Advokatų mokymo sistema ES
Ispanija
Informaciją pateikė Consejo General de la Abogacía Española
2014 m. balandžio mėn.

Ispanijos NACIONALINĖS ADVOKATŲ MOKYMO SISTEMOS APRAŠAS
1. Profesijos įgijimas
Aukštasis / universitetinis
išsilavinimas

TAIP.

Privalomas teisinis
išsilavinimas

TAIP.

Reikalavimai asmeniui,
siekiančiam tapti visateisiu
advokatu:

Privalomi veiksmai:
 registracija į advokatūrą;
 egzaminai (valstybinis egzaminas);
 pasirengimo advokato veiklai laikotarpio
užbaigimas.

Alternatyvūs būdai tapti
advokatu

NE.

2. Mokymas pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
Ar yra nustatytas
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis?

TAI
P

Pasirengimo advokato veiklai laikotarpis
privalomas nuo 2011 m. lapkričio mėn.
Nustatyta trukmė:
apytiksliai 18 mėnesių.
Teisinis pagrindas:
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A2011-10459;
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A2006-18870.
Ar šis laikotarpis
privalomas?

TAI
P

Už pasirengimo
advokato veiklai
mokymą atsakingų
institucijų rūšys:



90 ECTS kreditų dalijami į 60 ECTS kreditų,
susijusių su magistro kvalifikacijos mokymo kursu
(11 mėnesių), ir 30 ECTS kreditų, susijusių su
praktika (6–7 mėnesiai).
advokatūros – per teisinės praktikos mokyklas.
Siekdama užtikrinti atitiktį teisiniams reikalavimams,
susijusiems su profesine kompetencija, tinkamumu ar
kvalifikacija ir mokytojų kvalifikacija, advokatūra turi
bent

su

vienu

universitetu

pasirašyti

sutartį.

Advokatūra yra atsakinga už kasdienį mokymo
pasirengimo

advokato

veiklai

laikotarpiu

organizavimą;


universitetai (valstybiniai arba privatūs). Universitetai
mokymo paslaugas gali teikti pasirašydami sutartį
bent su viena advokatūra, kad pasirengimo advokato
veiklai laikotarpiu užtikrintų praktikos (stažuotės)
atlikimą. Universitetas yra atsakingas už kasdienį
mokymo pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
organizavimą;



universitetai (valstybiniai arba privatūs) kartu su
advokatūromis – per teisinės praktikos mokyklas.
Advokatūra, teisinės praktikos mokykla ir advokatūra
yra atsakingos už kasdienį mokymo pasirengimo
advokato veiklai laikotarpiu organizavimą.

Pasirengimo advokato
veiklai mokymo forma

Po mokymo kursų atliekama praktika (stažuotė) ir
sprendžiamas galutinis vertinimo testas (kurį sudaro
klausimai su keliais atsakymų variantais ir bylos analizė).
Praktikai vadovauja privatus praktikuojantis advokatas
arba universitetas pagal sutartį.


Praktika, kuriai vadovauja privatus praktikuojantis
advokatas;



teisės

mokymas

naudojant

visiems

advokato

padėjėjams skirtą specifinę mokymo programą;
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mokymai, susiję su neteisinių profesinių įgūdžių
ugdymu (pvz., bendravimas, kontoros valdymas ir
t. t.);



mokymai, susiję su teisinių profesinių įgūdžių ugdymu
(pvz., ieškinių surašymas, darbas su klientais ir t. t.).

Stojamasis egzaminas /
patikrinimas prieš
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpį

TAI
P

Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpiu
taikoma parengta
mokymo programa

NE.

Specialūs reikalavimai,
susiję su ES teisės ir
kalbų mokymu

NE.

Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis
skirstomas į keletą
etapų

TAI
P

Pasibaigusio
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpio
vertinimas / egzaminas

TAIP Rašytiniai egzaminai (juos sudaro klausimai su

Diplomo patikrinimas ir (arba) patvirtinimas.

