Системи за обучение на адвокати в ЕС
Испания
Информация, предоставена от: Генерален съвет на испанската адвокатура (Consejo General
de la Abogacía Española)
април 2014 г.
ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в Испания
1. Достъп до професията
Необходимо ли е висше
образование/университетско
образование?

ДА

Задължително ли е
притежаването на диплома по
право?

ДА

Какви са стъпките за
придобиване на пълна
правоспособност като адвокат?

Задължителни стъпки:
 Регистрация в адвокатската колегия
 Изпит (държавен изпит)
 Преминаване на въвеждащ стаж

Има ли алтернативни начини за
достъп до упражняване на
професията?

НЕ

2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ стаж?

ДА

Въвеждащият стаж е задължителен от
ноември 2011 г.
Установена продължителност:
приблизително 18 месеца
Правно основание:
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-201110459
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-200618870
Стажът задължителен ли
е?

ДА

Какви видове структури
са отговорни за
организиране на
въвеждащото обучение
по време на този стаж?







Форма на въвеждащото
обучение

90 кредита по ECTS, разделени на 60 кредита по
ECTS за магистърско обучение (11 месеца) и
30 кредита по ECTS за стаж (от 6 до 7 месеца)
Адвокатските колегии – чрез школите за юридическа
практика.
Адвокатската
колегия
трябва
да
подпише
споразумение с най-малко един университет, за да
гарантира спазването на законовите изисквания както
относно професионалната квалификация, умения и
опит, така и относно квалификациите на
преподавателите. Адвокатската колегия отговаря за
ежедневната организация на обучението по време на
въвеждащия стаж.
Университетите
(публични
или
частни).
Университетите могат да предоставят обучение
съгласно споразумение, подписано с най-малко една
адвокатска колегия, за да се гарантира провеждането
на задължителния въвеждащ стаж. Университетът
отговаря за ежедневната организация на обучението
по време на въвеждащия стаж.
Университетите (публични или частни) заедно с
адвокатските колегии чрез школите за юридическа
практика. Адвокатската колегия, школата за
юридическа практика и университетът отговарят за
ежедневната организация на обучението по време на
въвеждащия стаж.

Курс на обучение, последван от стаж и заключителен тест
за оценка (тест, съдържащ въпроси с няколко възможни
отговора, и решаване на казус).
Стаж под надзора на адвокатска колегия или на
университет по споразумение
 Стаж под надзора на адвокатска кантора.
 Обучение по право със специфична обща за всички
стажант-адвокати учебна програма
 Обучение по професионални умения извън областта
на правото (напр. комуникационни способности,
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Има ли приемен
изпит/проверка преди
въвеждащия стаж?

ДА

управление на правна кантора и т.н.)
Обучение по професионални умения в областта на
правото (напр. изготвяне на искове, работа с клиенти
и т.н.)
Проверка/удостоверяване на диплома

Има ли утвърдена учебна НЕ
програма по време на
въвеждащия стаж?
Има ли специфични
НЕ
изисквания във връзка с
изучването на правото на
ЕС и езиковото
обучение?
Въвеждащият стаж
разделен ли е на отделни
етапи?

ДА

Два отделни етапа:
 Курсове на обучение
 Стаж

Има ли оценка/изпит
след въвеждащия стаж?

ДА

Чрез писмени изпити (тест, съдържащ въпроси с
няколко възможни отговора, и решаване на казус)

3. Система за текущо обучение
Прави ли се разграничение
между текущо обучение и
специализация?

НЕ
Няма законова и подзаконова уредба.
Не се прави разграничение между текущо обучение
и специализация.
Изключение:
Уредбата на правната помощ: в Испания има
специализация
и
текущо
обучение
за
адвокатите, работещи в областта на правната
помощ.

Има ли задължение за
преминаване на текущо
обучение?

НЕ

Няма законова и подзаконова уредба.
Обаче адвокати, които желаят да предоставят
услуги по правна помощ, трябва да преминат през
текущо обучение и специализация, предоставяни
от школите за юридическа практика и адвокатските
колегии.
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Има ли задължение за
специализация?

НЕ

Няма законова и подзаконова уредба.
Изключение:
За адвокатите, специализирани в областта на
правната
помощ,
има
задължение
за
специализация.

Има ли задължение за
изучаване на чужди
езици?

НЕ

Има ли задължение за
включване на правото на ЕС в
текущото
обучение/специализацията?

НЕ

4. Акредитация и структури, предоставящи обучение
Съществува ли акредитация?

НЕ



Няма законова и подзаконова уредба.
Съществува акредитация единствено за
специализираните курсове за правна
помощ.

Какъв е броят на структурите,
предоставящи обучение, които
предлагат дейности по текущо
обучение?

Над 50.
Този брой се изчислява въз основа на броя на
адвокатските колегии в Испания (общо
83 адвокатски колегии) и броя на школите за
юридическа практика, действащи в Испания.

Какви са видовете структури,
предоставящи обучение, които
разработват акредитирани
дейности по текущо обучение?

 Адвокатските колегии
 Школите за юридическа практика
 Университетите
Обучението се предоставя доброволно, тъй като не
съществува законова и подзаконова уредба.

Дейности и методи
Какви видове дейности по
обучение се приемат съгласно
задължението за текущо
обучение или специализация?

Не се
прил
ага

Участие в дейности по обучение в друга
държава членка:
Не се прилага

5. Надзор на дейностите по обучение
Кои са структурите,

Адво

Доброволното текущо обучение,
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упражняващи надзор върху
дейностите по текущо
обучение?

катск
ата
колег
ия

предоставяно от адвокатската колегия или
школата за юридическа практика, се следи
и оценява от всяка местна адвокатска
колегия.

Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Не се прилага

Кои са структурите,
упражняващи надзор върху
дейностите по обучение за
специализация?

Адвокатските колегии и школите за юридическа
практика
За дейностите по обучение за специализация,
която е задължителна за практикуващите в
областта на правната помощ.

6. Национална реформа на системата за обучение
Адвокатската колегия на Испания не очаква значителни реформи на националната
система за обучение. В областта на текущото обучение обаче могат да бъдат
направени някои промени. През октомври 2013 г. правителството представи на
законодателната власт проект на предложение и в момента той се обсъжда.
Окончателният резултат се очаква през 2014 г.

Източник: Пилотен проект – Европейско съдебно обучение: „Лот 2 – Проучване на актуалното
състояние на обучението по право на ЕС на адвокати“, извършено от Съвета на адвокатските
колегии от Европейския съюз (CCBE) и Европейския институт по публична администрация (EIPA)
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