Системи за обучение на адвокати в
ЕС
Франция
Информация, предоставена от: Висшия адвокатски съвет (Conseil National des Barreaux)
април 2014 г.

ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ във
Франция
1. Достъп до професията
Необходимо ли е висше
образование/университетско
образование?

ДА

Задължително ли е
притежаването на диплома по
право?

ДА

Какви са стъпките за
придобиване на пълна
правоспособност като адвокат?



Предпоставка за придобиване на
правоспособност като адвокат е диплома по право
след завършено 4-годишно обучение (Master 1)
или равностойна на нея диплома.
Правно основание:
На френски език: Наредба от 25 ноември 1998 г.
относно списъка на квалификациите или
дипломите, признати за равностойни на 4годишно обучение (maîtrise) по право с цел
упражняване на адвокатската професия (Arrêté du
25 novembre 1998 fixant la liste des titres ou diplômes
reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour
l'exercice de la profession d'avocat) и Наредба от 21
март 2007 г. (Arrêté du 21 mars 2007)
Изискване
за
гражданство:
френско
гражданство,
гражданство
на
една
от
държавите – членки на ЕС, на държава, която е
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страна по споразумението за Европейското
икономическо пространство, гражданство на
държава или териториална единица, която не
принадлежи към ЕС или ЕИП и която позволява
на френските граждани да упражняват
професията при същите условия, които се
прилагат
към
заинтересовани
лица,
възнамеряващи на практикуват във Франция, или
лица със статут на бежанци или статут на лица без
гражданство, признат от Френската служба за
защита на бежанците и лицата без гражданство
(OFPRA).
Изискване за образователна степен: да
притежават диплома по право след завършено 4годишно обучение или равностойна на нея и да
притежават сертификат за правоспособност за
упражняване на адвокатската професия (CAPA –
certificat d’aptitude à la profession d’avocat).
Изискване за морални качества: кандидатите не
трябва да са осъждани за престъпление или да
имат наложени дисциплинарни наказания, нито
да са обявени в несъстоятелност или да са им
наложени други санкции.
Регистрация в адвокатската колегия:
o успешно полагане на заключителния изпит за
правоспособност
за
упражняване
на
адвокатската професия (CAPA);
o

след полагане на заключителния изпит за
правоспособност
за
упражняване
на
адвокатската професия (CAPA) стажантадвокатът трябва да положи клетва и да се
регистрира в списъка на практикуващите
адвокати на адвокатската колегия, към която
иска да практикува (вж. член 101 от Указ от 27
ноември 1991 г. (Décret du 27 novembre 1991).

