Advokaatide/õigusnõustajate ELi õiguse alane koolitamine Bulgaarias
Teabe esitaja: kõrgem advokatuurinõukogu (Висш адвокатски съвет)
ADVOKAATIDE/ÕIGUSNÕUSTAJATE RIIKLIKU KOOLITUSSÜSTEEMI KIRJELDUS –
Bulgaaria

1. Juurdepääs kutsealale
Kõrgharidus/ülikooliharidus on vajalik
Õigusteaduse kraad on kohustuslik
Täieõiguslikuks advokaadiks/õigusnõustajaks
saamise nõuded

JAH
JAH




Isik peab olema vähemalt kaks aastat töötanud
õigusvaldkonnas juristina (nt kohtunikuna, prokurörina).
Isik peab sooritama kirjaliku ja suulise eksami, mille
korraldab kõrgem advokatuurinõukogu.
Isik peab end registreerima advokatuuris.

Õiguslik alus:
Bulgaaria advokaadi kutseala käsitlev seadus.

Alternatiivsed võimalused kutsealale
juurdepääsuks

JAH.
Õiguslik alus:
advokaadi kutseala käsitleva seaduse artikkel 3.
Kandidaadid, kellel on õigusteaduse doktori akadeemiline
kraad, ja samuti isikud, kes on õigusvaldkonnas
töötanud üle viie aasta, võidakse registreerida
advokatuuris, ilma et nad peaksid eksamit sooritama.
Õiguslik alus:
advokaadi kutseala käsitleva seaduse artikli 6 lõige 3.
Sellisel juhul peavad kandidaadid advokaatide nimekirja
kandmiseks üksnes tõendama, et asjakohane tingimus on
täidetud.

2. Koolitus kutsepraktika ajal
Kas on nõutav kutsepraktika läbimine?
Kohustuslik

EI
EI.
Bulgaarias puudub kutsepraktika raames pakutavate
koolituste süsteem.
EI KOHALDATA.

Kutsepraktika raames pakutava koolituse
korraldamise eest vastutavad struktuurid
Kutsepraktika raames pakutava koolituse vorm EI KOHALDATA.
EI KOHALDATA.
Sobivuseksam/kontroll enne kutsepraktika
algust
Kindlaksmääratud õppekava kutsepraktika ajal EI KOHALDATA.
ELi õigust ja keeleõpet käsitlevad erisused

EI KOHALDATA.

Kutsepraktika järgne hindamine/eksam

EI KOHALDATA.

3. Täiendusõppe süsteem
EI ERISTATA.
Bulgaarias on täiendusõppe läbimine advokaatide jaoks
kohustuslik (advokaadi kutseala käsitleva seaduse
artikkel 28). Bulgaarias ei ole spetsialiseerumisõppe
süsteemi ette nähtud. Iga advokaat vastutab seega ise
selle eest, et ta läbib kutsealase spetsialiseerumisõppe
valdkonnas, mis on tema praktilise tegevuse seisukohast
asjakohane.
Täiendusõppe läbimise kohustus on sätestatud riigi
õigusaktides ja advokatuuri kodukorras.
 Bulgaaria advokaadi kutseala käsitleva seaduse
artikli 27 kohaselt on advokaat kohustatud säilitama
oma kvalifikatsiooni ja seda tõstma.
 Nimetatud seaduse artikli 28 lõikes 1 on sätestatud,
et advokaatide kutsekvalifikatsiooni säilitamiseks ja
tõstmiseks loob kõrgem advokatuurinõukogu
advokaatide koolituskeskuse.
Eespool
nimetatud
artiklite
alusel
lõi
kõrgem
advokatuurinõukogu advokaatide koolituskeskuse, kus
pakutakse kohustuslikku ja täiendusõpet.
Spetsialiseerumisõppe läbimise kohustus on sätestatud
advokatuuri kodukorras.

Täiendusõppe ja spetsialiseerumisõppe
eristamine

Täiendusõppe läbimisega seotud
kohustused

JAH

JAH
Spetsialiseerumisõppe läbimisega
seotud kohustused
Kohustused seoses võõrkeelte õppimisega

Täiendusõppe/spetsialiseerumisõppe raames
ELi õiguse omandamisega seotud kohustused

Advokaadi kutseala käsitlevas seaduses ei ole sellealaseid
kohustusi sätestatud.
Ülikooliõpingute ajal peavad üliõpilased läbima teatava arvu
võõrkeelekursusi.
Kohustused puuduvad.

4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
Akrediteerimisvõimalus

Bulgaaria koolitussüsteem ei näe ette sellist võimalust.
Advokaatide koolituskeskuse tegevust rahastab kõrgem
advokatuurinõukogu ja osalejatele väljastatakse üksnes tunnustusi
seminaridel osalemise kohta.

Nende koolituspakkujate arv, kes
pakuvad täiendusõpet

11–20 koolituspakkujat.

Nende koolituspakkujate liik, kes
töötavad välja akrediteeritud
täiendusõppe kursusi

Nende koolituspakkujate arv, kes
pakuvad spetsialiseerumisõpet
Nende koolituspakkujate liik, kes
töötavad välja akrediteeritud
spetsialiseerumisõppe kursusi

Bulgaarias puudub advokaatide täiendusõppe akrediteerimise
süsteem. Seminare pakuvad järgmised koolituspakkujad:
 advokatuur;
 advokatuuri hallatavad või loodud koolitusorganisatsioonid;
 akrediteerimata eraõiguslikud tulunduslikud koolituspakkujad;
 akrediteerimata eraõiguslikud või avalik-õiguslikud
mittetulunduslikud koolituspakkujad.
ANDMED PUUDUVAD.

ANDMED PUUDUVAD.

Koolituste liigid ja õppemeetodid
Koolituste liigid, mis on heaks kiidetud
täiendusõppe või spetsialiseerumisõppe
läbimise kohustuse täitmiseks






Auditoorsetel koolitustel
osalemine;
koolituskonverentsidel
osalemine;
koolitustel osalemine õpetaja või
juhendajana;
kirjutamine/avaldamine.

Osalemine koolitusel,
mis toimub teises
liikmesriigis:
jah, koolituse läbimise
kohustuse võib täita ka
teises liikmesriigis
koolituse läbimisega.

5. Järelevalve koolituse üle
Täiendusõppe üle järelevalvet tegevad
organisatsioonid

EI KOHALDATA.

Järelevalveprotsessi raames tehtavad
kontrollid

EI KOHALDATA.

Bulgaarias
järelevalvesüsteem
puudub.

