Стажант – адвокати и сътрудници. Индивидуално и колективно упражняване на адвокатската професия
Заместник на адвоката
в случай на : .......
В Австрия стажант-адвокатът трябва да е положил успешно изпита за адвокат, да е магистър по право и да е имал най- 1.В Австрия на адвокат може да се посочи заместник от АК
малко 9 месеца практика в съд и 18 месеца практика при адвокат или във финансова институция / одитор, данъчен 1.Смърт .................................................................... 2.При загуба на правото да се упражнява адвокатска
консултант. В този случай Комисията на адвокатсктата колегия издава удостоверение за легитимност на стажант- професия .................................................................. 3.При отсъствие на адвоката, ако сам той не е посочил свой заместник.
адвоката.
В Дания право да упражняват адвокатска професия имат лица, които са завършили юридическо образование в датски 2.Във Великобритания е създаден институтът на попечителството над адвокати с цел защита интересит ена клиента в
университет и са практикували три години като стажанти в адвокатска кантора. Разрешението за упражняване на случаите, когато баристърът почине, бъде временно отстранен от адвокатска практика или правото му да практикува
адвокатска професия се дава от министъра на правосъдието. Той има право и да отнеме това разрешение. Към бъде отнето завинаги, когато поради обективна причина е в невъзможност да продължи своята адвокатска дейност
обединението на всички датски адвокати /т.нар. Датско общество/ е създаден орган /съвет/, който осъществява или пренебрегва своите професионални задължения. Попечителят се назначава от съда по препоръка на адвокатската
различни услуги на членовете и организира семинари, квалификационни курсове, подпомага пред-адвокатското колегия. Той се грижи за цялото имущество на адвоката, свързано с осъществяваната от него адвокатска дейност. По
обучение и практико-теоретичния изпит.
време на попечителствот опопечителят е длъжен да спазва препоръките и условията, определени от съда, във връзка с
управлението на имуществото. Задълженията на попечителя са: да информира клиентите на баристъра за
попечителството, да се запознае с финансовите отношения между страните, да удовлетвори клиентите, които мита
доказано вземане, от имуществото на баристъра. Той трябва да спазва задълженията за конфиденциалност на
документите и неразкриване на информацията, до която има достъп благодарение на качеството си на попечител. В
протвен случай той може да бъд еотстранен и на негово място съдът да назначи нов попечител. В случаите на
доказано виновно поведение от страна на попечителя баристърът може да поиска обявяване на всички сключени от
него сделки за недействителни и да върне имуществото в своята правна сфера.