Правно основание (на френски език):
Закон № 71-1130 от 31 декември 1971 г. за реформа на
някои съдебни и юридически професии (Loi n° 71-1130
du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques)
Указ № 91-1197 от 27 ноември 1991 г. за организиране
на адвокатската професия (Décret n° 91-1197 du 27
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novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Има ли алтернативни начини за достъп до упражняване на професията?
Определени категории юристи в зависимост от упражняваните по-рано дейности, посочени в
членове 97 и 98 от Указ № 91-1197 от 27 ноември 1991 г. за организиране на адвокатската
професия (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat):
- са освободени от изискването за притежаване на диплома по член 11, точка 2 от Закон от
31 декември 1971 г. (Loi du 31 décembre 1971), от изискването за обучение, от сертификата за
правоспособност за упражняване на адвокатската професия:
1. членове и бивши членове на френския Държавен съвет (Conseil d'État), както и членове
и бивши членове на административните съдилища и административните апелативни
съдилища;
2. членове и бивши членове на Сметната палата или регионалните сметни палати на
Френска Полинезия и Нова Каледония;
3. съдии и бивши съдии, чиято дейност се урежда от Постановление № 58-1270 от 22
декември 1958 г. за приемане на органичен закон за статута на магистратурата
(Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature);
4. университетски преподаватели по право;
5. адвокати в Държавния съвет и Касационния съд;
6. бивши адвокати с право на пледиране в апелативен съд;
7. бивши адвокати, регистрирани във френска адвокатска колегия, и бивши правни
съветници (conseils juridiques):
- следните категории лица са освободени от изискването за теоретично и практическо
обучение и притежаването на сертификат за правоспособност за упражняване на
адвокатската професия:
1. нотариуси, съдебни изпълнители, секретари на търговските съдилища (greffiers des
tribunaux de commerce), съдебни управители на имущество (administrateurs judiciaires) и
синдици по несъстоятелността (mandataires judiciaires), извършващи оздравяване и
ликвидиране на предприятия, бивши управители на етажна собственост и съсобственост
(syndics) и бивши съдебни управители на имущество, представители по индустриална
собственост (conseils en propriété industrielle) и бивши патентни представители (conseils en
brevet d'invention), които са упражнявали функциите си в продължение на най-малко пет
години;
2. университетски преподаватели (maîtres de conférences), главни асистенти (maîtres
assistants) и асистенти (chargés de cours), ако притежават докторска степен по право,
икономически науки или управление, с доказан петгодишен преподавателски стаж в
областта на правото в горепосочените качества в звената за обучение и научни
изследвания;
3. юрисконсулти (juristes d'entreprise) с доказан професионален опит от най-малко осем
години в правния отдел на едно или няколко предприятия;
4. държавни служители и бивши държавни служители от категория „A“ или лица,
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приравнени на държавни служители от тази категория, които в това си качество са
упражнявали юридическа дейност в продължение на най-малко осем години в състава на
администрация, публичен орган или международна организация;
5. юристи, упражнявали юридическа дейност в продължение на най-малко осем години, в
синдикална организация;
6. юристи, които са били служители на адвокат, на сдружение или на адвокатска кантора,
на кантора на процесуални представители (аvoués) или на адвокати в Държавния съвет и
Касационния съд, с доказан професионален опит в това си качество в продължение на
най-малко осем години след придобиването на квалификацията или дипломата,
посочена в член 11, точка 2 от Закона от 31 декември 1971 г.;
7. лицата по член 22 от Закон № 2011-94 от 25 януари 2011 г. за реформа на
процесуалното представителство пред апелативните съдилища (Loi n° 2011-94 du 25
janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel);
8. сътрудници на депутати или асистенти на сенатори, които могат да докажат, че са
упражнявали като основно професионално занимание юридическа дейност в
продължение на най-малко осем години в това си качество.

2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ стаж?

Стажът задължителен ли
е?

Какви видове структури
са отговорни за
организиране на
въвеждащото обучение
по време на този стаж?

ДА

ДА





Правно основание (на френски език):
Указ № 91-1197 от 27 ноември 1991 г.
организиране на адвокатската професия
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
organisant la profession d'avocat

за

Установена продължителност:
Обучението
в
Регионалния
център
за
професионално обучение на адвокати (CRFPA)
продължава 18 месеца
Школите за адвокати (Écoles d'avocats) (регионални
центрове за професионално обучение – centres
régionaux de formation professionnelle)
Висш адвокатски съвет (Conseil National des
Barreaux)

Правно основание (на френски език):
Член 13 и член 21-1 от Закона от 31 декември
1971 г. за реформа на някои съдебни и
юридически професии (Loi du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques)
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Форма на въвеждащото
обучение






Курсове в регионалните центрове за професионално
обучение на адвокати
Външен стаж (съдилища, предприятия)
Курс на обучение (Master 2)
Стаж в адвокатска кантора (за по-подробна
информация вж. раздела по-долу за отделните етапи
на въвеждащия стаж)

Има ли приемен
изпит/проверка преди
въвеждащия стаж?

ДА

Приемен изпит на Регионалния център за
професионално обучение на адвокати (CRFPA)
Правно основание (на френски език):
Член 57 от Указ № 91-1197 от 27 ноември
1991 г. (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991)
и Наредба от 11 септември 2003 г. относно
програмата и реда и условията на приемния
изпит
на
Регионалния
център
за
професионално обучение на адвокати
(CRFPA) (Arrêté du 11 septembre 2003 fixant le
programme et les modalités de l’examen d’accès
au CRFPA)

Има ли утвърдена
учебна програма по
време на въвеждащия
стаж?

ДА

Указ № 91-1197 от 27 ноември 1991 г. (Décret n° 911197 du 27 novembre 1991), раздел 3, член 57.

Шестмесечно
въвеждащо
основни предмети:

обучение –

Професионална етика, изготвяне на правни
актове, пледиране и дебати, съдебни
производства, управление на адвокатска
кантора, чужд език.
Има ли специфични
изисквания във връзка с
изучаването на правото
на ЕС и езиковото
обучение?

