingediend, dat momenteel wordt behandeld. De uitkomst daarvan
wordt in de loop van 2014 verwacht.

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 2 – Study on the state of play of lawyers training in
EU law", uitgevoerd door de Raad van balies van de Europese Unie (CCBE) en het Europees Instituut voor
bestuurskunde (EIPA)
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