Uddannelse af bulgarske advokater i EU-ret
Responderende myndighed: Det øverste advokatråd (Висш адвокатски съвет)
BESKRIVELSE AF DET BULGARSKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER

1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående uddannelse/universitetsuddannelse
JA
Krav om juridisk kandidateksamen
JA
 Have arbejdet som jurist i mindst to år (f.eks. som
For at blive fuldgyldig advokat skal man:



dommer eller anklager)
Have bestået en skriftlig og mundtlig eksamen, der
afholdes af det øverste advokatråd
Være optaget i advokatsamfundet

Retsgrundlag:
Den bulgarske lov om advokatsamfundet

Alternative veje til erhvervet:

JA
Retsgrundlag:
Artikel 3 i advokatloven (Закон за адвокатурата)
Kandidater med titlen dr. jur. og personer, der har arbejdet
som jurist i mere end fem år, kan optages i
advokatsamfundet uden skulle bestå en eksamen.
Retsgrundlag:
Artikel 6, stk. 3, i advokatloven. I sådanne tilfælde skal
kandidaten blot kunne dokumentere, at det relevante krav er
opfyldt, for at blive optaget i advokatregistret.

2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en fuldmægtigperiode?
Obligatorisk
Organer med ansvar for uddannelse af
advokatfuldmægtige
Type uddannelse i fuldmægtigperioden
Optagelsesprøve/kontrol før
fuldmægtigperiode
Undervisningsprogram i fuldmægtigperioden
Særlige forhold vedrørende EU-ret og sproglig
uddannelse
Evaluering/eksamen efter fuldmægtigperiode

NEJ
NEJ
Der findes ikke noget system til uddannelse af
advokatfuldmægtige i Bulgarien.
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Ikke relevant
Ikke relevant

3. Videreuddannelse
NEJ
Videreuddannelse er obligatorisk for advokater i Bulgarien
(artikel 28 i advokatloven). Der findes ikke noget
specialiseringssystem i Bulgarien. Det er derfor op til den
enkelte advokat at specialisere sig inden for områder af
relevans for den pågældendes praksis.
Krav om obligatorisk uddannelse er fastlagt i national
lovgivning og i advokatsamfundets interne regler.
 Artikel 27 i den bulgarske lov om advokatsamfundet.
Advokater er forpligtet til at vedligeholde og udvikle
deres kompetencer.
 Artikel 28 i den bulgarske lov om advokatsamfundet.
1)
Det
øverste
advokatråd
opretter
et
uddannelsescenter for advokater med henblik på at
vedligeholde og udvikle advokaters kompetencer.
På grundlag af ovennævnte artikler i advokatloven har det
øverste advokatråd oprettet centret for advokatuddannelse,
der varetager såvel obligatorisk uddannelse som
videreuddannelse.
Krav om specialisering som anført i advokatsamfundets
interne regler

Sondring mellem videreuddannelse og
specialisering

Krav om videreuddannelse

JA

Krav om specialisering

JA

Krav om tilegnelse af fremmedsprog
Krav om videreuddannelse/specialisering i EUret

Der er ikke fastsat nogen krav i advokatloven.
De studerende er forpligtet til at tage en række kurser i
fremmedsprog under deres uddannelse.
Ingen krav

4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for akkreditering

Der er ikke mulighed for akkreditering i det bulgarske
uddannelsessystem.
Center for advokatuddannelse finansieres af det øverste
advokatråd og udsteder kun beviser for deltagelse i seminarer.

Antal uddannelsesudbydere, der tilbyder
videreuddannelse

Mellem 11 og 20 uddannelsesudbydere

Uddannelsesudbydere af akkrediteret
videreuddannelse

Antal uddannelsesudbydere, der tilbyder
specialisering
Uddannelsesudbydere, der tilbyder
akkrediteret specialisering

Der findes ikke noget akkrediteringssystem for videreuddannelse
af advokater. Følgende uddannelsesudbydere tilbyder seminarer:
 Advokatsamfundet
 Organisationer, der ledes eller er oprettet af
advokatsamfundet
 Ikke-akkrediterede private udbydere af erhvervsfaglig
uddannelse
 Ikke-akkrediterede private eller offentlige ikke-udbyttegivende
uddannelsesudbydere
Ikke relevant

Ikke relevant

Aktiviteter og metoder
Uddannelsesaktiviteter, der accepteres i
overensstemmelse med kravene om
videreuddannelse/specialisering






Fysisk deltagelse i kurser
Deltagelse i
uddannelseskonferencer
Deltagelse i
uddannelsesaktiviteter som
underviser eller vejleder
Forfattervirksomhed/udgivelse

Deltagelse i
uddannelsesaktiviteter i
en anden medlemsstat:
Ja, uddannelseskravene
kan opfyldes gennem
deltagelse i
uddannelsesaktiviteter i
en anden medlemsstat.

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører tilsyn med
videreuddannelsesaktiviteter

Ikke relevant

Tilsyn

Ikke relevant

Der findes ikke nogen
tilsynsordning i Bulgarien.

