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Hispaania

RIIKLIKU

KOOLITUSSÜSTEEMI

KIRJELDUS

–

1. Juurdepääs kutsealale
Kõrgharidus/ülikooliharidus

JAH

Õigusteaduse kraad on
kohustuslik

JAH

Täieõiguslikuks
advokaadiks/õigusnõustajaks
saamise nõuded

Kohustuslikud etapid.
 Isik peab end registreerima advokatuuris.
 Isik peab sooritama eksami (riigieksam).
 Isik peab läbima kutsepraktika.

Alternatiivsed võimalused
kutsealale juurdepääsuks

PUUDUVAD

2. Koolitus kutsepraktika ajal
Kas on nõutav
kutsepraktika läbimine?

JAH

Kutsepraktika on kohustuslik alates 2011. aasta
novembrist.
Kindlaksmääratud kestus:
ligikaudu 18 kuud.
Õiguslik alus:
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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Kohustuslik

JAH

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
korraldamise eest
vastutavad struktuurid







90 Euroopa ainepunktisüsteemi (ECTS) kohast
punkti,
mis
jagunevad
60 ECTS-punktiks
magistriõppe läbimise eest (11 kuud) ja 30 ECTSpunktiks praktika läbimise eest (6–7 kuud).
Advokatuurid advokaate koolitavate õppeasutuste kaudu.
Advokatuur sõlmib lepingu vähemalt ühe ülikooliga selle
tagamiseks, et oleksid täidetud kutsepädevust, -sobivust
või -kvalifikatsiooni ja õpetajate kvalifikatsiooni
käsitlevad õiguslikud nõuded. Koolituse igapäevase
korraldamise eest kutsepraktika jooksul vastutab
advokatuur.
Ülikoolid (avalik-õiguslikud või eraõiguslikud). Ülikoolid
võivad pakkuda koolitust, allkirjastades lepingu vähemalt
ühe advokatuuriga. Selle eesmärk on tagada praktikakoht
kutsepraktika ajal. Koolituse igapäevase korraldamise
eest kutsepraktika jooksul vastutab ülikool.
Ülikoolid (avalik-õiguslikud või eraõiguslikud) koos
advokatuuridega advokaate koolitavate õppeasutuste
kaudu. Koolituse igapäevase korraldamise eest
kutsepraktika jooksul vastutavad advokatuur, õppeasutus
ja ülikool.

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse vorm

Koolituskursusele järgneb kutsepraktika (praktika) ja
lõpphindamine (valikvastustega test ja juhtumianalüüs).
Erapraksise või ülikooli lepingulisel juhendamisel toimuv
praktika.
 Erapraksise juhendamisel toimuv praktika.
 Õigusalane koolitus spetsiaalse õppekava alusel, mis on
ühine kõigi advokaadi praktikantide jaoks.
 Õigusvaldkonnaga
mitteseotud
kutseoskuste
(nt kommunikatsioon, büroo töö korraldamine jms) alane
koolitus.
 Õigusvaldkonnaga seotud kutseoskuste (nt hagide
koostamine, töö klientidega jms) alane koolitus.

Sobivuseksam/kontroll
enne kutsepraktika algust

JAH

Kindlaksmääratud
õppekava kutsepraktika
ajal

PUUDUB

Kontrollitakse diplomit.
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ELi õigust ja keeleõpet
käsitlevad erisused

PUUDUVAD

Kutsepraktika periood on
jagatud erinevateks
etappideks

JAH

Kaks eraldi etappi:
 kursuseõpe;
 kutsepraktika.

Kutsepraktika järgne
hindamine/eksam

JAH

Kirjalike eksamite abil (valikvastustega test ja
juhtumianalüüs).

3. Täiendusõppe süsteem
Täiendusõppe ja
spetsialiseerumisõppe eristamine

EI ERISTATA.
Puudub kohustuslik õiguslik või reguleeriv raamistik.
Täiendusõpet ja spetsialiseerumisõpet ei eristata.
Erand:
õigusabi raamistik.
Hispaanias pakutakse
spetsialiseerumis- ja täiendusõpet nendele
advokaatidele, kes tegelevad õigusabi andmisega.

Täiendusõppe läbimisega
seotud kohustused

PUUDUVAD

Puudub õiguslik või reguleeriv raamistik.

Spetsialiseerumisõppe
läbimisega seotud
kohustused

PUUDUVAD

Puudub õiguslik või reguleeriv raamistik.

Kuid need advokaadid, kes soovivad osutada õigusabi
teenuseid,
peavad
läbima
täiendusja
spetsialiseerumisõppe, mida pakuvad advokatuurid ja
advokaate koolitav õppeasutus.

Erand:
spetsialiseerumisõppe läbimise kohustus on neil
advokaatidel, kes on spetsialiseerunud õigusabi
osutamisele.

Kohustused seoses
võõrkeelte õppimisega

PUUDUVAD

Täiendusõppe/spetsialiPUUDUVAD
seerumisõppe raames ELi õiguse
omandamisega seotud kohustused
4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
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Akrediteerimisvõimalus

PUUDUB.
 Puudub õiguslik või reguleeriv raamistik.
 Akrediteerimist kohaldatakse üksnes
õigusabi andmisele spetsialiseerumist
käsitlevate kursuste puhul.

Nende koolituspakkujate arv, kes
pakuvad täiendusõpet

Üle 50 koolituspakkuja.
See arv on saadud Hispaania advokatuuride arvu
(kokku 83 advokatuuri) ja Hispaanias tegutsevate
advokaate koolitavate õppeasutuste arvu põhjal.

Nende koolituspakkujate liik, kes
töötavad välja akrediteeritud
täiendusõppe kursusi

 Advokatuurid.
 Advokaate koolitavad õppeasutused.
 Ülikoolid.
Koolitusel osalemine on vabatahtlik, sest puudub
õiguslik või reguleeriv raamistik.

Koolituste liigid ja õppemeetodid
Koolituste liigid, mis on heaks
kiidetud täiendusõppe või
spetsialiseerumisõppe läbimise
kohustuse raames

EI
Osalemine koolitusel, mis toimub teises
KOliikmesriigis:
HALDATA
EI KOHALDATA.

5. Järelevalve koolituse üle
Täiendusõppe üle järelevalvet
tegevad organisatsioonid

Advo- Vabatahtlikkuse alusel läbitavat
katuu täiendusõpet pakuvad advokatuur või
r
advokaate koolitav õppeasutus ning selle üle
teeb järelevalvet ja seda hindab iga kohalik
advokatuur eraldi.

Järelevalveprotsess

EI KOHALDATA.

Spetsialiseerumisõppe üle
järelevalvet tegevad
organisatsioonid

Advokatuurid ja advokaate koolitavad
õppeasutused.
Spetsialiseerumisõpe on kohustuslik õigusabi
andvate advokaatide jaoks.

6. Koolitussüsteemi riiklik reform
Hispaania advokatuuri teada ei ole oodata riikliku koolitussüsteemi põhjalikke reforme. Siiski
võidakse teha mõningaid muudatusi täiendusõppe valdkonnas. 2013. aasta oktoobris esitas
valitsus seadusandjale eelnõu ettepaneku ja selle arutamine on praegu pooleli.
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Lõpptulemuseni peaks jõutama 2014. aasta jooksul.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 2 – Study on the state of play of lawyers
training in EU law”. Küsitluse viisid läbi Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) ja
Euroopa Avaliku Halduse Instituut (EIPA).
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