Ügyvédképzés Bulgáriában az uniós jog területén
Válaszadó szervezet: Висш адвокатски съвет / Legfelsőbb Kamarai Tanács
AZ ÜGYVÉDEK NEMZETI KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK LEÍRÁSA – Bulgária

1. A szakma gyakorlása
Szükséges-e felsőfokú végzettség /egyetemi végzettség?
IGEN
Kötelező-e jogi diploma?
IGEN
 Legalább 2 év jogászként (pl. bíróként, ügyészként)
A teljes jogú ügyvéddé válás lépései:



eltöltött szolgálati idő
A Legfelsőbb Kamarai Tanács által szervezett írásbeli és
szóbeli vizsga
Kamarai regisztráció

Jogalap:
A bolgár kamarai törvény

Léteznek-e alternatív utak a szakmához?

IGEN
Jogalap:
Az ügyvédekről szóló törvény (Закон за адвокатурата) 3.
cikke
A „jogtudományok doktora” tudományos címet viselő
jelöltek, továbbá az 5 évet meghaladó jogászi szolgálati
idővel rendelkező személyek vizsga letétele nélkül
regisztrálhatnak a Kamaránál.
Jogalap:
Az ügyvédekről szóló törvény 6. cikkének (3) bekezdése
Ilyen esetekben a jelölteknek pusztán a vonatkozó feltételek
teljesülését kell igazolniuk ahhoz, hogy felvegyék őket az
ügyvédi nyilvántartásba.

2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati idő?
Kötelező-e?
A gyakorlati idős képzések szervezéséért
felelős szervezetek típusai
A gyakorlati idős képzés formája
A gyakorlati időt megelőzően van-e felvételi
vizsga / ellenőrzés?
A gyakorlati idő alatt előre meghatározott-e a
tanterv?
Vannak-e az uniós jogra és a nyelvi képzésre
vonatkozó sajátosságok?
A gyakorlati időt követően van-e értékelés /
vizsga?

NEM
NEM
Bulgáriában nincs gyakorlati idős képzési rendszer.
Nem releváns
Nem releváns
Nem releváns
Nem releváns

Nem releváns
Nem releváns

3. Folyamatos képzési rendszer
Van-e különbségtétel a folyamatos képzés /
szakosító képzés között?

Fennállnak-e folyamatos képzésre
vonatkozó kötelezettségek?

IGEN

IGEN
Fennállnak-e szakosító képzésre
vonatkozó kötelezettségek?
Fennáll-e idegen nyelvek tanulására
vonatkozó kötelezettség?

Van-e az uniós jog területére vonatkozó
kötelezettség a folyamatos / szakosító
képzéssel kapcsolatosan?

NEM
A bolgár ügyvédek számára kötelező a folyamatos
képzés (az ügyvédekről szóló törvény 28. cikke).
Bulgáriában nincs szakosító képzési rendszer. Így az
adott egyéni ügyvédre hárul, hogy a saját praxisához
releváns területekre szakosodjon.
A jogszabályban és a Kamara belső szabályzatában
lefektetett folyamatos képzési kötelezettségek
 a bolgár kamarai törvény 27. cikke: Az ügyvédek
kötelesek tudásukat fenntartani és fejleszteni.
 A bolgár kamarai törvény 28. cikke (1) bekezdése
szerint: Az ügyvédek tudásának fenntartása és
fejlesztése érdekében a Legfelsőbb Kamarai Tanács
Ügyvédi Képzési Központot állít fel.
Az ügyvédekről szóló törvény fenti cikkei alapján a
Legfelsőbb Kamarai Tanács létrehozta az Ügyvédek
Képzési Központját, amely a kötelező és folyamatos
képzéseket biztosítja.
A Kamara belső szabályzatában lefektetett szakosító
képzési kötelezettségek
Az ügyvédekről szóló törvényben nincs ilyen jellegű
kötelezettség.
Egyetemi tanulmányaik alatt a hallgatók adott számú idegen
nyelvi kurzust kötelesek elvégezni.
Nincs kötelezettség

4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége

A bolgár képzési rendszer nem biztosít ilyen lehetőséget.
Az Ügyvédek Képzési Központját a Legfelsőbb Kamarai Tanács
finanszírozza, és ez kizárólag a szemináriumokon való részvétel
igazolásait bocsátja ki.

A folyamatos képzéseket nyújtó
képzésszolgáltatók száma

11–20 képzésszolgáltató

Az akkreditált folyamatos képzéseket
kidolgozó képzésszolgáltatók fajtái

A szakosító képzéseket nyújtó
képzésszolgáltatók száma
Az akkreditált szakosító képzéseket
kidolgozó képzésszolgáltatók fajtái

Nincs akkreditációs rendszer az ügyvédek folyamatos képzésére.
A szemináriumokat a következő képzésszolgáltatók kínálják:
 Kamara
 A Kamara által irányított vagy létesített szervezet
 Nem akkreditált magán kereskedelmi képzésszolgáltató
 Nem akkreditált magán vagy állami nonprofit
képzésszolgáltató
Nem releváns

Nem releváns

Tevékenységek és módszerek
A folyamatos vagy szakosítási képzési
kötelezettségek keretében elfogadott
képzéstípusok






Személyes képzéseken való
részvétel
Képzési konferenciákon való
részvétel
Képzésekben trénerként vagy
oktatóként való részvétel
Írás/publikációk

A más tagállamban
tartott képzésen való
részvétel:
Igen, a képzési
kötelezettségek más
tagállamban tartott
képzésen való részvétellel
is teljesíthetők.

5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési tevékenységeket
felügyelő szervezetek

Nem releváns

Felügyeleti folyamat ellenőrzése:

Nem releváns

Bulgáriában nincs
felügyeleti rendszer.

