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OPIS KRAJOWEGO SYSTEMU SZKOLENIA ADWOKATÓW w Hiszpanii
1. Dostęp do zawodu
Wykształcenie wyższe / studia
uniwersyteckie

TAK

Wymagany dyplom ukończenia
studiów prawniczych

TAK

Warunki, które musi spełnić
adwokat, aby uzyskać pełne
prawo do wykonywania zawodu:

Warunki konieczne:
 wpis na listę adwokatów;
 złożenie egzaminu (państwowego);
 odbycie aplikacji.

Alternatywne drogi do zawodu:

NIE

2. Szkolenie w trakcie aplikacji
Czy istnieje aplikacja?

TAK

Aplikacja jest obowiązkowa od listopada 2011 r.
Ustalony czas trwania:
około 18 miesięcy
Podstawa prawna:
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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Państwo: Hiszpania

Obowiązkowa

TAK

Rodzaje struktur
odpowiedzialnych za
organizowanie szkoleń w
trakcie aplikacji







Forma szkoleń w trakcie
aplikacji

90 punktów ECTS, z czego 60 punktów ECTS w
ramach programu studiów magisterskich (11 miesięcy)
oraz 30 punktów ECTS w ramach praktyk (od 6 do 7
miesięcy)

Izby – za pośrednictwem szkół praktyki prawniczej.
Aby zapewnić zgodność z wymogami prawnymi w
zakresie kompetencji zawodowych, odpowiedniości lub
kryteriów dotyczących wykształcenia i kwalifikacji
nauczycieli, izba zawiera umowę z co najmniej jedną
uczelnią. Izba jest odpowiedzialna za bieżące kwestie
związane z organizacją szkoleń w trakcie aplikacji;
uczelnie (publiczne lub prywatne); uczelnie mogą
prowadzić szkolenia na mocy umowy zawartej z co
najmniej jedną izbą, aby zapewnić możliwość odbycia
stażu w trakcie aplikacji (praktyki). Uczelnia jest
odpowiedzialna za bieżące kwestie związane z
organizacją szkoleń w trakcie aplikacji;
uczelnie (publiczne lub prywatne) we współpracy z izbami
działającymi za pośrednictwem szkół praktyki prawniczej.
Odpowiedzialność za bieżące kwestie związane z
organizacją szkoleń w trakcie aplikacji spoczywa na izbie,
szkole praktyki prawniczej i uczelni.

Kurs szkoleniowy, po którym następuje staż (praktyka) i test
końcowy (test wielokrotnego wyboru i analiza kazusu);
okres praktyk pod nadzorem adwokata prowadzącego
prywatną praktykę lub pod nadzorem uczelni, z którą zawarto
umowę:
 praktyki pod nadzorem adwokata prowadzącego
prywatną praktykę;
 szkolenie z zakresu prawa prowadzone zgodnie z
określonym programem nauczania wspólnym dla
wszystkich aplikantów;
 szkolenie w zakresie kompetencji zawodowych innych niż
kompetencje
prawnicze
(np.
umiejętności
komunikacyjne, zarządzanie kancelarią itp.);
 szkolenie w zakresie prawniczych kompetencji
zawodowych (np. sporządzanie pozwów, praca z
klientami itp.).
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Egzamin wstępny /
sprawdzenie wiedzy przed
rozpoczęciem aplikacji

TAK

Ustalony program
nauczania w trakcie
aplikacji

NIE

Szczególne zasady
dotyczące szkoleń w
zakresie prawa UE i
szkoleń językowych:

NIE

Podział aplikacji na różne
etapy

TAK

Dwa odrębne etapy:
 kursy szkoleniowe
 praktyki.

