Izobrazba odvjetnika o pravu EU-a u Bugarskoj
Nadležno tijelo koje je dostavilo odgovore Висш адвокатски съвет / Vrhovno
vijeće odvjetničke komore
OPIS NACIONALNOG SUSTAVA IZOBRAZBE ODVJETNIKA u Bugarskoj

1. Pristup struci
Nužno je visoko/sveučilišno obrazovanje
Obavezna je diploma pravnog fakulteta
Postupci za ostvarivanje statusa odvjetnika:

DA
DA




Najmanje 2 godine radnog iskustva u pravosuđu (kao
sudac, državni odvjetnik)
pisani i usmeni ispit koji je organiziralo Vrhovno vijeće
odvjetničke komore
upis u odvjetničku komoru

Pravna osnova:
Bugarski Zakon o odvjetničkoj komori

Alternativni način pristupa struci:

DA
Pravna osnova:
Članak 3. Zakona o odvjetnicima (Закон за адвокатурата)
Kandidati koji imaju diplomu „doktora prava”, te osobe
koje imaju više od 5 godina radnog iskustva u
pravosuđu mogu se upisati u odvjetničku komoru bez
polaganja ispita.
Pravna osnova:
Članak 6. stavak 3. Zakona o odvjetnicima. U tom slučaju
kandidati moraju dokazati ispunjenje odgovarajućeg
zahtjeva za upis u imenik odvjetnika.

2. Izobrazba za vrijeme početnog razdoblja
Postoji li razdoblje početne izobrazbe?
Obvezno
Vrste struktura odgovornih za organizaciju
početne izobrazbe
Vrsta početne izobrazbe
Kvalifikacijski ispit/provjera prije početne
izobrazbe
Utvrđeni kurikulum za vrijeme početne
izobrazbe
Posebnosti u vezi s pravom EU-a i jezičnom
izobrazbom
Ocjenjivanje/ispit nakon početne izobrazbe

NE
NE
U Bugarskoj ne postoji sustav početne izobrazbe
N/P
N/P
N/P
N/P

N/P
N/P

3. Sustav trajne izobrazbe
Razlika između trajne izobrazbe/specijalizacije

Obveze u vezi s trajnom
izobrazbom

DA

Obveze u vezi sa specijalizacijom

DA

Obveze u vezi s učenjem stranih jezika

NE
Trajna izobrazba obvezna je za odvjetnike u Bugarskoj
(članak 28. Zakona a o odvjetnicima). U Bugarskoj ne
postoji sustav specijalizacijske izobrazbe. Pojedini se
odvjetnik mora sam specijalizirati za područja koja su mu
važna za praksu.
Obvezna izobrazba u skladu s nacionalnim zakonima i
unutarnjim propisima odvjetničke komore
 Zakon o Bugarskoj odvjetničkoj komori, članak 27.
Odvjetnici su obvezni održavati i razvijati svoje
kvalifikacije.
 Zakon o Bugarskoj odvjetničkoj komori, članak 28.
stavak 1. U cilju održavanja i razvoja kvalifikacija
odvjetnika, Vrhovno vijeće odvjetničke komore
osnovat će Centar za izobrazbu odvjetnika.
Na temelju navedenih članaka iz Zakona o odvjetnicima,
Vrhovno vijeće odvjetničke komore osnovalo je Centar za
izobrazbu odvjetnika u kojem se pruža obvezna i trajna
izobrazba.
Obveze specijalističke izobrazbe u skladu s unutarnjim
propisima odvjetničke komore
U Zakonu o odvjetnicima nisu propisane obveze.
Za vrijeme sveučilišnoga studija studenti moraju slušati
određeni broj predmeta na stranim jezicima.
Nema obveza

Obveze u vezi sa sadržajem prava EU-a u
odnosu na trajnu izobrazbu/specijalizaciju

4. Akreditacijski sustavi i pružatelji izobrazbe
Mogućnost akreditacije

Takva mogućnost nije predviđena u sustavu izobrazbe u Bugarskoj

–
Centar za izobrazbu odvjetnika financira Vrhovno vijeće
odvjetničke komore koje izdaje samo potvrde o pohađanju
seminara.

Broj pružatelja izobrazbe koji nude
aktivnosti trajne izobrazbe
Vrsta pružatelja izobrazbe koji nude
aktivnosti trajne izobrazbe

Broj pružatelja izobrazbe koji sudjeluju u
izobrazbi u svrhu specijalizacije
Vrsta pružatelja izobrazbe koji razvijaju
akreditirane aktivnosti izobrazbe za
specijalizaciju

Između 11 i 20 pružatelja izobrazbe

Ne postoji akreditacijski sustav za trajnu izobrazbu odvjetnika.
Seminare nude sljedeći pružatelji izobrazbe:
 odvjetnička komora
 organizacija kojom upravlja odvjetnička komora ili koju je ona
osnovala
 neakreditirani privatni komercijalni pružatelj izobrazbe
 neakreditirani privatni ili javni neprofitni pružatelj izobrazbe.
N/P

N/P

Aktivnosti i metode
Vrsta aktivnosti izobrazbe koje su
prihvaćene u cilju ispunjenja obveza
trajne izobrazbe ili specijalizacije






Pohađanje tečajeva izobrazbe
pohađanje konferencija u svrhu
izobrazbe
sudjelovanje u aktivnostima
izobrazbe kao predavač ili tutor
pisanje/objava

Sudjelovanje u
aktivnostima izobrazbe
u drugoj državi članici:
Da, obveze izobrazbe
mogu se ispuniti
sudjelovanjem u
aktivnostima izobrazbe u
drugoj državi članici.

5. Nadzor aktivnosti izobrazbe
Organizacije uključene u nadzor
aktivnosti trajne izobrazbe

N/P

Provjere postupka nadzora:

N/P

U Bugarskoj ne postoji
sustav nadzora