ДА
Езиково обучение:
Приемният изпит на CRFPA включва устен изпит по един
от чуждите езици, изброени в приложението към
Наредбата от 11 септември 2003 г. относно програмата и
условията и реда на приемния изпит на Регионалния
център за професионално обучение на адвокати (CRFPA)
(Arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les
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modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation
professionnelle d'avocats).
Обучаващите се в CRFPA изучават един чужд език (член 57
от Указ № 91-1197 от 27 ноември 1991 г. (Décret n° 91-1197
du 27 novembre 1991).
Обучение по право на ЕС:
В член 57 от Указ № 91-1197 от 27 ноември 1991 г. (Décret
n° 91-1197 du 27 novembre 1991) правото на ЕС не се посочва
като задължителна част от основното общо обучение.
В Наредба от 7 декември 2005 г. относно програмата
и реда и условията на изпита за правоспособност за
упражняване на адвокатската професия (Arrêté du 7
décembre 2005 fixant le programme et les modalités de
l'examen d'aptitude à la profession d'avocat) обаче се
посочва следното:
- в програмата, посочена в приложението към указа,
се включва изрично „ОБЩНОСТНО ПРАВО И ПРАВО
НА ЕС“ (институционално право/материално право на
ЕС),
- приемният изпит трябва да включва устно
упражнение с продължителност от около 15 минути
след тричасова подготовка на казус от гражданското,
търговското,
социалното,
наказателното,
административното или общностното право по избор
на кандидата (с коефициент 2) (член 3 от Наредбата
от 7 декември 2005 г.).
Учебните програми по право на ЕС на школите за адвокати
са доста разнородни и поради нарастващото влияние на
правото на ЕС върху френското право във всички области
често правото на ЕС се преподава не в рамките на
специализирани курсове, а при преподаването на други
правни дисциплини (наказателно право, гражданско
право, социално право). Делегацията на френските
адвокатски колегии (Délégation des Barreaux de France) е
разработила модул по право на ЕС, който се използва от
някои школи за адвокати.

6

Държава: Франция

ДА
Въвеждащият стаж
разделен ли е на отделни Правно основание (на френски език):
Член 58 от Указ № 91-1197 от 27 ноември 1991 г. (Décret
етапи?
n° 91-1197 du 27 novembre 1991)
18-месечният стаж на обучение е разделен
3 календарни периода:
 6-месечни курсове в CRFPA за усвояване на
основните положения,
 6 до 8-месечно обучение за осъществяване на
индивидуален педагогически проект – има
2 възможности за този вид обучение: външен
стаж
(съдилища,
предприятия)
или
университетско обучение на ниво Master 2,
 6-месечен стаж в адвокатска кантора (този стаж
трябва да бъде предмет на тристранно
споразумение между Регионалния център,
стажанта и ръководителя на стажа).
Има ли оценка/изпит
след въвеждащия стаж?

ДА

на

В края на въвеждащото обучение в CRFPA
кандидатът трябва да положи успешно изпит за
получаване на сертификат за правоспособност за
упражняване на адвокатската професия (CAPA) по
реда и условията на Наредбата от 7 декември
2005 г. относно програмата и реда и условията на
изпита за правоспособност за упражняване на
адвокатската професия (Arrêté du 7 décembre 2005
fixant le programme et les modalités de l'examen
d'aptitude à la profession d'avocat).

3. Система за текущо обучение
Прави ли се разграничение
между текущо обучение и
специализация?

ДА
Правно основание (на френски език):
Член 85 от Указ № 91-1197 от 27 ноември 1991
г. (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991)
Всяка година Висшият адвокатски съвет публикува
национален списък на адвокатите, които са
придобили
една
или
две
специалности,
включително на адвокатите със специализация,
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която им дава право да се явяват пред
апелативните съдилища, предвидена в член 1,
алинея 4 от Закона от 31 декември 1971 г. (вж. погоре раздела за стъпките за придобиване на пълна
правоспособност като адвокат).
Има ли задължение за
преминаване на текущо
обучение?

ДА

Етичното задължение за текущо обучение
беше законово установено след консултации
с Висшия адвокатски съвет при следните ред
и условия:
Правно основание (на френски език):






Има ли задължение за
специализация?