Du atskiri etapai:
 mokymo kursai;
 praktika.

keliais atsakymų variantais ir bylos analizė).

3. Tęstinio mokymo sistema
Tęstinio mokymo ir
specializuoto mokymo
diferenciacija

NE.
Nėra privalomos teisinės arba reguliavimo
sistemos.
Tęstinio ir specializuoto mokymo diferenciacijos
nėra.
Išimtis.
Teisinės
pagalbos
sistema:
Ispanijoje
specializuoti ir tęstiniai mokymai suteikiami
advokatams, dirbantiems teisinės pagalbos
srityje.
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Su tęstiniu mokymu
susijusios pareigos

NE

Nėra teisinės arba reguliavimo sistemos.
Tačiau advokatai, kurie nori teikti teisinės pagalbos
paslaugas, turi dalyvauti tęstinio ir specializuoto
mokymo kursuose, kuriuos rengia teisinės praktikos
mokykla ir advokatūros.

Su specializuotu
mokymu susijusios
pareigos

NE

Nėra teisinės arba reguliavimo sistemos.
Išimtis.
Su

specializuotu

nustatytos

mokymu

advokatams,

susijusios
kurie

pareigos

specializuojasi

teisinės pagalbos srityje.
Su užsienio kalbų
mokymusi susijusios
pareigos

NE

Pareigos, susijusios su ES
teisės turiniu atsižvelgiant į
tęstinį / specializuotą mokymą

NE.

4. Akreditavimo sistemos ir mokymo paslaugų teikėjai
Akreditacijos galimybė

NE.



Nėra teisinės arba reguliavimo sistemos.
Akreditacijos reikalavimas taikomas tik
specializuotiems teisinės pagalbos
kursams.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių tęstinio mokymo
veiklą, skaičius

Daugiau nei 50.
Šis skaičius apskaičiuotas remiantis Ispanijos
advokatūrų skaičiumi (iš viso 83 advokatūros) ir
Ispanijoje aktyvią veiklą vykdančių teisinės
praktikos mokyklų skaičiumi.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą
tęstinio mokymo veiklą, rūšys:

 advokatūros;
 teisinės praktikos mokyklos;
 universitetai.
Mokymas teikiamas savanoriškai, nes Ispanijoje
nėra teisinės ar reguliavimo sistemos.

Veikla ir metodai
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Su tęstiniu arba specializuotu
mokymu susijusias pareigas
atitinkančios mokymo veiklos
rūšys

Netai Dalyvavimas kitoje valstybėje narėje
koma vykdomoje mokymo veikloje:
netaikoma.

5. Mokymo veiklos priežiūra
Organizacijos, padedančios
vykdyti tęstinio mokymo
veiklos priežiūrą

Advo
katūr
a

Savanoriško tęstinio mokymo paslaugas
teikiančią advokatūrą arba teisinės
praktikos mokyklą priežiūri ir vertina
kiekviena vietos advokatūra.

Priežiūros procesas

Netaikoma.

Organizacijos, padedančios
vykdyti mokymo siekiant įgyti
specializaciją veiklos priežiūrą

Advokatūros ir teisinės praktikos mokyklos.
Prižiūri specializuotą mokymo veiklą, skirtą teisinę
pagalbą teikiantiems advokatams.

6. Nacionalinė mokymo sistemos reforma
Ispanijos advokatūra neplanuoja vykdyti esminių nacionalinės mokymo sistemos
reformų. Tačiau tikėtina, kad bus padaryti nedideli tęstinio mokymo sistemos
pakeitimai. Iki 2013 m. spalio mėn. vyriausybei pateikti teisės aktų projektai, kurie šiuo
metu yra svarstomi. Galutinius sprendimus tikimasi priimti 2014 m.

Šaltinis: Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) ir Europos viešojo
administravimo instituto (EVAI) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis projektas
„2 dalis. Advokatams skirto ES teisės mokymo būklės tyrimas“.
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