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Видове юридически професии
Испания
В Испания юридическа професия е тази, за чието упражняване е необходима специално юридическо образование, тъй като се практикува в
сферата на приложение на правото. Съдии и старши съдии Прокурори Съдебни секретариати Адвокати Юрисконсулти Нотариуси Регистри Правни
представители Graduados sociales (съветници по трудовоправни въпроси и въпроси, свързани със социалното осигуряване)
Юридически професии - въведение
В Испания юридическа професия е тази, за чието упражняване е необходима специално юридическо образование, тъй като се практикува в
сферата на приложение на правото.
Основните професии за юристи в Испания са прокурор (Fiscales), съдия и магистрати (Jueces and Magistrados), адвокат (Abogados), нотариус,
съдебен секретар, служители по вписванията в поземления и търговския регистър и съдебен представител (Procuradores).
Съдии и старши съдии
Организация
Правосъдието, което произтича от народа, се раздава от името на краля от съдии и магистрати, които съставляват съдебната власт. Те са
единствените, които могат да раздават правосъдие, като се произнасят с решения и следят за изпълняването на присъдите.
Съдиите и магистратите са независими от другите държавни власти и са единствено подвластни на Конституцията и на закона.
Достъпът до юридическото образование се основава на принципа на способностите и качествата. Процесът на подбор гарантира обективността и
прозрачността, равните възможности за достъп на всички граждани, които отговарят на необходимите условия и притежават необходимите
качества, както и годността и необходимата професионална подготовка за изпълняването на правораздавателните функции.
Съгласно Органичния закон за съдебната власт съдебната власт се дели на три категории:
Магистрат във Върховния съд (Magistrado del Tribunal Supremo)
Магистрат във висшите съдилища (Magistrado)
Съдия (Juez)
В количествено отношение най-много кандидати има за категорията на съдиите, за които Органичният закон за съдебната власт предвижда
системата на конкурс между завършили висше юридическо образование и курс в Съдебния институт (Escuela Judicial).
Освен това, в по-редки случаи кариерата в съдебната система може да започне като магистрат (Magistrado) и магистрат във Върховния съд
(Magistrado del Tribunal Supremo).
Магистратите във Върховния съд се назначават от Генералния съвет на съдебната власт измежду магистрати с над 15 години стаж, от които 10
като магистрат. 1/5 от магистратите във Върховния съд се назначават измежду адвокати с призната компетентност и минимум 15-годишен опит.
Функции и задачи
Съдилищата и трибуналите упражняват своята компетентност само в случаите, в които Органичният закон за съдебната власт или друг закон им е
предоставил такава.
За да научите повече за различните юрисдикции, вижте „Съдилищата в Испания“.
При упражняването на правораздавателната власт, съдиите и магистрите са независими от всички съдебни органи и от управляващите органи на
съдебната власт.
Съдиите и магистрите носят наказателна и гражданска отговорност в случаите и по начина, установен от закона, и дисциплинарна отговорност
съгласно постановеното в Органичния закон за съдебната власт.
За допълнителна информация вижте уебсайта на Генерален съвет на съдебната власт.
Прокурори (Fiscales)
Организация
Прокуратурата (Ministerio Fiscal) е важен орган със собствена юридическа правосубектност и функционална независимост в рамките на съдебната
власт, който изпълнява задачите си с помощта на собствени служби, следвайки принципите на единство в действията и йерархична зависимост,
като се ръководи в своята дейност от законността и безпристрастието.
Главният прокурор (Fiscal General del Estado) изпълнява длъжността на ръководител на прокуратурата и нейните подразделения на цялата
територия на Испания. Той издава необходимите заповеди и инструкции на служителите и на вътрешните органи на тази институция и се
занимава главно с управлението и контрола върху работата на прокуратурата.
Прокурорите са държавни служители, подбрани чрез конкурс, като всички са с висше юридическо образование и доктори по право. Те зависят
органично от Главната прокуратура (Fiscalía General del Estado) и от съответните прокуратури в автономните области.
Функции и задачи
Член 124 от Конституцията на Испания от 1978 г. гласи, че „прокуратурата, без да засяга функциите, възложени на други органи, има задачата да
извършва дейност в областта на правосъдието в защита на законността на правата на гражданите и на обществените интереси под
покровителството на закона, служебно или по молба на заинтересованите лица, да бди за независимостта на съдилищата и да се стреми към
задоволяване на социалните интереси“.
Основните ѝ функции са следните:
Да следи за ефективното изпълнение на правораздавателните функции в съгласие със закона и в рамките на установените срокове и законни
изисквания, като упражнява съответните действия, процедури и използва необходимите средства за това.
Да участва в наказателни дела, като изисква от съдебните власти предприемането на необходимите предохранителни мерки и извършва
разследване за изясняване фактите.
Да участва в гражданските дела, определени от закона, когато е ангажиран публичния интерес, или когато се засягат интересите на малолетни,
уязвими лица или инвалиди, докато не станат налични нормалните механизми на представляване.