ДА

член 14-2 от Закон от 31 декември
1971 г. за реформа на някои съдебни и
юридически професии (Loi du 31
décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et
juridiques) (текущото обучение е
задължително
за
адвокатите,
регистрирани в адвокатските колегии),
членове 85 и 85-1 от Указ от 27
ноември 1991 г. за организиране на
адвокатската професия (Décret du 27
novembre 1991 organisant la profession
d'avocat),
Нормативно решение № 2011-004 от 25
ноември 2011 г. относно обсъждането
на правилата за прилагане на
текущото обучение на адвокатите
(Décision à caractère normatif n° 2011-004
du 25 novembre 2011 portant délibération
sur les modalités d’application de la
formation continue des avocats).

Правно основание:
Член 85 от Указ от 27 ноември 1991 г. за
организиране на адвокатската професия
(Décret du 27 novembre 1991 organisant la
profession d'avocat)
Специализираните
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половината от времето си за текущо обучение
за областта/областите си на специализация.
Има ли задължение за
изучаване на чужди езици?

НЕ

Има
ли
задължение
за НЕ
включване на правото на ЕС в
текущото
обучение/специализацията?
4. Акредитация и структури, предоставящи обучение
Съществува ли акредитация?

ДА
Не съществува задължителна процедура за
акредитация за предоставяне на обучение на
адвокатите.
В Решение № 2011-004 от 25 ноември 2011 г.
относно обсъждането на правилата за прилагане
на текущото обучение на адвокатите (Décision du
25 novembre 2011 portant délibération sur les
modalités d'application de la formation continue des
avocats) се посочва, че структурите, предоставящи
обучение, предоставят на Висшия адвокатски
съвет всяка година, на всеки два месеца или на
всеки шест месеца подробна програма за
дейностите по обучение за съответния период.
Единственото задължение е да се представи
програмата, Висшият адвокатски съвет не
контролира съдържанието на програмата, нито
предлаганите дейности по обучение.

Какъв е броят на структурите,
предоставящи обучение, които
предлагат акредитирани
дейности по текущо обучение?
Какви са видовете структури,
предоставящи обучение, които
разработват акредитирани

Няма налични данни (тъй като няма
задължителен контрол на предлаганото
обучение, няма налични данни относно броя
на структурите, предоставящи обучение).


CRFPA – Регионалните центрове за
професионално обучение на адвокати
(школите за адвокати – Écoles d'avocats)
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дейности по текущо обучение?



Какъв е броят на структурите,
предоставящи обучение, които
организират учебни дейности
за специализация?
Какви са видовете структури,
предоставящи обучение, които
разработват акредитирани
учебни дейности за
специализация?

Адвокатските колегии
Организации,
учредени
или
ръководени от адвокатските колегии
Акредитирани
частни
структури,
предоставящи обучение

Няма налични данни (тъй като няма
задължителен
контрол
на
предлаганото
обучение, няма налични данни относно броя на
структурите, предоставящи обучение).



Адвокатските колегии
Организации, учредени или ръководени от
адвокатските колегии
 Акредитирани частни търговски структури,
предоставящи обучение (адвокатски кантори)
 Акредитирани частни или публични
структури
с
нестопанска
цел,
предоставящи обучение (университети)
 Неакредитирани
частни
търговски
структури, предоставящи обучение
 Неакредитирани частни или публични
структури
с
нестопанска
цел,
предоставящи обучение

Дейности и методи
Какви видове дейности по
обучение се приемат съгласно
задължението за текущо
обучение или специализация?

Текущо обучение:
 Публикуване на
правни статии
 Обучение, предлагано
от адвокати, учебни
заведения или други
организации за
професионално
обучение
 Правни колоквиуми
или конференции или
мероприятия, пряко
свързани с
професионалната
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Участие в
дейности по
обучение в други
държави членки:
Съществува
взаимно
признаване с други
държави на
часовете текущо
обучение.
Учебните
часове
или кредитите на

Държава: Франция






дейност на адвокатите
Обучения,
предоставяни от
адвокати
Дистанционни текущи
обучения
Взаимно признаване с
други държави на
часовете текущо
обучение

текущо обучение,
получени
в
чужбина, се считат
за изпълнение на
задължението за
текущо обучение
съгласно
правилата
на
Решение № 2011004 от 25 ноември
2011 г., цитирано
по-долу.
Правно
основание:
Нормативно
решение № 2011004 от 25 ноември
2011 г. относно
обсъждането на
правилата за
прилагане на
текущото обучение
на адвокатите
(Décision à caractère
normatif n° 2011004 du 25 novembre
2011 portant
délibération sur les
modalités
d’application de la
formation continue
des avocats),
член 6.