В Република Ирландия стажант-солиситър може да бъде лице, което : е навършило 17 години, получило е сертификат 3. В Република Ирландия са регламентиран иизлрично случаите на продължаване на дейността, ако солиситърът
от Адвокатското общество ,че е издържало предписаните в закона изпити, изпълнило е всички предписани изисквания почине или е в невъзможност дза практикува: 1.Ако солбиситърът почине ,неговите лични представители могат да
за приемане на стаж. Не по-малко от шест седмици преди приемане на стаж кандидат-стажантът трябва да уведоми назначат друг солиситър да продължи практикат ана солиситъра при определени условия и период, одобрени от
Адвокатскот ообщество и да представи доказателства за добра репутация. Ако Обществото е удовлетворено от Адвокатското общество. 2.Ако солиситърът изпадне в състояние на невменяемост или невъзможност да изпълнява
представените доказателства, както и от информацията ,набрана от други източници, то издава писмено съгласие за задачите си, Председателят на Върховни ясъд може по молба на Адвокатското общество да назначи друг солиситър,
приемане на кандитата на стаж. Забранява се на солиситър да приема или да задържа при себе си стажанти в който поема да изпълняв адейността на първия при определени условия и срок, одобрени от Върховния съд. 3. Когато
следните случаи: ако солиситъра е преустановил практика като такъв или е бил нает като асистент или чиновник от друг солиситър бъде осъден за банкрут, съдът ,който го е осъдил, може да назначи друг солиситър, който поема да
солиситър; солиситър, коато е прекъснал практиката си за дълго време, в продължение на 7 години няма прав ода изпълняв адейността на първия при определени условия и срок, одобрени от съда.
приема стажанти при себе си без специално разрешение на Адвокатското общество; чрез специални регулации може
да бъде ограниченоправот она солиситъра да приема стажанти, ако е нает от корпоративни клиенти. Стажът при
солиситър в нарушение на гореизброените случаи се счита за невалиден. Стажантът може да бъде прехвърлен при
друг солиситър в следните случаи: ако солиситърът почине илипрестане да практикува; стажът бъде прекъснат пто
взаимно съгласие; стажът бъд епрекъснат по решение на съда, на Адвокатското общество или по друг начин. По молба
на стажанта Адвокатското общество може да прекрат истажа или да издаде заповед за назначаване на стажанта при
друг солиситър с негово съгласие, ако предишният солиситър бъде заличен от регистъра, изпадне в несъстоятелност,
бъде вкаран в затвор за срок повече от 21 дни, изпадне в невменяемост, отсъства от страната за един период над 6
месеца или зобщо 6 месеца като сбор от два периода в рамките на 12 последователни месеца, без съгласието на
Адвокатското общество. Солиситърите нямат право да назначават повече от един стажант по едно и също време.
Стажантът е длъжен да служи честно и вярно на солиситъра , при който е назначен.
В Испания адвокатът може да практикува професията индивидуално, колективно ил исъвместно. Той може да наеме 4.В Полша ако адвокат е възпрепятстван да се яви пред съд или да извърши определена дейност лично ,той може да
сътрудници – стажанти на трудов или на граждански договор. Също може да извършва съвместно дейност в кантората делегира задълженията си на друг адвокат. Председателят на адвокатската колегия трябва да назначи заместник
със съпруга си или с роднини по права и по съребрена линия и по сватовство до втора степен включително. Адвокатът вслучаите, при които адвокат е изваден от списъта на адвокатите или не може да се занимава с даден случай.
-титуляр на индивидуалната кантора е отговорен пред клиентите за всички действия на своите сътрудници и стажанти.
Като индивидуална форма за упражняване на адвокатска професия се счита и упражняването й на основание сключен
трудов договор и трудово правоотношение. Адвокатската колегия може да изиска представяне на договорите за
сътрудничество и трудовите договори, сключени от адвоката , за да провери дали са спазени условията на Общия
статут на адвоката. Колективното упражняване професията на адвоката представлява право на адвокатите да се
сдружават, без ограничения в броя на съдружниците, във всички позволени от закона форми, включително и
търговски дружества за осъществяване на професията на адвоката. Сдружението може да се учредява само от
практикуващи адвокати и има за единствен предмет упражняване на адвокатската професия. Участие в капитала на
сдружението и в управлението му могат да имат само и единствено практикуващите адвокати. Адвокатите могат да се
сдружават в режим на многопрофесионално сътрудничество с други професионалисти на свободна практика без
ограничение в броя на сътрудниците. Сдружението не пречи за упражняване пълната правоспособност за
упражняване на адвокатската професия. То трябва да има за предмет предоставянето на цялостен комплекс от услуги,
в които юридическите и останалите услуги са съвместими и не си противоречат. В адвокатските колегии се води
специален регистър за подобни сдружения.

В Италия, когато адвокатът упражнява патронаж над стажант адвокат, той също следва да положи клетва. Адвокатът В Словакия- при невъзможност на адвоката да упражнява професията си той трябва да посочи свой заместик. В
следва да изисква от своите подчинени и колеги спазването на професионалната тайна при изпълнение на Противен случай з адвокатската колегия назначава служебен заместник.
задълженията им.
Във Франция за упражняване на адвокатката професия се изисква професионална квалификация, придобита в
Регионален център за професионална подготовка. 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 социалн истипендии на учащите се в
тях.

В Полша изпитът за прием на стажант адвокат исе извършв аведнъж годишно. Стажът продължава 3 год.6 мес., от
които 6 мес. стаж в съд, прокурорски или норариален офис или друга институция, определени от местни яадвокатски
съвет. Стажант -адвокатът се обучава от адвокат – патрон. След 6 месеца стаж стажантът може единствено да замества
своя патрон пред районния съд и пред държавните органи и други институции. След 1год.6мес. Стаж стажантът може
да замества своя патрон пред всички съдилища, с изключение на Върховиня съд, Конституционния съд и Държавния
трибунал. Стажант адвокат, който еа издържал изпит за съдия, прокурор, нотариус, може да замества своя патрон пред
районния съд, а след една година може да се явява пред всички съдилиша без Върховния съд, Конституционния съд
и Държавния трибунал. Районният адвокатски съвет може да извади стажанта от списъка на стажант адвокатите ако в
срок от 3 месеца след приключване на стажа без уважителбна причина не се яви на изпит или не се запише на
повторен изпит, в случай че не е издържало изпита, като и в предвидените от закона случаи на лишаване от
адвокатски права.
В Словакия – изискване за стаж като стажант-адвокат поне 3 години преди вписване като адвокат. Адвокатската
колегия изготвя списък на стажант-асдвокатите. Тя може да отпусне субсидия на адвоката – патрон за обучение на
стажант-адвокатите.