По отношение на наказателната отговорност на малолетните, да изпълнява функциите, които ѝ се възлагат от специфичното законодателство,
като насочва действията си към охраняване на висшия интереси на малолетното лице.
За допълнителна информация вижте уебсайта на Главна прокуратура.
Съдебни секретариати
Организация
Съдебните секретариати са висш орган в съдебната административна система. Те са съставени от държавни служители на Министерството на
правосъдието, действащи в качеството на орган със собствени правомощия.
Съдебните секретари трябва да притежават диплома по право и да издържат конкурс, след което трябва да преминат обучение в Центъра по
правни науки (Centro de Estudios Jurídicos), в който също се влиза след успешното полагане на изпит.
Съдебните секретари са включени в структурата на Министерството на правосъдието, подчинени са на съдебните администратори (Secretario de
Gobierno) при висшите съдилища и на практика подлежат на спазването на същите правила за несъвместимост на изпълняване на функциите и
забрани като съдиите.
Функции и задачи
При изпълнението на функциите си съдебните секретари трябва да гарантират, че всички решения на съдиите или съдилищата, за които
отговарят, се изпълняват. Те трябва винаги да спазват принципите на законност и безпристрастност, на автономност и независимост при
извършването на съдебно заверяване и принципите на единство в действията и йерархична зависимост при изпълнението на всички останали
функции.
Съдебните секретари отговарят за документацията и оформянето на преписките. Те трябва да вписват всички съдебни решения в преписките и
гарантират също така за правилното протичане на производството и за ръководенето на съдебния персонал. Освен това те отговарят за
сътрудничеството с други органи и публични администрации, по-конкретно за организирането на човешките и материалните ресурси и за
изготвянето на съдебната статистика.
За повече информация за съдебния персонал в Испания:
Съдебни секретариати (letrados de administración de justicia)
Процесуални служители (gestores procesales)
Правни документалисти (tramitadores procesales)

(381 Kb)

(371 Kb)
(371 Kb)

Съдебни помощници (auxilio judicial)
(374 Kb)
Организация на юридическите професии
Адвокати
Адвокатската професия е свободна и независима професия за предоставяне на услуги на обществото. Адвокатите не са държавни служители и
упражняват дейността си при режим на свободна и лоялна конкуренция (член 1 от Статута на испанските адвокати — Estatuto General de la
Abogacía Española).
Функцията на адвокатите е преди всичко воденето на защитата на страните във всякакви съдебни процеси, даването на консултации и юридически
съвети и представляването на техните клиенти, освен ако закона не предвижда това да бъде извършвано от други професии.
За да се изпълняват функциите на адвокат е необходимо:
Кандидатът да е с испанска националност или с националност на друга държава членка на Европейския съюз или на Споразумението за
Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 г.
Да бъде пълнолетен и да не е лишен от правото да упражнява професията на адвокат.
Да е придобил права на адвокат или да има испанска диплома за завършено висше образование със специалност „Право“(в случаите, които не се
уреждат от Закон 30/2006 от 30 октомври 2006 г. за упражняването на професията на адвокат или правен представител и свързаните с него
подзаконови актове) или еквивалентна чуждестранна диплома, официално призната в съответствие с действащите норми.
Да е член на адвокатската колегия (Colegio de Abogados) в района, в който е неговото единствено или основно местопребиваване, за да може да
упражнява професията си на цялата територия на страната.
Адвокатските хонорари се заплащат според предоставените услуги като фиксирана сума, периодични вноски или хонорари на час. Размерът на
хонорарите може да се договори свободно между клиента и адвоката, като се спазва етичният кодекс и не се извършва нелоялна конкуренция.
За допълнителна информация вижте уебсайта Генерален съвет на испанската адвокатура.
Бази данни с правна информация
Относно законодателството: Официален държавен вестник.
Относно на правосъдието: Център за правна документация.
Безплатен ли е достъпът до базите данни с правна информация?
Да, достъпът е безплатен.
Юрисконсулти
Вижте раздел „Адвокати“.
Нотариуси
Организация, функции и задачи
Нотариусите изпълняват две неразделими роли: те са публични длъжностни лица и професионални юристи, чиято основна публична функция е да
удостоверяват частни правни сделки и други извънсъдебни документи; те изготвят тези документи в съответствие с желанието на страните и със
закона, който трябва да проверяват и тълкуват, като информират страните за неговите последствия.
Ролята на нотариуса като публично длъжностно лице означава, че съставени или заверени от него (нотариални актове – escrituras publicas;
търговски договори – pólizas mercantiles; или заверени копия – testimonios) имат специални съдебни и извънсъдебни правни последици, в
зависимост от вида на документа.
Всички аспекти от ролята и задачите на нотариусите в Испания са стриктно уредени (назначават се от Министерството на правосъдието,
получават права след издържан конкурс, строго определена бройка, заплащане под формата на такси, определени от правителството,
пенсиониране, дисциплинарни мерки). Кариерното развитие се основава на професионалния стаж или на конкурси за нотариуси, организирани от
Министерството на правосъдието.
Само завършилите с магистърска или докторска степен по право могат да вземат участие в конкурсите за нотариуси.
Нотариусите са групирани в нотариални камари (Colegios Notariales), по една за всяка автономна област, които се координират от Генералния
съвет на нотариусите (Consejo General del Notariado), на който държавата е делегирала определени надзорни правомощия.

