Системи за обучение на адвокати в ЕС
Англия и Уелс
Информация, предоставена от: Bar Standards Board (Съвета по адвокатски стандарти)
април 2014 г.
ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в Англия и
Уелс
1. Достъп до професията
Необходимо ли е висше
образование/университетско
образование?

ДА
(кандидатите
трябва
квалификационна степен)

да

притежават

Задължително ли е
притежаването на диплома по
право?

НЕ — кандидатите, които първоначално са
завършили специалност, различна от право, могат да
преминат през едногодишен приравнителен курс по
право и да получат диплома за висше образование
по право (Graduate Diploma in Law), известна преди
като
диплома
CPE
(Common
Professional
Examination — общ професионален изпит).
Следователно, пътищата са два:
•
получаване на квалификационна степен по
право (степен по изисквания стандарт, която се
присъжда от университет в Обединеното кралство,
или степен, присъдена от университет или
институция на равностойно ниво извън Обединеното
кралство, която Съветът приема като равностойна на
дипломата/степента в Обединеното кралство; или
•
получаване на квалификационна степен и
успешно завършване на приравнителен курс.
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Какви са стъпките за
придобиване на пълна
правоспособност като адвокат?

 Регистрация в адвокатската колегия (едва след
придобиване на пълна квалификация);
 Изпит;
 Курс за професионално обучение, който се
провежда от школите по право и се валидира от
Съвета по адвокатски стандарти: трябва да е
завършен курсът за професионално обучение на
адвокатската колегия (Bar Professional Training
Course — BPTC) и да е получено удостоверение
от организатора за успешното завършване на
курса
(Vocational
Stage —
етап
на
професионално обучение) — на този етап
лицето може да получи званието баристър
(barrister), но не може да го използва за
предоставяне на правни услуги. То ще може да
предоставя такива услуги в качеството на
баристър след като завърши следващия,
професионален етап (период на стаж +
приемане в професионална асоциация на
баристъри (Inn of Court) + приемане на
гаранциите за почтеност и пригодност) и получи
разрешително за практикуване като баристър;
 Успешно завършване на 12-месечен стаж
(професионален етап) и получаване на
удостоверение за пълна квалификация (Full
Qualification Certificate);
 Декларация за прием и удостоверения за
почтеност: професионална асоциация на
баристърите извършва оценка на почтеността и
пригодността на кандидата;
 Прием в професионална асоциация на
баристърите (всички баристъри трябва да
членуват в една от четирите професионални
асоциации на баристърите: „Inner Temple“,
„Middle Temple“, „Grays Inn“ и „Lincoln’s Inn“,
които традиционно отговарят за приемането на
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баристъри. Приемът обаче се осъществява само
ако кандидатът отговаря на изискванията на
Съвета по адвокатски стандарти).
 Вписване в регистъра на баристърите (само за
баристъри с валидно/текущо разрешително за
практикуване).
Има ли алтернативни начини за
достъп до упражняване на
професията?

ДА
 Преминаване
на
едногодишен
приравнителен курс по право (вж. по-горе);
 Достъп, запазен за лица, упражняващи други
професии (лица, притежаващи диплома по
право или адвокати, вписани в адвокатска
колегия в друга държава — членка на ЕС).
Съветът по адвокатски стандарти извършва
оценка на еквивалентността, в която
сравнява съответните чуждестранни и
национални квалификации и професионален
опит. След това Съветът взема решение дали
кандидатът трябва да положи теста за
прехвърляне към Адвокатската колегия (Bar
Transfer Test — тест, чиято цел е да се
прецени
дали
лицето
разполага
с
професионалните знания, необходими за
упражняването на професията баристър в
Англия и Уелс);
 Солиситъри, квалифицирани адвокати от
отвъдморските територии и представители
на академичните среди в областта на
правото (напр. временно вписване към
адвокатската колегия на квалифицирани
чуждестранни
адвокати
(член 78
от
Правилата на адвокатската колегия относно
обучението): квалифициран чуждестранен
адвокат, който в продължение на поне 3
години е упражнявал пълните си права да се
явява пред съдилища, правораздаващи по
право, което е сходно в значителна степен с
общото право на Англия и Уелс, може да
получи
временно
удостоверение
за
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квалификация от Съвета.
2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ стаж?

