Κατάρτιση των δικηγόρων στο δίκαιο της ΕΕ στη Βουλγαρία
Φορέας που υπέβαλε απάντηση: Висш адвокатски съвет / Ανώτατο
Δικηγορικό Συμβούλιο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στη Βουλγαρία

1. Πρόσβαση στο επάγγελμα
Απαραίτητη τριτοβάθμια/πανεπιστημιακή εκπαίδευση
ΝΑΙ
Υποχρεωτικό πτυχίο νομικής
ΝΑΙ
 Τουλάχιστον 2 έτη άσκησης νομικού επαγγέλματος (π.χ.
Στάδια για την απόκτηση της ιδιότητας του
ως δικαστής, εισαγγελέας)
δικηγόρου:



Γραπτές και προφορικές εξετάσεις οι οποίες
οργανώνονται από το Ανώτατο Δικηγορικό Συμβούλιο
Εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο

Νομική βάση:
Βουλγαρικός νόμος για τον δικηγορικό σύλλογο

Εναλλακτικές οδοί πρόσβασης στο
επάγγελμα:

ΝΑΙ
Νομική βάση:
Άρθρο 3 του νόμου περί δικηγόρων (Закон за
адвокатурата)
Οι υποψήφιοι που κατέχουν εκπαιδευτικό και επιστημονικό
διδακτορικό δίπλωμα νομικής, καθώς και όσοι έχουν
ασκήσει νομικό επάγγελμα για περισσότερα από 5 έτη,
μπορούν να εγγραφούν στον δικηγορικό σύλλογο χωρίς να
υποβληθούν σε εξετάσεις.
Νομική βάση:
Άρθρο 6 παράγραφος 3 του νόμου περί δικηγόρων. Στις
περιπτώσεις αυτές, οι υποψήφιοι αρκεί να αποδείξουν τη
σχετική προϋπόθεση προκειμένου να εγγραφούν στο
μητρώο δικηγόρων.

2. Κατάρτιση κατά την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα
Προβλέπεται περίοδος προετοιμασίας για την
είσοδο στο επάγγελμα;
Υποχρεωτικό
Τύποι αρμόδιων δομών για την οργάνωση της
εισαγωγικής κατάρτισης
Μορφή εισαγωγικής κατάρτισης
Εισαγωγικές εξετάσεις / έλεγχος πριν από την
περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο
επάγγελμα
Καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών κατά την
περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο
επάγγελμα

ΟΧΙ
ΟΧΙ
Δεν υπάρχει σύστημα εισαγωγικής κατάρτισης για την
είσοδο στο επάγγελμα στη Βουλγαρία.
Α/Α
Α/Α
Α/Α

Α/Α

Ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά το δίκαιο
της ΕΕ και τη γλωσσική κατάρτιση
Αξιολόγηση/εξετάσεις μετά την περίοδο
προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα

Α/Α
Α/Α

3. Σύστημα συνεχούς κατάρτισης
Διαφοροποίηση μεταξύ συνεχούς
κατάρτισης/κατάρτισης εξειδίκευσης

Υποχρεώσεις όσον αφορά τη
συνεχή κατάρτιση

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Υποχρεώσεις όσον αφορά την
κατάρτιση εξειδίκευσης
Υποχρεώσεις όσον αφορά την εκμάθηση
ξένων γλωσσών

Υποχρεώσεις όσον αφορά περιεχόμενο
σχετικό με το δίκαιο της ΕΕ σε σχέση με τη
συνεχή κατάρτιση/κατάρτιση εξειδίκευσης