5. Надзор на дейностите по обучение
Кои са структурите,



Комитетът за професионално обучение към
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упражняващи надзор върху
дейностите по текущо
обучение?

Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Висшия адвокатски съвет:
- контролира текущото обучение, предлагано
от Регионалните центрове за професионално
обучение на адвокати (CRFPA),
- контролира програмите за текущо обучение в
рамките на разпределението на общите
средства от Общия фонд за текущо обучение
на свободните професии (FIF-PL – Fond
Interprοfessionnel
de
Formation
des
Professionnels Libéraux), въз основа на
2 критерия: формален (целева аудитория и
ред и условия) и по същество (многообразие
на обученията, които следва да обхващат
всички области на правото; следене на
актуалното
развитие
на
правните
дисциплини),
 FIF-PL изготвя финансови споразумения с
всяка от школите за адвокати (écoles
d’avocats),
 Комитетът за професионално обучение към
Висшия адвокатски съвет разпределя част от
средствата от FIF-PL на синдикалните
организации на адвокатската професия,
които разполагат с регистрационен номер на
структура, предоставяща професионално
обучение, по смисъла на член L. 6351-1 и
следващите от Кодекса на труда (Code du
travail), които са представили своите
програми за текущо обучение на Висшия
адвокатски
съвет.
Съдържанието
на
програмите обаче не се проверява. Има само
задължение за представянето им.


В Нормативно решение № 2011-004 от 25
ноември 2011 г. относно обсъждането на
правилата за прилагане на текущото
обучение на адвокатите (Décision à caractère
normatif n° 2011-004 du 25 novembre 2011
portant délibération sur les modalités
d’application de la formation continue des
avocats) се посочва, че структурата,
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Кои са структурите,
упражняващи надзор върху
дейностите по обучение за
специализация?

предоставяща обучение, всяка година
трябва да представя на Висшия адвокатски
съвет подробната програма на дейностите
по обучение за съответния период.
Съветите на адвокатските колегии (Conseils
de l’Ordre des Barreaux) упражняват
последващ контрол на изпълнението на
задължението за текущо обучение (член 17 от
Закон № 71-1130 от 31 декември 1971 г. (Loi n°
71-1130 du 31 décembre 1971), член 85-1 от Указ
от 27 ноември 1991 г. (Décret du 27 novembre
1991) и член 8 от Нормативно решение
№ 2011-004 (Décision à caractère normatif n°
2011-004).

Няма задължителен или цялостен контрол на
съдържанието на курсовете на текущо обучение,
предлагани на адвокатите, особено от частните или
публичните непрофесионални организации.
Висшият адвокатски съвет проверява само
обучението, предлагано от Регионалните центрове
за професионално обучение на адвокати (CRFPA), а
в рамките на процедура по одобрение упражнява
единствено факултативен контрол на курсовете на
обучение, предлагани от частни организации, по
тяхно искане (вж. процедурата по член 7 от
Нормативно решение № 2011-004 (Décision à
caractère normative n° 2011-004).

Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Задължителен е само последващият контрол на
изпълнението на задължението за текущо обучение
на всеки адвокат, включително текущото обучение
на специализираните адвокати. Контролът се
осъществява от Съветите на адвокатските колегии
(Conseils de l’Ordre des Barreaux) (вж. член 14-2 от
Закон № 71-1130 от 31 декември 1971 г. (Loi n° 71-1130
du 31 décembre 1971) и член 85 от Указ от 27 ноември
1991 г. (Décret du 27 novembre 1991).

6. Национална реформа на системата за обучение
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В края на 2011 г. Висшият адвокатски съвет взе решение за премахването на
правилото за равномерно разпределяне на 20 часа в една календарна година или на
40 часа в две последователни години, както и за изчисляването на задължението за
текущо обучение на годишна основа от 20 часа обучение.
Тази реформа все още не е в сила с оглед на резервите, изразени от
Министерството на правосъдието.
Нормативно решение № 2011-004 беше изменено през 2011 г., така че не се
очертава то скоро да бъде отново изменено.

Източник: Пилотен проект – Европейско съдебно обучение: „Лот 2 – Проучване на актуалното
състояние на обучението по право на ЕС на адвокати“, извършено от Съвета на адвокатските
колегии от Европейския съюз (CCBE) и Европейския институт по публична администрация (EIPA)
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