Advokātu apmācības sistēmas ES
Spānija
Informāciju iesniedza: Spānijas Advokatūras vispārējā padome (Consejo General de la Abogacía
Española)
2014. gada aprīlis
VALSTS ADVOKĀTU APMĀCĪBAS SISTĒMAS RAKSTUROJUMS — Spānija
1. Piekļuve profesijai
Augstākā/universitātes izglītība

JĀ

Akadēmiskais grāds tiesību
zinātnē ir obligāts

JĀ

Veicamās darbības, lai kļūtu par
pilntiesīgu advokātu

Obligātās darbības:
 reģistrācija Advokātu asociācijā,
 eksāmens (valsts eksāmens),
 ievadapmācības pabeigšana.

Vai pastāv alternatīvi profesijas
iegūšanas veidi?

NĒ

2. Ievadapmācība
Vai ir paredzēts
ievadapmācības periods?

JĀ

Ievadapmācības periods ir obligāts kopš 2011. gada
novembra.
Ievadapmācības perioda ilgums:
aptuveni 18 mēneši.
Juridiskais pamats
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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Vai ievadapmācības
periods ir obligāts?

JĀ

Ir jāiegūst 90 ECTS (Eiropas kredītpunktu pārneses
un uzkrāšanas sistēma) punkti, kas ir sadalīti šādi:
60 ECTS punkti par maģistra līmeņa kursiem
(11 mēneši) un 30 ECTS punkti par stažēšanos (6–
7 mēneši).

Struktūras, kas ir
atbildīgas par
ievadapmācību
organizēšanu



Advokātu asociācijas ar juridiskās prakses skolu
starpniecību.
Advokātu asociācija paraksta vienošanos ar vismaz vienu
universitāti, lai nodrošinātu atbilstību juridiskajām
prasībām par profesionālo kompetenci, piemērotību vai
kvalifikācijām un pasniedzēju kvalifikāciju. Advokātu
asociācija ir atbildīga par apmācības pastāvīgu
organizēšanu ievadapmācības periodā;
universitātes (valsts vai privātās). Universitātes var
nodrošināt apmācību saskaņā ar vienošanos, kas
parakstīta ar vismaz vienu advokātu asociāciju, lai
nodrošinātu stažēšanos ievadapmācības periodā (prakse).
Universitāte ir atbildīga par apmācības pastāvīgu
organizēšanu ievadapmācības periodā;
universitātes (valsts vai privātās) kopā ar advokātu
asociācijām, kas darbojas ar juridiskās prakses skolu
starpniecību. Advokātu asociācija, juridiskās prakses skola
un universitāte ir atbildīga par apmācības pastāvīgu
organizēšanu ievadapmācības periodā.





Ievadapmācību veidi

Mācību kursi, kam seko stažēšanās (mācekļa prakse) un
galīgais pārbaudes darbs (jautājumi ar atbilžu variantiem un
gadījuma izpēte).
Stažēšanās posms, ko uzrauga advokāta privātprakse vai
universitāte saskaņā ar vienošanos:
 stažēšanās, ko uzrauga praktizējošs advokāts,
 juridiskā apmācība pēc īpašas programmas, kas ir vienota
visiem advokātu mācekļiem,
 mācības par nepieciešamajām prasmēm, kas nav saistītas
ar tieslietām (piem., komunikācija, biroja vadība utt.),
 mācības par praktizējošiem juristiem nepieciešamajām
prasmēm (piem., prasības pieteikumu sagatavošana,
darbs ar klientiem utt.).

Iestājeksāmens/pārbaudījums pirms

JĀ

Diploma pārbaude.
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ievadapmācības perioda
Noteikta mācību
programma
ievadapmācības periodā

NĒ

Iezīmes attiecībā uz ES
tiesībām un valodu
apmācība

NĒ

Vai ievadapmācības
periods ir iedalīts vairākos
posmos?

JĀ

Divi atsevišķi posmi:
 mācību kursi,
 stažēšanās.

Novērtējums/eksāmens
pēc ievadapmācības
perioda beigām

JĀ

Rakstiski eksāmeni (jautājumi ar atbilžu variantiem un
gadījuma izpēte).

