Vzdělávání advokátů v oblasti práva EU v Bulharsku
Struktura, která poskytla odpovědi: Висш адвокатски съвет / Nejvyšší
advokátní rada
POPIS VNITROSTÁTNÍHO SYSTÉMU ODBORNÉ PŘÍPRAVY ADVOKÁTŮ v Bulharsku

1. Přístup k profesi
Vysokoškolské/univerzitní vzdělání
Titul v oboru právo je povinný
Postup, jak dosáhnout plné způsobilosti
k výkonu advokátní profese

ANO
ANO




Nejméně 2 roky výkonu právní služby jako právník (např.
soudce, státní zástupce)
Písemná a ústní zkouška, kterou organizuje Nejvyšší
advokátní rada
Registrace u advokátní rady

Právní základ:
Bulharský zákon o advokacii

Alternativní přístup k profesi:

ANO
Právní základ:
§ 3 zákona o advokacii (Закон за адвокатурата)
Uchazeči, kteří mají vysokoškolský a vědecký titul „doktor
práv“, jakož i jednotlivci, kteří poskytují právní službu
déle než 5 let, mohou být u advokátní rady zaregistrováni,
aniž by museli složit zkoušku.
Právní základ:
§ 6 odst. 3 zákona o advokacii. V těchto případech musí
uchazeči za účelem zápisu na seznam advokátů prokázat
splnění příslušného požadavku.

2. Odborná příprava během právní praxe
Existuje koncipientská právní praxe?
Povinná
Struktury odpovědné za organizaci vzdělávání
během právní praxe
Forma právní praxe
Přijímací zkouška / prověření před zahájením
právní praxe
Stanovený vzdělávací plán během právní
praxe
Rozdělení právní praxe do jednotlivých fází
Hodnocení/zkouška po skončení právní praxe

NE
NE
V Bulharsku vstupní koncipientská právní praxe
neexistuje.
Nepoužitelné
Nepoužitelné
Nepoužitelné
Nepoužitelné
Nepoužitelné
Nepoužitelné

3. Systém soustavné odborné přípravy a specializace
Rozlišování mezi soustavnou
přípravou a specializací

odbornou NE

Povinnosti týkající se soustavné
odborné přípravy

ANO

Povinnosti týkající se specializace

ANO

Pro advokáty v Bulharsku je další vzdělávání povinné
(§ 28 zákona o advokacii). V Bulharsku neexistuje systém
specializovaného vzdělávání. Je proto na jednotlivém
advokátovi, aby se specializoval na oblasti, které jsou
důležité pro jeho vlastní praxi.
Povinnosti týkající se povinného vzdělávání jsou stanoveny
v zákoně a vnitřním předpisu komory.
 Bulharský zákon o advokacii, § 27. Advokáti jsou
povinni udržovat a rozšiřovat svou kvalifikaci.
 Bulharský zákon o advokacii, § 28. (1) Za účelem
udržování a rozšiřování kvalifikace advokátů zřídí
Nejvyšší advokátní rada středisko pro vzdělávání
advokátů.
Na základě výše uvedených ustanovení zákona o advokacii
zřídila Nejvyšší advokátní rada středisko pro vzdělávání
advokátů, které zajišťuje povinné a další vzdělávání v rámci
soustavné odborné přípravy.
Povinnosti týkající se specializovaného vzdělávání jsou
stanoveny ve vnitřních předpisech advokátní rady.

Povinnosti týkající studia cizích jazyků
Povinnosti týkající se obsahu práva EU u
soustavné odborné přípravy či specializace?

V zákoně o advokacii nejsou stanoveny žádné povinnosti.
Během vysokoškolského studia musí studenti absolvovat
určitý počet kurzů v cizích jazycích.
Žádné povinnosti

4. Systémy akreditace a poskytovatelé odborné přípravy
Možnost akreditace

Počet poskytovatelů nabízejících
vzdělávací aktivity v oblasti soustavné
odborné přípravy
Typy poskytovatelů připravujících
akreditované vzdělávací aktivity v oblasti
soustavné odborné přípravy

Počet poskytovatelů nabízejících
vzdělávací aktivity v oblasti specializace
Typy poskytovatelů připravujících
akreditované vzdělávací aktivity v oblasti
specializace

Vzdělávací systém v Bulharsku tuto možnost neposkytuje –
středisko pro vzdělávání advokátů financuje Nejvyšší advokátní
rada a toto středisko vydává pouze potvrzení o účasti na
seminářích.
11 až 20 poskytovatelů vzdělávání

Neexistuje žádný systém akreditace dalšího vzdělávání advokátů.
Semináře nabízejí tito poskytovatelé vzdělávání:
 Komora
 Organizace řízená nebo založená komorou
 Neakreditovaný soukromý komerční poskytovatel vzdělávání
 Neakreditovaný soukromý nebo veřejný neziskový
poskytovatel vzdělávání
Nepoužitelné

Nepoužitelné

Aktivity a metody
Typy vzdělávacích aktivit, které jsou
uznány v rámci povinností soustavné
odborné přípravy či specializace






Účast na prezenčních
vzdělávacích akcích
Účast na vzdělávacích
konferencích
Účast na vzdělávacích činnostech
jako školitel nebo učitel
Psaní/publikování

Účast na vzdělávacích
aktivitách v jiném
členském státě:
ANO, povinnosti týkající
se vzdělávání lze splnit
účastí na vzdělávacích
činnostech v jiném
členském státě.

5. Dohled nad vzdělávacími aktivitami v rámci odborné přípravy
Organizace zapojené do dohledu nad
vzdělávacími aktivitami v rámci
soustavné odborné přípravy

Nepoužitelné

Proces dohledu

Nepoužitelné

V Bulharsku systém
dohledu neexistuje.

