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BESKRIVELSE AF DET SPANSKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER
1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående
uddannelse/universitetsuddannel
se

JA

Krav om juridisk
kandidateksamen

JA

For at blive fuldgyldig advokat
skal man:

Obligatorisk:
 Være optaget i advokatsamfundet
 Have bestået en statseksamen
 Have gennemført en fuldmægtigperiode

Alternative veje til erhvervet:

NEJ

2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en
fuldmægtigperiode?

JA

Fuldmægtigperioden har været obligatorisk siden
november 2011
Varighed:
Ca. 18 måneder
Retsgrundlag:
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
Obligatorisk

JA

90 ECTS-point fordelt på et teoretisk grundforløb på
11 måneder (60 ETCS-point) og et praktikforløb på 6-7
måneder (30 ECTS-point)

Organer med ansvar for
uddannelse af
advokatfuldmægtige



Advokatsamfund – gennem skoler for juridiske studier.
Advokatsamfundet indgår aftale med mindst et
universitet for at sikre overholdelse af lovkrav til faglige
kvalifikationer, egnethed og godkendelse af undervisere.
Advokatsamfundet er ansvarligt for den daglige
tilrettelæggelse af undervisningen i fuldmægtigperioden.
Universiteter (offentlige eller private). Universiteter kan
tilbyde uddannelse ved at indgå aftale med mindst et
advokatsamfund, for at sikre at den studerende har et
praktiksted i fuldmægtigperioden. Universitetet er
ansvarligt for den daglige tilrettelæggelse af
undervisningen i fuldmægtigperioden.
Universiteter (offentlige eller private) i samarbejde med
advokatsamfund gennem skoler for juridiske studier.
Advokatsamfundet, den relevante skole for juridiske
studier og universitetet er i fællesskab ansvarlige for den
daglige
tilrettelæggelse
af
undervisningen
i
fuldmægtigperioden.





Type uddannelse i
fuldmægtigperioden

Teoretisk forløb efterfulgt af en praktikperiode og en
afgangsprøve (multiple choice-prøve og casestudie)
Praktikforløb under tilsyn af en privat praksis eller et
universitet i henhold til aftale
 Praktikforløb under tilsyn af en privat praksis
 Kurser i lovgivning med fælles pensum for alle
advokatfuldmægtige
 Oparbejdelse
af
ikke-juridiske
kompetencer
(kommunikation, forvaltning af et kontor osv.)
 Oparbejdelse af juridiske kompetencer (udfærdigelse af
krav, arbejde med klienter osv.)

Optagelsesprøve/kontrol
før fuldmægtigperiode

JA

Undervisningsprogram i
fuldmægtigperioden

NEJ

Kontrol af uddannelsespapirer
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Særlige forhold
vedrørende EU-ret og
sproglig uddannelse

NEJ

Fuldmægtigperiode
inddelt i faser

JA

To særskilte faser:
 Teoretisk forløb
 Praktikforløb

Evaluering/eksamen efter
fuldmægtigperiode

JA

Gennem skriftlige eksamener (multiple choice-prøve
og casestudie)

3. Videreuddannelse
Sondring mellem
videreuddannelse og
specialisering

NEJ
Området er ikke reguleret.
Der sondres ikke mellem videreuddannelse og
specialisering.
Undtagelse:
Retshjælp: Der sondres mellem specialisering og
videreuddannelse for advokater, der tilbyder
retshjælp.

Krav om
videreuddannelse

NEJ

Krav om specialisering

NEJ

Området er ikke reguleret
Dog skal advokater, der ønsker at tilbyde
retshjælpsydelser,
løbende
gennemføre
videreuddannelse og specialisering, der udbydes af
skolerne for juridiske studier og advokatsamfundene.
Området er ikke reguleret
Undtagelse:
Der er krav om specialisering for advokater, der
tilbyder retshjælp

Krav om tilegnelse af
fremmedsprog

NEJ

Krav om
videreuddannelse/specialisering i
EU-ret

NEJ

4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for akkreditering

NEJ

3

Land: Spanien




Området er ikke reguleret.
Akkreditering anvendes kun i forbindelse
med specialiseringskurser i retshjælp

Antal uddannelsesudbydere, der
tilbyder videreuddannelse

Over 50
Dette tal er baseret på antallet af advokatsamfund (83 i
alt) og antallet af skoler for juridiske studier i Spanien

Uddannelsesudbydere af
akkrediteret videreuddannelse

 Advokatsamfund
 Skoler for juridiske studier
 Universiteter
Uddannelse tilbydes på et frivilligt grundlag, da der
ikke er nogen regler på området

Aktiviteter og metoder
Uddannelsesaktiviteter, der
anerkendes i overensstemmelse
med kravene om
videreuddannelse/specialisering

Ikke
Deltagelse i uddannelsesaktiviteter i en
releva anden
nt
medlemsstat:
Ikke relevant

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører tilsyn
med
videreuddannelsesaktiviteter

Advo
katsa
mfun
det

Det er det enkelte lokale advokatsamfund, der
føres tilsyn med og evaluerer frivillig
videreuddannelse, som udbydes af
advokatsamfund og skoler for juridiske
studier.

Tilsyn

Ikke relevant

Organisationer, der fører tilsyn
med uddannelsesaktiviteter
rettet mod specialisering

Advokatsamfund og skoler for juridiske studier
For advokater, der tilbyder retshjælp, er der krav om
specialisering

6. National reform af uddannelsessystemet
De spanske advokatsamfund forventer ikke, at der sker væsentlige reformer af det nationale
uddannelsessystem. Der kan dog ske visse ændringer inden for videreuddannelse. I oktober
2013 fremlagde regeringen et lovforslag på området, som i øjeblikket er under behandling.
Udfaldet af dette forventes i løbet af 2014.

Kilde: Pilotprojekt – Uddannelse af dommere og anklagere i Europa: "Del 2 – Undersøgelse af status for
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uddannelse af advokater i EU-ret", udført af Rådet for Advokatsamfund i Den Europæiske Union (CCBE) og
Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (EIPA)
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