3. Tālākizglītības sistēma
Tālākizglītības un apmācības
specializācijā nošķiršana

NĒ
Nav obligāta tiesiskā regulējuma vai reglamentējošu
noteikumu.
Tālākizglītība un apmācība specializācijā netiek
nošķirta.
Izņēmums
Juridiskās palīdzības sistēma — Spānijā advokātiem,
kas strādā juridiskās palīdzības sistēmā, ir iespējams
saņemt apmācību specializācijā un tālākizglītību.

Prasības saistībā ar
tālākizglītību

NĒ

Nav tiesiskā regulējuma vai reglamentējošu
noteikumu.
Tomēr advokātiem, kuri vēlas sniegt juridiskās
palīdzības pakalpojumus, ir jāpiedalās tālākizglītības un
speciālās apmācības pasākumos, ko piedāvā juridiskās
prakses skola un advokātu asociācijas.

Prasības saistībā ar
apmācību specializācijā

NĒ

Nav tiesiskā regulējuma vai reglamentējošu
noteikumu.
Izņēmums
Prasības par apmācību specializācijā ir noteiktas
advokātiem, kuri specializējas juridiskās palīdzības
sniegšanā.
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Prasības saistībā ar
svešvalodu apguvi

NĒ

Prasības par ES tiesībām veltīta
satura iekļaušanu
tālākizglītības/specializācijas
programmā

NĒ

4. Akreditācijas sistēmas un apmācības pakalpojumu sniedzēji
Akreditācijas iespēja

NĒ



Nav tiesiskā regulējuma vai reglamentējošu
noteikumu,
akreditācija vajadzīga tikai kursiem par
juridiskās palīdzības sniegšanu, kas ir saistīti
ar apmācību specializācijā.

To apmācības pakalpojumu
sniedzēju skaits, kas piedāvā
tālākizglītības pasākumus

Vairāk nekā 50.
Šis skaitlis ir aprēķināts, ņemot vērā advokātu
asociāciju skaitu Spānijā (kopā 83) un juridiskās prakses
skolu skaitu, kas darbojas Spānijā.

Apmācības pakalpojumu
sniedzēji, kas izstrādā
akreditētus tālākizglītības
pasākumus

 Advokātu asociācijas,
 juridiskās prakses skolas,
 universitātes.
Apmācība notiek brīvprātīgi, jo nav izveidots īpašs
tiesiskais regulējums vai reglamentējoši noteikumi.

Pasākumi un metodes
N/A

Dalība apmācības pasākumos citā
dalībvalstī:
nav attiecināms.

Organizācijas, kas ir iesaistītas
tālākizglītības pasākumu
uzraudzībā

Advokātu
asociācija

Brīvprātīgo tālākizglītību, ko piedāvā
Advokātu asociācija vai juridiskās prakses
skola, uzrauga un novērtē attiecīgā vietējā
advokātu asociācija.

Uzraudzības process

Nav attiecināms.

Organizācijas, kas ir iesaistītas
specializēto apmācības
pasākumu uzraudzībā

Advokātu asociācijas un juridiskās prakses skolas

Iespējamie apmācības pasākumu
veidi saskaņā ar tālākizglītības
vai specializācijas prasībām
5. Apmācības pasākumu uzraudzība

Saistībā ar apmācību specializācijā, kas ir obligāta
advokātiem, kuri sniedz juridisko palīdzību.
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6. Apmācības sistēmas valsts reforma
Spānijas Advokātu asociācija neplāno būtiskas reformas valsts apmācības sistēmā. Tomēr
var tikt veiktas dažas izmaiņas tālākizglītības jomā. Valdība 2013. gada oktobrī iesniedza
likumdevējam priekšlikuma projektu, kas šobrīd tiek izvērtēts. Galīgais rezultāts gaidāms
2014. gadā.

Avots: pilotprojekts — Eiropas Tiesiskā apmācība: "2. daļa. Pētījums par stāvokli advokātu apmācības
jomā saistībā ar ES tiesībām" (Study on the state of play of lawyers training in EU law), ko veica Eiropas
Advokatūru un juristu biedrību padome (CCBE) un Eiropas Publiskās pārvaldes institūts (EIPA).
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