Lakimieskoulutus EU:ssa
Espanja
Tietolähde: Consejo General de la Abogacía Española
huhtikuu 2014

KUVAUS Espanjan KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen koulutus /
yliopistotason koulutus

KYLLÄ

Oikeustieteen tutkinto
pakollinen

KYLLÄ

Pätevöityminen

Edellytykset:
 rekisteröityminen asianajajaliiton jäseneksi
 asianajajatutkinto (valtiollinen koe)
 työharjoittelu

Vaihtoehtoiset polut
ammattiin

EI OLE

2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLL
Ä

Työharjoittelu on ollut pakollista marraskuusta 2011
Kesto:
noin 18 kuukautta
Oikeusperusta:
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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Pakollinen

KYLL
Ä

Työharjoittelua
järjestävät
organisaatiot







90 ECTS-opintopistettä, joista 60 opintopistettä
maisterinkoulutusta
(11
kuukautta)
ja
30
opintopistettä työharjoittelua (6 – 7 kuukautta)

Asianajajayhdistykset (Colegios de Abogados) – yliopistojen
oikeustieteellisten täydennyskoulutuslaitosten (Escuelas de
Práctica Jurídica) kautta
Asianajajayhdistys tekee sopimuksen vähintään yhden
yliopiston kanssa varmistaakseen ammatillista pätevyyttä,
soveltuvuutta
ja
ammattitaitoa
sekä
opettajaksi
pätevöitymistä
koskevien
lakisääteisten
vaatimusten
noudattamisen. Asianajajayhdistys vastaa harjoittelujakson
käytännön järjestelyistä.
Yliopistot (julkiset tai yksityiset). Yliopistoissa voidaan antaa
koulutusta vähintään yhden asianajajayhdistyksen kanssa
tehdyn sopimuksen nojalla. Tarkoituksena on varmistaa, että
opiskelijat pääsevät työharjoitteluun. Yliopisto vastaa
harjoittelujakson käytännön järjestelyistä.
Yliopistot (julkiset tai yksityiset) yhdessä asianajajayhdistysten kanssa, oikeustieteellisten täydennyskoulutuslaitosten kautta. Asianajajayhdistys, oikeustieteellinen
täydennyskoulutuslaitos ja yliopisto vastaavat harjoittelujakson käytännön järjestelyistä.

Harjoittelun
toteutustapa

Valmennuskurssi,
harjoittelujakso
ja
loppuarviointi
(monivalintakoe ja tapausanalyysi)
Työharjoittelua valvoo yksityinen asianajotoimisto tai yliopisto
sopimuksen nojalla
 työharjoittelujakso yksityisen asianajotoimiston valvonnassa
 oikeustieteellinen koulutusjakso, joka perustuu kaikille
lakimiesharjoittelijoille yhteiseen opetussuunnitelmaan
 muuta kuin oikeustieteellistä ammatillista osaamista
kehittävä koulutus (esim. viestintä- ja johtamistaidot)
 oikeustieteellistä ammatillista osaamista kehittävä koulutus
(esim. kanteen laatiminen, asiakkaiden kanssa työskentely)

Pääsykoe/tarkastus
ennen harjoittelua

KYLL
Ä

Opetussuunnitelma
harjoittelun aikana

EI OLE

Tutkintotodistuksen tarkastaminen/varmentaminen
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Eurooppaoikeuden ja
vieraiden kielten
opetusta koskevat
erityisvaatimukset

EI OLE

KYLL
Jakautuuko
harjoittelu useampaan Ä
jaksoon?

Kaksi erillistä harjoittelujaksoa:
 Kurssimuotoinen opetus
 Työharjoittelu

Harjoittelun jälkeinen
arviointi/koe

Kirjallinen koe (monivalintakoe ja tapausanalyysi)

KYLL
Ä

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
Erottelu
täydennyskoulutuksen ja
erikoistumiskoulutuksen
välillä

EI OLE
Ei sääntelyä.
Ei erottelua täydennyskoulutuksen ja
erikoistumiskoulutuksen välillä
Poikkeus:
Oikeusapu Julkisen oikeusavun alalla työskentelevä
lakimies voi Espanjassa saada sekä erikoistumis- että
täydennyskoulutusta.

Täydennyskoulutusta
koskevat velvoitteet

EI
OLE

Ei sääntelyä.

Erikoistumiskoulutust
a koskevat velvoitteet

EI
OLE

Ei sääntelyä.

Julkiseen oikeusapuun erikoistuvan lakimiehen on
suoritettava
oikeustieteellisen
täydennyskoulutuslaitoksen ja asianajajayhdistyksen antamaa täydennys- ja
erikoistumiskoulutusta.

Poikkeus:
Julkiseen oikeusapuun erikoistuvien lakimiesten on
suoritettava erikoistumiskoulutus.
Vieraiden kielten
opiskelua koskevat
velvoitteet

EI
OLE

Eurooppaoikeuden opetuksen
sisältöä koskevat vaatimukset
täydennys- ja erikoistumiskoulutuksessa

EI OLE
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4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus akkreditointiin

EI OLE
 Ei sääntelyä.
 Ainoastaan julkisen oikeusavustajan
erikoistumiskoulutukseen liittyy akkreditointi.

Täydennyskoulutusta
tarjoavien koulutuksen
järjestäjien lukumäärä

Yli 50.
Laskettu Espanjassa toimivien asianajajayhdistysten
(yhteensä 83) ja oikeustieteellisten täydennyskoulutuslaitosten lukumäärän perusteella

Akkreditoitua
täydennyskoulutusta
tarjoavat koulutuksen
järjestäjät

 Asianajajayhdistykset
 Oikeustieteelliset täydennyskoulutuslaitokset
 Yliopistot
Koulutuksen järjestäminen on vapaaehtoista, koska
sääntelyä ei ole.

Koulutustoiminta ja –menetelmät
Täydennys- tai erikoistumiskoulutusta koskevien
velvoitteiden täyttämiseksi
hyväksytty koulutus

–

Osallistuminen koulutustoimintaan
toisessa jäsenvaltiossa:

–

5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta valvovat Asianajajaorganisaatiot
yhdistys

Asianajajayhdistyksen tai oikeustieteellisen
täydennyskoulutuslaitoksen antamaa
vapaaehtoista täydennyskoulutusta valvoo
ja arvioi paikallinen asianajajayhdistys.

Valvontamenettely

–

Erikoistumiskoulutusta
valvovat organisaatiot

Asianajajayhdistykset ja oikeustieteelliset
täydennyskoulutuslaitokset valvovat julkisille
oikeusavustajille pakollista erikoistumiskoulutusta.

6. Kansallisen koulutusjärjestelmän uudistaminen
Espanjan asianajajaliiton mukaan kansalliseen koulutusjärjestelmään ei ole odotettavissa
merkittäviä
uudistuksia.
Joitakin
muutoksia
voi
kuitenkin
olla
tulossa
täydennyskoulutukseen. Tilanne lokakuussa 2013 oli se, että hallitus oli esittänyt
lakiehdotuksen, joka oli parlamentin käsiteltävänä. Lopullista ratkaisua asiaan odotettiin
vuoden 2014 aikana.
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Lähde: Pilottihanke – Eurooppalainen oikeusalan koulutus: "Erä 2 – Tutkimus lakimiehille suunnatusta
eurooppaoikeuden koulutuksesta". Toteutus: Euroopan unionin asianajajaliittojen neuvosto (CCBE) ja
julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti (EIPA).
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