Системи за обучение на адвокати в ЕС
Англия и Уелс
Информация, предоставена от: Solicitors Regulation Authority (SRA) (Регулаторният
орган на солиситърите)
април 2014 г.
ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в Англия и
Уелс
1. Достъп до професията
Необходимо ли е висше
образование/университет
ско образование?

ДА (кандидатите трябва
квалификационна степен)

Задължително ли е
притежаването на
диплома по право?

НЕ

Какви са стъпките за
придобиване на пълна
правоспособност като
адвокат?









да

притежават

Завършване на курс за професионални
умения (PSC) преди приема
Оценяване на кандидата от Law Society
(професионалното сдружение на
солиситърите)
Оценяване на кандидата и приемане от
адвокатска кантора
Преминаване на въвеждащ стаж
Изпит
Регистрация в Law Society на Англия и Уелс

Пътища за получаване на достъп до
упражняване на професията:
Призната квалификационна степен по право +
LPC (курс по юридическа практика) +
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двугодишен договор за обучение (стаж)
или
Диплома в област, различна от правото + GDL
(Graduate Diploma in Law — едногодишен
приравнителен курс по право) + LPC +
двугодишен договор за обучение (стаж)
Всички кандидати трябва да преминат през LPC
(курс по юридическа практика) + двугодишен
договор за обучение (стаж) (който може да бъде
предложен от адвокатска кантора, орган от
публичния

сектор

или

правен

отдел

на

дружество)
Има ли алтернативни
начини за достъп до
упражняване на
професията?

ДА
Стаж вместо диплома
Възможност за прехвърляне от други
професии (юридически професии от
други държави)
Може да се получи достъп на етапа на LPC като



това е възможност, запазена за лица, работещи
в кабинета на солиситър (т.нар. legal executives,
преминали

обучение

в

Institute

of

Legal

Executives — ILEX), при което преминаването
през

задочно

обучение

+

опит

замества

бакалавърската диплома. При този вариант
изискванията за прием са същите от този
момент нататък както за кандидатите, които
навлизат в професията по традиционния начин.
Вариантът QLTS (Qualified lawyers transfer route —
път за прехвърляне за квалифицирани юристи)
—

за

юристи,

които

са

получили

своята

квалификация другаде — включва полагането
на изпити и изпълнението на съответните
изисквания за пригодност.
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2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ
стаж?

Правно основание:

ДА

Разпоредби на SRA относно обучението от
2011 г.
http://www.sra.org.uk/students/lpc.page
http://www.sra.org.uk/students/trainingcontract.page
Стажът
задължителен ли е?

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

Установена продължителност:
3 години
(двугодишен договор за обучение (стаж) +
приблизително една година за LPC)
(могат да се приспаднат до 6 месеца за
предишен равностоен опит)

ДА









частни адвокатски кантори и вътрешни правни
отдели в търговски организации: осигуряват
втория етап от въвеждащия стаж — договора за
обучение (практически опит на работно място)
организации, различни от частни адвокатски
кантори (напр. национални и местни органи на
управление и вътрешни правни отдели в
търговски организации): осигуряват втория
етап от въвеждащия стаж — договора за
обучение (практически опит на работно място)
Търговски
доставчици
—
търговските
доставчици действат като частни университети
като понякога се специализират в предлагането
на професионални квалификации. Те трябва да
са получили академична акредитация от органа
на Обединеното кралство за оценка на
квалификациите
(Qualifications
Assessment
Authority of the UK) и акредитация от SRA (те
осигуряват първия етап от въвеждащия стаж:
курса по юридическа практика)
Университети
(университетите
осигуряват
първия етап от въвеждащия стаж: курса по
юридическа практика)
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Форма на
въвеждащото
обучение







Има ли приемен
ДА
изпит/селектиране/п
роверка преди
въвеждащия стаж?

Стаж под надзора на юрист на частна практика
Обучение по право със специален учебен план,
общ за всички стажант-юристи
Обучение по право с персонализиран учебен
план
Обучение по професионални умения извън
областта на правото
Обучение по професионални умения в областта
на правото



проверка/удостоверяване на диплома
Тест за пригодност

http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/suita
bilitytest/content.page

Има ли утвърден
план за обучение по
време на
въвеждащия стаж?

ДА

По отношение на LPC и по време на договора за
обучение (стаж) трябва да бъдат обхванати три
различни области на правото, от които поне
една област от правото относно спорните и
безспорните производства
Резултати от LPC:
http://www.sra.org.uk/documents/students/lpc/LP
C-Outcomes-Sept2011.pdf

Има ли специфични
изисквания във
връзка с
изучаването на
правото на ЕС и
езиковото обучение?

НЕ

При все това преди започването на LCP от
студентите се очаква да имат знания относно
- основните институции на ЕС
- източниците и тълкуването на правото на
ЕС
- връзката между правото на ЕС и
националното право
- конвенциите и законодателството за
правата на човека
Правото на ЕС се преподава и оценява
задълбочено в целия LPC, когато е свързано с
разглежданата област от правото.

Въвеждащият стаж
разделен ли е на

НЕ
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отделни етапи?
Има ли
оценка/изпит след
въвеждащия стаж?

