Advokatų ES teisės mokymas Bulgarijoje
Atsakymą pateikusi institucija: Висш адвокатски съвет / Aukščiausioji advokatų
taryba
Bulgarijos NACIONALINĖS ADVOKATŲ MOKYMO SISTEMOS APRAŠAS

1. Profesijos įgijimas
Būtinas aukštasis / universitetinis išsilavinimas
Privalomas teisinis išsilavinimas

Reikalavimai asmeniui, siekiančiam tapti
visateisiu advokatu:



TAIP.
TAIP.
ne mažiau kaip 2 metų juristo teisinio darbo stažas (pvz.,
dirbant teisėju, prokuroru);
Aukščiausiosios advokatų tarybos rengiami egzaminai
raštu ir žodžiu;
registracija į advokatūrą.

Teisinis pagrindas:
Bulgarijos advokatūros įstatymas.

Alternatyvūs būdai tapti advokatu

TAIP.
Teisinis pagrindas:
Advokatūros įstatymo (Закон за адвокатурата)
3 straipsnis.
Kandidatai, turintys teisės mokslų daktaro kvalifikacinį
laipsnį, ir asmenys, kurie turi didesnį nei 5 metų teisinio
darbo stažą, gali būti registruojami į advokatūrą
nereikalaujant laikyti egzaminų.
Teisinis pagrindas:
Advokatūros įstatymo 6 straipsnio 3 dalis. Tokiais atvejais
kandidatai privalo tik įrodyti, kad jie tenkina susijusį
reikalavimą, ir tuomet juos galima įrašyti į praktikuojančių
advokatų sąrašą.

2. Mokymas pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
Ar yra nustatytas pasirengimo advokato veiklai
laikotarpis?
Ar šis laikotarpis privalomas?
Už pasirengimo advokato veiklai laikotarpio
mokymą atsakingų institucijų rūšys
Pasirengimo advokato veiklai mokymo forma
Stojamasis egzaminas / patikrinimas prieš
pasirengimo advokato veiklai laikotarpį
Pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
taikoma parengta mokymo programa
Specialūs reikalavimai, susiję su ES teisės ir
kalbų mokymu

NE.
NE.
Bulgarijoje nėra pasirengimo advokato veiklai mokymo
sistemos.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.
Netaikoma.

Netaikoma.

Pasibaigusio pasirengimo advokato veiklai
laikotarpio vertinimas / egzaminas

Netaikoma.

3. Tęstinio mokymo sistema
Tęstinio mokymo ir specializuoto mokymo
diferenciacija

Su tęstiniu mokymu susijusios
pareigos

NE.
Bulgarijos advokatai privalo dalyvauti tęstinio mokymo
kursuose (Advokatų įstatymo 28 straipsnis). Bulgarijoje
nėra specializuoto mokymo sistemos. Todėl pavieniai
advokatai savo iniciatyva specializuojasi su jų praktikos
veikla susijusiose srityse.
Su privalomu mokymu susijusios pareigos, kaip nurodyta
įstatyme ir Advokatūros vidaus taisyklėse.
 Bulgarijos advokatūros įstatymo 27 straipsnis.
Advokatai privalo palaikyti ir tobulinti savo
kvalifikaciją.
 Bulgarijos advokatūros įstatymo 28 straipsnio
1 dalis. Siekdama palaikyti ir tobulinti advokatų
kvalifikaciją, Aukščiausioji advokatų taryba įsteigia
advokatų mokymo centrą.
Vadovaudamasi pirmiau nurodytais Advokatų įstatymo
straipsniais, Aukščiausioji advokatų taryba įsteigė Advokatų
mokymo centrą, kuris teikia privalomo ir tęstinio mokymo
paslaugas.
Su specializuotu mokymu susijusios pareigos, kaip nurodyta
Advokatūros vidaus taisyklėse.

TAIP

TAIP
Su specializuotu mokymu
susijusios pareigos
Su užsienio kalbų mokymusi susijusios
pareigos

Pareigos, susijusios su ES teisės turiniu
atsižvelgiant į tęstinį / specializuotą mokymą

Advokatų įstatyme nenustatyta jokių pareigų.
Studijuodami universitete studentai lanko tam tikrus kursus
užsienio kalba.
Nenustatyta jokių pareigų.

4. Akreditavimo sistemos ir mokymo paslaugų teikėjai
Akreditacijos galimybė

Bulgarijos mokymo sistemoje tokia galimybė nenumatyta;
Advokatų mokymo centrą finansuoja Aukščiausioji advokatų taryba
ir pažymėjimus išduoda tik seminarų lankytojams.

Mokymo paslaugų teikėjų, rengiančių
tęstinio mokymo veiklą, skaičius

Nuo 11 iki 20 mokymo paslaugų teikėjų.

Mokymo paslaugų teikėjų, rengiančių
akredituotą tęstinio mokymo veiklą, rūšys

Mokymo paslaugų teikėjų, rengiančių
mokymo siekiant įgyti specializaciją
veiklą, skaičius
Mokymo paslaugų teikėjų, rengiančių
akredituotą mokymo siekiant įgyti
specializaciją veiklą, rūšys

Bulgarijoje nėra advokatų tęstinio mokymo akreditavimo sistemos.
Seminarus rengia šie mokymo paslaugų teikėjai:
 advokatūra;
 advokatūros valdoma arba įsteigta organizacija;
 neakredituotas privatus komercinis paslaugų teikėjas;
 neakredituotas privatus arba viešas ne pelno mokymo
paslaugų teikėjas.
Netaikoma.

Netaikoma.

Veikla ir metodai

Su tęstiniu arba specializuotu mokymu
susijusias pareigas atitinkančios mokymo

veiklos rūšys:



dalyvavimas individualiose
mokymo sesijose;
dalyvavimas mokymo
konferencijose;
dalyvavimas mokymo veikloje
kaip instruktoriui ar mokytojui;
straipsnių rašymas ir (arba)
publikacijos.

Dalyvavimas kitoje
valstybėje narėje
vykdomoje mokymo
veikloje:
taip, su tęstiniu mokymu
susijusios pareigos gali
būti įvykdytos dalyvaujant
kitoje valstybėje narėje
vykdomoje mokymo
veikloje.

5. Mokymo veiklos priežiūra
Organizacijos, padedančios vykdyti
tęstinio mokymo veiklos priežiūrą

Netaikoma.

Priežiūros proceso metu atliekami
patikrinimai

Netaikoma.

Bulgarijoje nėra priežiūros
sistemos.