Ocena/egzamin po
odbyciu aplikacji

TAK

W formie egzaminów pisemnych (test wielokrotnego
wyboru i analiza kazusu)

Sprawdzenie/weryfikacja dyplomu

3. System doskonalenia zawodowego
Rozróżnienie między
NIE
doskonaleniem zawodowym a
W Hiszpanii nie wprowadzono obowiązkowych ram
szkoleniem z zakresu specjalizacji prawnych ani regulacyjnych.
Nie istnieje rozróżnienie między doskonaleniem
zawodowym a szkoleniem z zakresu specjalizacji.
Wyjątek:
ramy pomocy prawnej: w Hiszpanii organizowane
są szkolenia z zakresu specjalizacji i szkolenia w
ramach doskonalenia zawodowego dla adwokatów
specjalizujących się w dziedzinie pomocy prawnej.
Obowiązek doskonalenia
zawodowego

NIE

W Hiszpanii nie wprowadzono żadnych
obowiązkowych ram prawnych ani regulacyjnych.
Adwokaci zainteresowani świadczeniem usług w
zakresie pomocy prawnej muszą uczestniczyć w
szkoleniach w ramach doskonalenia zawodowego i z
zakresu specjalizacji organizowanych przez szkołę
praktyki prawniczej oraz izby.

Obowiązek szkolenia z
zakresu specjalizacji

NIE

W Hiszpanii nie wprowadzono żadnych
obowiązkowych ram prawnych ani regulacyjnych.
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Wyjątek:
adwokaci specjalizujący się w dziedzinie pomocy
prawnej są zobowiązani do ukończenia szkolenia z
zakresu specjalizacji.
Obowiązek nauki języków
obcych

NIE

Obowiązek włączenia treści
związanych z prawem UE w
zakres doskonalenia
zawodowego / szkolenia z
zakresu specjalizacji

NIE

4. Systemy akredytacji i organizatorzy szkoleń
Możliwość akredytacji

NIE



W Hiszpanii nie wprowadzono żadnych
obowiązkowych ram prawnych ani
regulacyjnych;
akredytacji podlegają wyłącznie kursy
specjalizacyjne w zakresie pomocy prawnej.

Liczba organizatorów szkoleń
oferujących działania
szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego

Ponad 50
Liczbę organizatorów szkoleń obliczono na podstawie
liczby izb adwokackich w Hiszpanii (łącznie 83 izby)
oraz liczby szkół praktyki prawniczej prowadzących
działalność w Hiszpanii.

Rodzaj organizatorów szkoleń
opracowujących akredytowane
działania szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego

 Izby;
 szkoły praktyki prawniczej;
 uczelnie.
Szkolenia odbywają się na zasadzie dobrowolnego
udziału z uwagi na fakt, że w Hiszpanii nie
wprowadzono żadnych obowiązkowych ram prawnych
ani regulacyjnych.

Działania i metody
Rodzaj działań szkoleniowych
akceptowanych w ramach
obowiązku doskonalenia
zawodowego lub szkolenia z
zakresu specjalizacji

NIE
Uczestnictwo w działaniach szkoleniowych
DOTY w innym
CZY
państwie członkowskim:
NIE DOTYCZY

5. Nadzór nad działaniami szkoleniowymi
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Organizacje zaangażowane w
nadzorowanie działań z zakresu
doskonalenia zawodowego

Izba

Każda izba regionalna nadzoruje i ocenia
dobrowolne szkolenia w ramach doskonalenia
zawodowego organizowane przez izbę lub
szkołę praktyki prawniczej.

Proces nadzoru

NIE DOTYCZY

Organizacje zaangażowane
nadzór nad działaniami
dotyczącymi szkolenia z zakresu
specjalizacji

Izby i szkoły praktyki prawniczej
Jeżeli chodzi o szkolenia z zakresu specjalizacji, są one
obowiązkowe dla prawników praktyków
specjalizujących się w dziedzinie pomocy prawnej.

6. Krajowa reforma systemu szkolenia
Hiszpańska Izba Adwokacka nie przewiduje istotnej reformy krajowego systemu szkolenia.
Można oczekiwać jednak pewnych zmian w obszarze doskonalenia zawodowego. W
październiku 2013 r. rząd przedstawił organom ustawodawczym projekt wniosku, który jest
obecnie przedmiotem konsultacji. Oczekuje się, że kwestia ta zostanie ostatecznie
rozstrzygnięta w 2014 r.

Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 2 – Badanie
dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie szkolenia adwokatów w dziedzinie prawa UE”, realizowany przez
Radę Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej (CCBE) i Europejski Instytut
Administracji Publicznej (EIPA)
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