ДА





Писмени изпити
Устни изпити
изпитите се провеждат по време на LPC,
периодът на договора се приключва от
отговорния за обучението партньор без
допълнителни изпити

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

ДА
При все това специализираното обучение
също може да се зачита като спазване на
изискванията за CPD и не е задължително,
освен ако солиситърът се занимава с тясно
специализирани дейности, например защита
по наказателни дела.
Защитата по наказателни дела е
единствената специализация, която засега е
достъпна в английската система за обучение
на юристи.
Правно основание:
Схема на SRA за гарантиране на
качеството за адвокати (по наказателни
дела), която регулира практикуването на
защита по наказателни дела в Англия и Уелс

Има ли задължение
за преминаване на
текущо обучение?

ДА

Задълженията за задължително обучение са
посочени във вътрешните правила на Law
Society
Правно основание:
Разпоредби, които уреждат изискванията за
текущо обучение за солиситъри в Англия и
Уелс:
http://www.sra.org.uk/solicitors/cpdaccreditation.page
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http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/cpd/co
ntent.page
Има ли задължения
за специализирано
обучение?

ДА

Има ли задължение
за изучаване на
чужди езици?

НЕ

Има ли задължение
за включване на
правото на ЕС в
текущото
обучение/специализ
ацията?

НЕ

Досега не е имало, но ситуацията се усложнява.
Съществуват
най-вече
специализирани
квалификации, които не се изискват по закон,
които солиситърите могат да придобият и
представляващи нещо като знак за качество —
клиенти като правителството и банките все почесто
използват
тези
специализирани
акредитации като определящ фактор при
подбора на експерти. При все това наскоро
(2013 г.) бе въведена нова задължителна
акредитация за специалисти, наречена Схема
за гарантиране на качеството за адвокати
(QASA),
съгласно
която
адвокатите
по
наказателни дела трябва да придобият тази
специализиранa квалификация, за да се явяват
пред съдилищата.

4. Акредитация и структури, предоставящи обучение
Има ли
възможности/задължение
за акредитиране?

ДА, възможност за акредитиране:
 на национални структури, предоставящи
обучение
 на структури, предоставящи обучение, от
всички държави членки
Процес на акредитация:
Структурите, които предлагат дейности за
текущо професионално развитие (CPD), могат
да станат вътрешни или външни структури,
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предоставящи
CPD,
ако
отговарят
на
критериите за получаване на разрешение и ако
спрямо
тях
се
упражнява
контрол
http://www.sra.org.uk/solicitors/cpd/trainingcompanies.page
Какъв е броят на
структурите,
предоставящи обучение,
които предлагат текущо
обучение?

Над 50

Какви са видовете

структури, предоставящи

обучение, които
разработват
акредитирани дейности за
текущо обучение?



Law Society
Организация, управлявана или създадена от
Адвокатската
колегия/
Law
Society
(включително правни центрове или местни
организации на солиситъри)
Акредитирани частни търговски структури,
предоставящи обучение
Акредитирани
частни
или
публични
структури,
предоставящи
обучение,
с
нестопанска цел

Какъв е броят на
структурите,
предоставящи обучение,
които организират учебни
дейности за
специализация?

Над 50

Какви са видовете
структури, предоставящи
обучение, които
разработват
акредитирани учебни
дейности за
специализация?







Law Society
Организация, управлявана или създадена от
Law Society (включително правни центрове
или местни организации на солиситъри)
Акредитирани частни търговски структури,
предоставящи обучение
Акредитирани
частни
или
публични
структури,
предоставящи
обучение,
с
нестопанска цел

Дейности и методи
Какви видове дейности по



Присъствено обучение
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обучение се приемат
съгласно задължението за
текущо обучение или
специализация?










Дистанционно обучение
Модули за електронно
обучение
Уебинари
Комбинирано
обучение*
Конференции за
обучение*
Участие в дейности по
обучение в качеството
на обучител или
преподавател
Писане/публикуване на
статии

25% от изискваното
ежегодно текущо обучение
трябва да представлява
обучение, завършено при
акредитирани доставчици

дейности по
обучение в друга
държава членка:
Може да се зачете
като изпълнение
на задълженията
за текущо
обучение, но
зависи от:
 наличието на
акредитация на
структурата,
предоставяща
обучение в
държавата
членка на
участника преди
участието
 вида на
дейностите

5. Надзор на дейностите по обучение
Има ли структури,
упражняващи надзор
върху дейностите по
текущо обучение?

ДА

Law Society

Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Оценка на

Кои са структурите,
упражняващи надзор
върху учебните дейности
за специализация?

ДА

 качеството на съдържанието на обученията
 качество на методите за обучение
Надзорът върху дейността на QASA се
упражнява от SRA, Bar Standards Board
(Съвет по адвокатски стандарти) и
Professional Institute of Legal Executives,
като всяка от тези организации се
занимава с прилагането на общия
стандарт за адвокати по наказателни
дела от името на своите
членове/регулираните субекти.
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Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Оценка на



качеството на съдържанието на
обучението
качество на методите за обучение

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