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BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Spanien
1. Tillträde till yrket
Högre
utbildning/universitetsutbildning

Ja

Juristexamen är obligatorisk

Ja

Steg för att bli en fullvärdig
advokat:

Obligatoriska steg:
 Registrering hos advokatsamfundet.
 Examinering (statlig examen).
 Fullföljande av en introduktionsperiod.

Alternativa vägar till yrket

Nej

2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en
introduktionsperiod?

Ja

Introduktionsperioden är obligatorisk sedan
november 2011.
Fastställd varaktighet:
Cirka 18 månader.
Rättslig grund:
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-201110459
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-200618870
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Land: Spanien

Obligatorisk

Ja

90 ECTS uppdelat i 60 ECTS som utgörs av en
masterutbildningskurs (11 månader) och 30 ECTS som
praktik (sex till sju månader).

Typ av organ med ansvar
för anordnande av
introduktionsutbildning



Advokatsamfunden – genom juristskolor.
Advokatsamfundet ingår ett avtal med minst ett
universitet för att se till att de rättsliga kraven för
yrkeskompetens, lämplighet eller kvalifikationer samt
lärarnas kvalifikationer är uppfyllda. Advokatsamfundet
är ansvarigt för den praktiska organisationen av
utbildningen under introduktionsperioden.
Universitet (statliga eller privata). Universitet kan
tillhandahålla utbildning enligt ett avtal som
undertecknats av minst ett advokatsamfund för att
garantera praktik
under introduktionsperioden .
Universitetet är då ansvarigt för den praktiska
organisationen
av
utbildningen
under
introduktionsperioden.
Universitet (statliga eller privata) tillsammans med
advokatsamfund, via juristskolor. Advokatsamfundet,
juristskolan och universitetet är ansvariga för den
praktiska organisationen av utbildningen under
introduktionsperioden.





Former av
introduktionsutbildning

Utbildningskurs följt av praktik samt ett slutligt
utvärderingsprov (flervalsfrågor och fallstudie).
Praktikperiod under överinseende vid en privat praktik eller
ett universitet via avtal.
 Praktik, under överinseende vid en privat praktik.
 Juristutbildning med särskild kursplan, gemensam för alla
biträdande jurister.
 Utbildning
i
icke-juridiska
yrkesfärdigheter
(t.ex. kommunikation, hur man driver ett kontor osv.).
 Utbildning i juridiska yrkesfärdigheter (t.ex. hur man
författar anspråk och fordringar, att arbeta med klienter
osv.).

Inträdesexamen/kontroll
före
introduktionsperioden

Ja

Kontroll/bestyrkande av examensbetyg.
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Fast kursplan under
introduktionsperioden

Nej

Särskilda aspekter när det
gäller utbildning i EU-rätt
och språkutbildning

Nej

Introduktionsperiod
uppdelad i olika etapper

Ja

Två separata etapper:
 Utbildningskurser.
 Praktik.

Bedömning/examinering
efter genomgången
introduktionsperiod

Ja

Genom skriftliga
fallstudie).

examina

(flervalsfrågor

och

3. Fortbildningssystem
Skillnad mellan fortbildning och
specialiseringsutbildning

Nej
Specialisering är inte obligatorisk enligt lag eller
regelverk.
Ingen skillnad mellan fortbildning och specialisering.
Undantag:
Rättshjälp: det finns specialiseringsutbildning och
fortbildning i Spanien för advokater som arbetar
med rättshjälp.

Krav på fortbildning

Nej

Fortbildning är inte obligatorisk enligt lag eller
regelverk.
Advokater som vill tillhandahålla rättshjälp måste dock
genomgå fortbildning och specialiseringsutbildning,
som
tillhandahålls
av
juristskolor
och
advokatsamfunden.

Krav på
specialiseringsutbildning

Nej

Specialiseringsutbildning är inte obligatorisk enligt lag
eller regelverk.
Undantag:
Specialiseringsutbildning krävs för advokater som
specialiserar sig på rättshjälp.

Krav gällande att lära sig
utländska språk

Nej

Krav på kunskap om EU-rätten

Nej
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när det gäller
fortbildning/specialiseringsutbildning?
4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering

Nej



Ackreditering är inte obligatoriskt enligt lag
eller regelverk.
Ackreditering är endast tillämplig på
specialiseringskurser i rättshjälp.

Antal utbildningsleverantörer
som tillhandahåller
fortbildningsverksamhet

Fler än 50.
Antalet har beräknats på antalet spanska
advokatsamfund (totalt 83) och antalet aktiva
juristskolor i Spanien.

Typ av utbildningsleverantör som
tillhandahåller ackrediterad
fortbildningsverksamhet

 Advokatsamfund.
 Juristskolor.
 Universitet.
Utbildningen är frivillig, eftersom det inte finns några
lagliga eller regelmässiga krav.

Verksamheter och metoder
Typ av utbildningsverksamhet
som är godkänd enligt kraven på
fortbildning eller
specialiseringsutbildning

Ej tillämpligt

Deltagande i utbildningsverksamheter i en
annan
Medlemsstat:
Ej tillämpligt

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar tillsyn
av fortbildningsverksamheter

Advo- Frivillig fortbildning som tillhandahålls av
katadvokatsamfunden eller juristskolor övervakas
sam- och bedöms av varje lokalt advokatsamfund.
fund

Tillsynsprocess

Ej tillämpligt

Organisationer som utövar tillsyn
av specialiseringsutbildningsverksamheter

Advokatsamfund och juristskolor.
För specialiseringsutbildning som är obligatorisk för
advokater som arbetar med rättshjälp.

6. Nationell reform av utbildningssystemet
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Land: Spanien

Spaniens advokatsamfund planerar inga större reformer av det nationella
utbildningssystemet. Vissa ändringar på fortbildningsområdet kan dock komma att göras.
Fram till oktober 2013 hade ett förslag lagts fram av regeringen om
lagstiftningsbefogenheter. Det är nu under behandling. Det slutliga resultatet väntas under
2014.

Källa: Pilotprojekt – Europeisk rättslig utbildning: "Lot 2 – Study on the state of play of lawyers training in
EU law", utförd av Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) och Europeiska institutet för
offentlig förvaltning (Eipa)
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