ДА

Правно основание:
Правила на адвокатската колегия относно
обучението (в сила от 1.10.2012 г.)

Стажът задължителен ли
е?

ДА

Установена
продължителност:
12
месеца
(професионален етап)
 Професионален етап: успешно завършване на
12-месечен стаж и придобиване на
удостоверение за пълна квалификация.
Стажът се разделя на: 1) 6-месечен период
без упражняване на професията; и 2) 6месечен период с упражняване на
професията.
 Кандидатът
не
може
да
започне
професионалния етап след повече от 5
години след приключване на етапа на
професионално обучение, освен ако е налице
разрешение от Съвета.
 Завършването на етапа на професионално
обучение (или освобождаването от него) е
предварително условие за започване на
професионалния етап.

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



Форма на въвеждащото
обучение






Одобрена структура за предоставяне на обучение
(стаж)
Баристър, регистриран като надзорник на стажанти
(стаж)
Външно обучение (член 42 от Правилата на
адвокатската колегия относно обучението): а) при
солиситър, съдия или друг адвокат с подходяща
квалификация, който не е регистриран като
надзорник на стажанти; и/или б) организация, която
не е одобрена структура за предоставяне на
обучение, но по мнение на Съвета осигурява
подходящо обучение и опит (стаж)
Стаж под надзора на баристър, който е регистриран
като надзорник на стажанти (професионален етап)
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Има ли приемен
изпит/селектиране/провер
ка преди въвеждащия
стаж?

ДА

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

ДА

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

Въвеждащият стаж



Обучение по професионални умения извън областта
на правото



Обучение по професионални умения в областта на
правото



Изискване, наложено на приетите баристъри от
професионалните им асоциации: 12 учебни сесии
(правила 56—62 от Правилата на адвокатската
колегия относно обучението. Баристърите трябва да
преминат през тези сесии за придобиване на
квалификация в рамките на не повече от 5 години,
като този период приключва на датата, на която се
вписват в колегията (на практика това е все още
обучение преди придобиване на квалификация, тъй
като баристърът може да получи разрешително за
практикуване едва след приключването на тези
сесии).



Приключване на академичното образование
Полагане на тест за способностите преди
записването в курса за обучение на
адвокатската колегия (Bar Course Aptitude
Test (BCAT) (за допускане до етапа на
професионално обучение (BPTC) — вж. погоре
рубриката
„Установена
продължителност на въвеждащия стаж“)

Изучаването на правото на ЕС фигурира в
програмата за професионалното обучение (BPTC),
макар и не като отделна тема. Преди да започнат
етапа на професионално обучение, студентите ще са
придобили достатъчни познания в областта на
правото на ЕС в рамките на университетското си
обучение по право.

ДА
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разделен ли е на отделни
етапи?
Има ли оценка/изпит след
въвеждащия стаж?

ДА

Оценка чрез отчет от ръководителя на стажа
Кандидатът за приемане в адвокатската колегия
трябва да приложи препоръки от своя работодател
(адвокатската кантора). Адвокатската кантора
следва да потвърди, че кандидатът е подходящ да
придобие правоспособност като адвокат.

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

ДА
Специализацията не е задължителна, освен ако
баристърът се занимава с тясно специализирани
дейности, например защита по наказателни дела.
Единствената специализация, предлагана на
баристърите, е QASA (quality assessment scheme for
specialist advocates) — схема за оценка на качеството
за специализирани адвокати.
Понастоящем обаче схемата QASA е обжалвана по
съдебен ред.

Има ли задължение за
преминаване на текущо
обучение?

