Условия за упражняване на адвокатска професия и придобиване на адвокатска правоспособност
1.Завършено юридическо образование в държава-членка на ЕС като условие за свободно упражняване професия на територията на ЕС; В Полша,
Словакия и Япония се признават и чуждестранни университети; Придобита професионална / юридическа правоспособност
2.Като общо правило адвокатът трябва да е гражданин на държавата, в чийто регистър се вписва или гражданин на ЕИО /за ЕС/. По изключение в
Испания и Белгия чужди граждани могат да бъдат членове на адвокатската колегия по силата на международни споразумения. В Япония има
специални условия за приемане на чужденци в адвокатурата.
3.Успешно положен изпит за проверка на професионалните умения. /Белгия, Дания, Република Ирландия/. В Италия се полага държавен изпит за
придобиване на правоспособност, който е в две части - писмена и устна и проверява знанията на кандидатите по гражданско право, търговско,
административно, гражданско-роцесуално и наказателно-процесуално право. След успешно положен изпит става възможно вписване в
адвокатските листи при съда, като в тридневен срок вписаният следва да положи клетва. Преди вписването бъдещият адвокат следва да е работил
кат опълномощник поне шест години, и след това да е положил изпит за придобиване на адвокатска правоспособност. Във Франция също се
изисква успешно полагане на изпит за придобиване на адвокатска правоспособност.
4.Преминат професионален стаж - продължителност от 1 година /Великобритания/ до 3 години /Белгия, Дания, Беларус/. Във Франция стажът е в
специализирани центрове за професионална подготовка към съдилищата, финансирани от държавата; В Япония стажът е в Институтът за правно
обучение към върховния съд. В Австрия стажът може да бъде проведен в съд, при нотариус при практикуващ адвокат, при административен орган
на ВУЗ, при одитор или данъчен консултант. В Австрия стажът продължава 5 години, от които най-малко 9 месеца в съда и най-малко 3 години при
адвокат. В Дания право да упражняват адвокатска професия имат лица, които са завършили юридическо образование в датски университет и са
практикували три години като стажанти в адвокатска кантора. Разрешението за упражняване на адвокатска професия се дава от министъра на
правосъдието. Той има право и да отнеме това разрешение. Към обединението на всички датски адвокати /т.нар. Датско общество/ е създаден
орган /съвет/, който осъществява различни услуги на членовете и организира семинари, квалификационни курсове, подпомага пред-адвокатското
обучение и практико-теоретичния изпит. В Република Ирландия солиситър може да бъде лице, които отговаря на следните условия: възраст 21
години, да е преминало успешно през законоустановениу стаж при практикуващ адвокат за определен период, да е получило от адвокатското
общество сертификат, удостоверяващ, че е издържало предписаните от закона изпити, да отговаря на другите установени от закона и от
адвокаткото общество зисквания. Адвокатското общество на Република Ирландия може да организира лекции и обечния, да наема лектори,
професори и изпитващи и да провежда изпити. В Италия професионалният стаж от 6 години се полага преди изпита за придобиване на адвокатска
правоспособност. Във Франция за упражняване на адвокатката професия се изисква професионална квалификация, придобита при следните
условия: положен изпит за прием в Регионален център за професионална подготовка; наличие на документ от този център, удостоверяващ
придобита теоретическа и практическа подготовка; документ, удостоверяващ успешно завършен двугодишен стаж. По време на подготовката в
Регионалния център може да се провежда едновременно стаж в съда или в друга юрисдикция. Регионалните центрове за професионална
подготовка се учредяват към всеки апелативен съд. В дейността си тези центрове се подпомагат от практикуващи адвокати, магистрати и
университетски преподаватели. Центровете осъществяват теоретична и практическа подготовка на адвокатите, която продължава 12 месеца.
Програмите и насоките за обучение се определят с наредба на министъра на правосъдието. По време на обучението си в Регионалните центрове за
професионална подготовка бъдещите адвокати стажуват при адвокат-патрон,друг професионалист юрист или юрисконсулт на предприятие ил
исиндикат. Административният съвет при РЦПП определя списъка на адвокатите -патрони. Никой адвокат не може да откаже да стане патрон.
Патронът въвежда бъдещият адвокат в професията, кат опослединят може да присъства при приемане на клиенти и на съдебните заседания пред
всичк и инстанции, да участв апри изготвянето на правните актове, да дава мнения и предложения за изменението им. Ежегодно
Административният съветпри РЗПП публикува списък със стажуващите при един адвокат-патрон. По време на подготовката си в РЦПП обучаващите
се в него получават възнаграждение от държавата при условия, определени от Кодекса на труда. При определени от държавата условия РЦПП могат
да изплащат социални стипендии на учащите се в тях.

4.Прием /ченство/ в адвокатската колегия и вписване в регистъра на адвокатите. Някои страни /Армения, Беларус, Ткджикистан/ официален
държавен орган издава лицензия за вписването в регистъра. В Република Ирландия регистратор издава сертификат, който удостоверява правото на
солиситъра да практикува. В Испания членството в адвокатска колегия също е обявено като задължително условие за упражняване на адвокатската
порфесия. Членството в адвокатската колегия, удостоверено със съответиния сертификат, установява качеството на адвоката.
5.Освобождаване от задължителна професионална подготовка и стаж – преподаватели по правни науки във ВУЗ, бивши нотариуси и магистрати. В
Италия право на вписване в листите на адвокатите имат магистратите с поне осемгодишен стаж, както и преподавателите по правни науки в
университетите.
6.Полагане на клетва за спазване нормите на Конституцията и правовия ред, за почтгено изпълнение на своите задължения и за спазване на
етичните принципи при упражняване на адвокатската професия
7.Издаване на удостоверение за правоспособност. /сертификат за практикуване/. Във Великобритания се издава ежегодно и поименно от
адвокатската колегия след изпълнение финансовите задължения на солиситъра към колегията за членски внос и застраховка.

