Sustavi za izobrazbu odvjetnika u EU-u
Španjolska
Tijelo koje je dostavilo informacije:

Consejo General de la Abogacía Española
travanj 2014.

OPIS NACIONALNOG SUSTAVA IZOBRAZBE ODVJETNIKA u Španjolskoj
1. Pristup zanimanju
Visoko obrazovanje/sveučilišno
obrazovanje

DA

Obvezna je diploma pravnog
fakulteta

DA

Postupci kojima se ostvaruje
status odvjetnika:

Obvezni koraci:
 Upis u imenik odvjetničke komore
 Ispit (državni ispit)
 Završena početna izobrazba

Alternativni način pristupa
zanimanju:

NE

2. Izobrazba za vrijeme početnog razdoblja
Postoji li razdoblje
početne izobrazbe?

DA

Razdoblje početne izobrazbe obvezno je od
studenoga 2011.
Propisano trajanje:
otprilike 18 mjeseci
Pravna osnova:
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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Obvezno

DA

Vrste struktura
odgovornih za
organizaciju početne
izobrazbe







Ukupno 90 ECTS bodova, od čega se 60 ETCS bodova
stječe magistarskim studijem (11 mjeseci), a 30 ECTS
bodova stažiranjem (6 do 7 mjeseci)
Odvjetničke komore – preko pravosudnih škola.
Odvjetnička komora potpisuje sporazum s najmanje
jednim sveučilištem kako bi osigurala ispunjenje pravnih
zahtjeva u vezi stručne sposobnosti, primjerenosti ili
kvalifikacija i kvalifikacija učitelja. Odvjetnička komora
odgovorna je za svakodnevnu organizaciju početne
izobrazbe.
Sveučilišta (javna ili privatna). Sveučilišta mogu pružati
izobrazbu potpisivanjem sporazuma s najmanje jednom
odvjetničkom komorom kako bi osigurala razdoblje
stažiranja za vrijeme početne izobrazbe (vježbenički staž).
Sveučilište je odgovorno za svakodnevnu organizaciju
početne izobrazbe.
Sveučilišta (javna ili privatna) zajedno s odvjetničkim
komorama preko pravosudnih škola. Odvjetnička komora,
pravosudna škola i sveučilište odgovorni su za
svakodnevnu organizaciju početne izobrazbe.

Vrsta početne izobrazbe

Tečaj izobrazbe nakon kojeg slijedi stažiranje (vježbenički
staž) i završno testiranje (test s pitanjima na koja je ponuđeno
više odgovora i studija slučaja).
Vježbenički staž u privatnoj praksi ili na sveučilištu na temelju
sporazuma.
 Vježbenički staž u privatnoj praksi
 Pravna izobrazba prema posebnom kurikulumu koji je
zajednički svim odvjetničkim vježbenicima
 Izobrazba iz stručnih vještina koje nisu pravne prirode
(npr. komunikacija, vođenje ureda, itd.)
 Izobrazba iz pravnih stručnih vještina (npr. sastavljanje
zahtjeva, rad s klijentima itd.)

Kvalifikacijski
ispit/provjera prije
početne izobrazbe

DA

Utvrđeni kurikulum za
vrijeme početne izobrazbe

NE

Posebnosti u vezi s

NE

Provjera/potvrda diplome
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pravom EU-a i jezičnom
izobrazbom:
Početna izobrazba
podijeljena u različite faze

DA

Dvije odvojene faze:
 Tečaj izobrazbe
 Vježbenički staž

Ocjenjivanje/ispit nakon
početne izobrazbe

DA

U obliku pisanih ispita (upitnik s više ponuđenih
odgovora i studija slučaja)

3. Sustav trajne izobrazbe
Razlika između trajne
izobrazbe/specijalizacije

NE
Ne postoji obvezni pravni ili regulatorni okvir.
Nema razlike između trajne izobrazbe/specijalizacije.
Iznimka:
Okvir za pravnu pomoć: u Španjolskoj postoji
specijalizacija i trajna izobrazba za odvjetnike koji
pružaju pravnu pomoć.

Obveze u vezi s trajnom
izobrazbom

NE

Obveze u vezi sa
specijalizacijom

NE

Ne postoji pravni ili regulatorni okvir.
Međutim, odvjetnici koji žele pružati usluge u području
pravne pomoći moraju proći trajnu izobrazbu i
specijalizaciju koju pružaju pravosudne škole i
odvjetničke komore.
Ne postoji pravni ili regulatorni okvir.
Iznimka:
Odvjetnici specijalizirani za pravnu pomoć moraju
proći specijalizaciju.

Obveze u vezi s učenjem
stranih jezika

NE

Obveze u vezi sa sadržajem prava
EU-a u odnosu na trajnu
izobrazbu/specijalizaciju?

NE

4. Akreditacijski sustavi i pružatelji izobrazbe
Mogućnost akreditacije

NE



Ne postoji pravni ili regulatorni okvir.
Akreditacija se primjenjuje samo na tečajeve
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specijalizacije iz pravne pomoći.
Broj pružatelja izobrazbe koji
nude aktivnosti trajne izobrazbe

Više od 50
Taj se broj izračunava na temelju broja španjolskih
odvjetničkih komora (ukupno 83 komore) i broja
pravosudnih škola koje su aktivne u Španjolskoj

Vrsta pružatelja izobrazbe koji
nude aktivnosti trajne izobrazbe

 Odvjetničke komore
 Pravosudne škole
 Sveučilišta
Izobrazba se pruža na dobrovoljnoj osnovi jer ne
postoji pravni ili regulatorni okvir

Aktivnosti i metode
Vrsta aktivnosti izobrazbe koje su N/P
prihvaćene u skladu s obvezama
trajne izobrazbe ili specijalizacije

Sudjelovanje u aktivnostima izobrazbe u
drugoj državi članici:
N/P

5. Nadzor aktivnosti izobrazbe
Organizacije uključene u nadzor
aktivnosti trajne izobrazbe

Odvje
tničk
a
komo
ra

Dobrovoljnu trajnu izobrazbu koju pružaju
odvjetničke komore ili pravosudne škole
nadzire i ocjenjuje svaka lokalna odvjetnička
komora

Postupak nadzora

N/P

Organizacije uključene u nadzor
aktivnosti izobrazbe u svrhu
specijalizacije

Odvjetničke komore i pravosudne škole
Za aktivnosti specijalizacije koje su obvezne za
odvjetnike u području pravne pomoći

6. Nacionalna reforma sustava izobrazbe
Španjolska odvjetnička komora ne očekuje znatne reforme nacionalnog sustava izobrazbe.
Međutim, moguće su neke promjene u području trajne izobrazbe. Prije listopada 2013. Vladi
je u zakonodavnu proceduru podnesen nacrt prijedloga o kojemu se sada raspravlja. Ishod
postupka očekuje se tijekom 2014.

Izvor: Pilot projekt – Europska pravosudna izobrazba „Lot 2 – Studija o statusu odvjetnika koji prolaze
izobrazbu iz prava EU-a” koji su proveli Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE) i Europski institut za
javnu upravu (EIPA)
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