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AZ ÜGYVÉDEK NEMZETI KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK LEÍRÁSA – Spanyolország
1. A szakma gyakorlása
Szükséges-e felsőfokú
végzettség /egyetemi
végzettség?

IGEN

Kötelező-e jogi diploma?

IGEN

A teljes jogú ügyvéddé válás
lépései:

Kötelező lépések:
 Kamarai regisztráció
 Vizsga (államvizsga)
 Gyakorlati idő letöltése

Léteznek-e alternatív utak a
szakmához?

NEM

2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati idő?

IGE
N

2011 novembere óta kötelező a gyakorlati idő
Időtartama:
kb. 18 hónap
Jogalap:
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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Kötelező-e?

IGE
N

A gyakorlati idős képzések
szervezéséért felelős
szervezetek típusai







90 kreditpont a mesterfokozatú képzési kurzus (11
hónap) 60 kreditpontjára és a (6-7 hónap)
gyakornokság 30 kreditpontjára szétosztva
Kamarák a joggyakorlati iskolákon keresztül.
A Kamara legalább egy egyetemmel megállapodást köt
annak érdekében, hogy a szakmai kompetenciára,
megfelelőségre vagy végzettségre és tanári végzettségre
vonatkozó jogi előírásoknak való megfelelést biztosítsa. A
Kamara a felelős a gyakorlati idős képzés napi szintű
szervezéséért.
Egyetemek (magán vagy állami). Az egyetemek a
gyakorlati idős időszak alatti gyakornokság biztosítása
érdekében legalább egy kamarával kötött megállapodás
alapján nyújthatnak képzést. Az egyetem a felelős a
gyakorlati idős képzés napi szintű szervezéséért.
Egyetemek (magán vagy állami) a kamarákkal együtt
joggyakorlati iskolákon keresztül. A Kamara, a
joggyakorlati iskola és az egyetem felelős a gyakorlati
idős képzés napi szintű szervezéséért.

A gyakorlati idős képzés
formája

Képzés, melyet gyakornokság és végső értékelő teszt
(feleletválasztós teszt és esettanulmány) követ
Magánpraxis vagy – megállapodás alapján – egyetem által
felügyelt gyakornoki idő
 Magánpraxis által felügyelt gyakornokság
 Minden ügyvédjelölt számára közös, meghatározott
tantervű jogi képzés
 Nem jogi szakmai készségekre (pl. kommunikáció,
irodavezetés stb.) vonatkozó képzés
 Jogi szakmai készségekre (pl. keresetek megszövegezése,
az ügyfelekkel való munka stb.) vonatkozó képzés

A gyakorlati időt
megelőzően van-e
felvételi vizsga /
ellenőrzés?

IGE
N

Diploma ellenőrzése/igazolása

A gyakorlati idő alatt előre NEM
meghatározott-e a
tanterv?
Vannak-e az uniós jogra és

NEM
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a nyelvi képzésre
vonatkozó sajátosságok?
A gyakorlati idő
különböző szakaszokra
oszlik-e?

IGE
N

Két külön szakasz:
 Tanfolyami képzés
 Gyakornokság

A gyakorlati időt követően IGEN Írásbeli vizsgákkal
van-e értékelés / vizsga?
esettanulmány)

(feleletválasztós

kérdőív

és

3. Folyamatos képzési rendszer
Van-e különbségtétel a
folyamatos képzés / szakosító
képzés között?

NEM
Nincs kötelező jogi vagy szabályozási keret.
Nincs különbségtétel a folyamatos/szakosító képzés
között.
Kivéve:
jogi segítségnyújtási keret: a jogi segítségnyújtás
területén dolgozó ügyvédek számára szakosító és
folyamatos képzés is van Spanyolországban.

Fennállnak-e folyamatos
képzésre vonatkozó
kötelezettségek?

NE
M

Nincs jogi vagy szabályozási keret.

Fennállnak-e szakosító
képzésre vonatkozó
kötelezettségek?

NE
M

Nincs jogi vagy szabályozási keret.

Ugyanakkor a jogi segítségnyújtási szolgáltatásokat
biztosítani szándékozó ügyvédeknek folyamatos és
szakosító képzéseket kell elvégezniük, amelyeket a
joggyakorlati iskola és a kamarák tartanak.

Kivétel:
A jogi segítségnyújtásra szakosodott ügyvédek
kötelesek szakosító képzéseken részt venni.

Fennáll-e idegen nyelvek
tanulására vonatkozó
kötelezettség?

NE
M

Van-e az uniós jog területére
vonatkozó kötelezettség a
folyamatos / szakosító képzéssel
kapcsolatosan?

NEM

4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
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Az akkreditáció lehetősége

NEM
 Nincs jogi vagy szabályozási keret.
 Az akkreditáció csak a jogi segítségnyújtás
szakosító kurzusaira vonatkozik.

A folyamatos képzéseket nyújtó
képzésszolgáltatók száma

Több mint 50
Ezt a számot a spanyol kamarák (összesen 83 kamara),
valamint a Spanyolországban aktív joggyakorlati
iskolák által megadott számok alapján kalkulálták.

Az akkreditált folyamatos
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

 Kamarák
 Joggyakorlati iskolák
 Egyetemek
Jogi és szabályozási keret hiányában a képzés
önkéntes.

Tevékenységek és módszerek
A folyamatos vagy szakosítási
képzési kötelezettségek
keretében elfogadott
képzéstípusok

Nem A más tagállamban tartott képzéseken való
relevá részvétel:
ns
Nem releváns

5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési
tevékenységeket felügyelő
szervezetek

Kama
ra

A Kamara vagy joggyakorlati iskola által
nyújtott önkéntes folyamatos képzést a helyi
kamarák felügyelik és értékelik.

A felügyeleti folyamat

Nem releváns

A szakosító képzések
felügyeletében részt vevő
szervezetek

Kamarák és joggyakorlati iskolák
A jogi segítségnyújtásra szakosodott ügyvédek
kötelező szakosító képzéseire nézve.

6. A képzési rendszer nemzeti reformja
A spanyol kamara nem vár jelentős reformokat a nemzeti képzési rendszer terén.
Ugyanakkor a folyamatos képzések területén lehetségesek változások. 2013 októberében a
kormány egy javaslattervezetet nyújtott be a törvényhozásnak, mely tervezet jelenleg
megfontolás alatt áll. Ennek eredménye 2014 során várható.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „2. tétel – Vizsgálat az uniós jog területén tartott
ügyvédképzés helyzetről", Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) és Európai Közigazgatási Intézet

4

Ország: Spanyolország

(EIPA)
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