Нотариусите зависят непосредствено от Министерството на правосъдието и неговата Главна дирекция на регистрите и нотариусите (Dirección
General de los Registros y del Notariado), чиято задача е да инспектира и наблюдава нотариусите.
За допълнителна информация вижте сайта Генерален съвет на нотариусите в Испания.
Други юридически професии
Регистри
Поземленият регистър, търговският регистър и регистърът за движимата собственост представляват публични регистри, съдържащи определени
права, инструменти или актове с правно действие erga omnes, което позволява да се поддържа презумция, че информацията е законосъобразна,
правилна, пълна и достоверна. Това означава, че не са необходими допълнителни гаранции (нотариални актове, обезпечения и т.н.), за да се
докаже съществуването на правата. Така се създава по-сигурна и икономична по отношение на разходите система, тъй като се изисква
заплащането само на еднократна такса, и се поражда непосредствен и постоянен правен ефект.
Служителите по вписванията в трите регистъра са едновременно публични длъжностни лица и юристи: на своя собствена отговорност те
извършват определени публични функции, предоставени им от закона, по-специално в областта на ипотечното, търговското и административното
право. В качеството им на публични длъжностни лица по Закона за ипотеките (Ley Hipotecaria), те действат по правомощия, поверени им по силата
на административното право.
Държавата определя всички въпроси, свързани с получаване на право на упражняване на професията на нотариус, техния брой, дисциплинарни
мерки и условията за пенсиониране. За да станат служители по вписванията, притежаващите магистърска или докторска степен по право трябва
да се явят на конкурс, организиран от държавата.
Заплащането им е под формата на такси, определени от държавата.
Служителите по вписванията от трите регистъра са обединени в Националната колегия на служителите по вписванията в Испания (Colegio
Nacional de Registradores de España), на която държавата е възложила някои контролни функции при упражняването на професията.
Служителите по вписванията от трите регистъра зависят непосредствено от Министерството на правосъдието и неговата Главна дирекция на
регистрите и нотариусите (Dirección General de los Registros y del Notariado), която е отговорна за проверките и наблюдението над регистрите.
Служителите по вписванията в регистрите изпълняват следните функции: класификация на документите, които са подадени за вписване в
регистрите, предоставяне на консултации на гражданите по въпроси, свързани с вписването и предоставянето на публичен достъп до вписаните
данни, контрол, когато е необходимо, на законния интерес на лицата, които подават молби за достъп до данните и извършване на необходимото
за защитата на чувствителни данни.
За допълнителна информация вижте сайта на Националната колегия на служителите по вписванията в Испания.
Правни представители
Правните представители (procuradores) представляват правата и интересите на страните в съда, чрез правомощията, които са им предоставени за
тази цел, като обезпечават достоверността в общуването между съда и страните и изпълняват всяко друго задължение, отредено им от закона.
За да упражнява тази професия дадено лице трябва да притежава съответните права (чието придобиване е уредено със Закон 34/2006 от 30
октомври 2006 г. за упражняването на професията на адвокат или правен представител), да е регистрирано в Колегията на правните
представители (Colegio de Procuradores), да предостави гаранция и да положи клетва или обещание.
Правните представители функционират под контрола на Колегията на правните представители, чийто управителен съвет отговаря за
законосъобразното упражняване на професията.
Услугите на правните представители се заплащат по предварително одобрени от Министерството на правосъдието тарифи.
За допълнителна информация вижте сайта Генерален съвет на правните представители в Испания.
Graduados sociales (съветници по трудовоправни въпроси и въпроси, свързани със социалното осигуряване)
Graduado Social е съветник по трудовоправни въпроси и въпроси, свързани със социалното осигуряване, и може да се явява в съда.
Те могат да се явяват в производства пред първоинстанционни и второинстанционни съдилища и да обжалват съдебни решения. За да се подаде
жалба пред Върховния съд обаче е необходимо присъствието на адвокат.
В Испания има над 25 000 такива съветници, които предоставят консултации както на фирми, така и на техните служители.
Връзки по темата
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА ИСПАНИЯ
ГЕНЕРАЛЕН СЪВЕТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В ИСПАНИЯ
ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА НА ИСПАНИЯ
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЕКРЕТАРИ В ИСПАНИЯ
ГЕНЕРАЛЕН СЪВЕТ НА ИСПАНСКАТА АДВОКАТУРА
ГЕНЕРАЛЕН СЪВЕТ НА ПРАВНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИСПАНИЯ
ГЕНЕРАЛЕН СЪВЕТ НА НОТАРИУСИТЕ В ИСПАНИЯ
НАЦИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА В ИСПАНИЯ
ГЕНЕРАЛЕН СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИИТЕ НА GRADUADOS SOCIALES В ИСПАНИЯ
Последна актуализация: 29/06/2022
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия.
Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.
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документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази
страница.