ДА

Съветът по адвокатски стандарти определя
изисквания за текущото обучение, за да се
гарантира, че баристърите поддържат своите умения
през цялата си кариера.
Задължения за текущо обучение:


CPD
(текущо
професионално
развитие):
„дейности, които се поемат в допълнение към
обичайните ангажименти на баристърите, с цел
повишаване на техните умения, познания и
професионални стандарти в области от тяхната
настояща
или
предложена
сфера
на
практикуване, както и с цел поддържане на
актуални познания и запазване на най-висок
стандарт на професионална практика“ (Спазване
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на разпоредбите за CPD — общо ръководство за
CPD)
Правно основание:

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/специализацият
а?

НЕ



Регулаторни изисквания на Съвета по
адвокатски стандарти:
https://www.barstandardsboard.org.uk/regulato
ry-requirements/



Етичен кодекс на Адвокатската колегия на
Англия и Уелс

Схема за оценка на качеството за специализирани
адвокати (QASA): адвокатите по наказателни дела
(включително баристъри) трябва да придобият тази
квалификация на специалисти, за да се явяват пред
съдилищата.

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

ДА, възможност за акредитация:
 на курсове за обучение
 на национални структури, предоставящи
обучение
 на структури, предоставящи обучение, от
всички държави членки (почти всяка
организация, която може да докаже
релевантността на своите курсове, може да
бъде акредитирана за CPD от Съвета по
адвокатски стандарти (BSB) и Регулаторния
орган на юристите (SRA).
Процес на акредитация:
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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?






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?

Баристърите трябва да подпишат документа
за регистрация, предоставен от структурата,
осигуряваща обучението, при приключване на
курса, за да отчетат часовете за CPD
Заявленията за акредитация трябва да бъдат
изпратени на Съвета по адвокатски стандарти
поне две седмици преди провеждането на
курса (вж. „Спазване на разпоредбите за CPD
— общо ръководство за CPD“).

Организации, акредитирани от службата за
CPD към Съвета по адвокатски стандарти
(службата за CPD към Съвета по адвокатски
стандарти е компетентна да предоставя
акредитация за часове за CPD за одобрени
курсове, семинари, конференции, лекции (вж.
„Спазване на разпоредбите за CPD — общо
ръководство за CPD“).
Акредитирани частни търговски структури,
предоставящи обучение
Акредитирани
частни
или
публични
структури,
предоставящи
обучение,
с
нестопанска цел

Между 21 и 50
Схемата за специализация QASA бе въведена
наскоро — тя се основава на представяне на
доказателства за натрупан опит, а не на обучение.




Адвокатска колегия/правно общество
Акредитирани частни търговски структури,
предоставящи
обучение
(включително
адвокатски кантори)
Акредитирани
частни
или
публични
структури,
предоставящи
обучение,
с
нестопанска цел (напр. университети,
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фондации)
Неакредитирани частни търговски структури,
предоставящи обучение
Неакредитирани частни или публични
структури,
предоставящи
обучение,
с
нестопанска цел

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











Присъствено обучение
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

Участието в
дейности по
обучение в друга
държава членка
приема ли се като
изпълнение на
задължението за
обучение?
Да, участието в
дейности по
обучение в друга
държава членка
може да се зачете
като изпълнение на
задълженията за
текущо обучение.

5. Надзор на дейностите по обучение
Кои са структурите,
упражняващи надзор върху
дейностите по текущо обучение?

ДА

Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

 Качество на съдържанието на обученията
 Качество на методите за обучение

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

ДА

Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Съвет по адвокатски стандарти

Няма конкретни дейности по обучение,
свързани с квалификация за специализация.




Качество на съдържанието на обученията
Качество на методите за обучение

6. Национална реформа на системата за обучение
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Извършва се преглед на настоящата система, като планираният нов и „насочен към
резултати“ подход ще влезе в сила от януари 2016 г.
Съветът по адвокатски стандарти, Регулаторният орган на солиситърите и службата за
професионални стандарти ILEX (регулаторният орган на правните съветници) възложиха
провеждането на съвместно проучване, озаглавено „Преглед на юридическото
образование и обучение“ (LETR). Понастоящем резултатите от това проучване се
разглеждат от всеки индивидуален регулаторен орган, който ще трябва да вземе
решение дали да извърши промени по своя режим на обучение в резултат на
проучването.

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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