ΟΧΙ
Η συνεχής κατάρτιση είναι υποχρεωτική για τους
δικηγόρους στη Βουλγαρία (άρθρο 28 του νόμου περί
δικηγόρων).
Δεν
υπάρχει
σύστημα
κατάρτισης
εξειδίκευσης στη Βουλγαρία. Επομένως, εναπόκειται σε
κάθε δικηγόρο να ειδικευτεί σε τομείς οι οποίοι είναι
συναφείς με το επάγγελμά του.
Υποχρεώσεις κατάρτισης, όπως προβλέπονται στην κρατική
νομοθεσία και στον εσωτερικό κανονισμό του δικηγορικού
συλλόγου
 Βουλγαρικός νόμος για τον δικηγορικό σύλλογο,
άρθρο 27. Οι δικηγόροι υποχρεούνται να διατηρούν
και να αναπτύσσουν τα προσόντα τους.
 Βουλγαρικός νόμος για τον δικηγορικό σύλλογο,
άρθρο 28. (1) Για τη διατήρηση και την ανάπτυξη
των προσόντων των δικηγόρων, το Ανώτατο
Δικηγορικό Συμβούλιο συστήνει Κέντρο Κατάρτισης
Δικηγόρων.
Σε συνέχεια των ανωτέρω άρθρων του νόμου περί
δικηγόρων, το Ανώτατο Δικηγορικό Συμβούλιο σύστησε
Κέντρο Κατάρτισης Δικηγόρων, το οποίο παρέχει την
υποχρεωτική και συνεχή κατάρτιση.
Υποχρεώσεις κατάρτισης εξειδίκευσης, όπως αναφέρονται
στον εσωτερικό κανονισμό του δικηγορικού συλλόγου
Καμία υποχρέωση δεν προβλέπεται στον νόμο περί
δικηγόρων.
Κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών τους, οι
φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν ορισμένα
μαθήματα σε ξένη γλώσσα.
Καμία υποχρέωση

4. Συστήματα διαπίστευσης και πάροχοι κατάρτισης
Δυνατότητα διαπίστευσης

Το σύστημα κατάρτισης στη Βουλγαρία δεν προβλέπει τέτοια
δυνατότητα.
Το Κέντρο Κατάρτισης Δικηγόρων χρηματοδοτείται από το
Ανώτατο Δικηγορικό Συμβούλιο και χορηγεί μόνο βεβαιώσεις
παρακολούθησης σεμιναρίων.

Αριθμός παρόχων κατάρτισης οι οποίοι
προσφέρουν δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης

Υπάρχουν 11 έως 20 πάροχοι κατάρτισης.

Τύπος παρόχων κατάρτισης οι οποίοι
αναπτύσσουν διαπιστευμένες
δραστηριότητες συνεχούς κατάρτισης

Δεν υπάρχει σύστημα διαπίστευσης της συνεχούς κατάρτισης των
δικηγόρων. Σεμινάρια προσφέρουν οι ακόλουθοι πάροχοι
κατάρτισης:
 Δικηγορικός σύλλογος
 Φορέας τον οποίο διαχειρίζεται ή έχει συστήσει ο δικηγορικός
σύλλογος
 Μη διαπιστευμένος ιδιωτικός εμπορικός πάροχος κατάρτισης
 Μη διαπιστευμένος ιδιωτικός ή δημόσιος μη κερδοσκοπικός
πάροχος κατάρτισης

Αριθμός παρόχων κατάρτισης οι οποίοι
προσφέρουν κατάρτιση εξειδίκευσης
Τύπος παρόχων κατάρτισης οι οποίοι
αναπτύσσουν διαπιστευμένες
δραστηριότητες κατάρτισης εξειδίκευσης

Α/Α

Α/Α

Δραστηριότητες και μέθοδοι
Τύπος αποδεκτών δραστηριοτήτων
κατάρτισης για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων συνεχούς κατάρτισης ή
κατάρτισης εξειδίκευσης






Συμμετοχή σε διά ζώσης
συνεδρίες κατάρτισης
Συμμετοχή σε συνέδρια
κατάρτισης
Συμμετοχή σε δραστηριότητες
κατάρτισης ως εκπαιδευτής ή
εκπαιδευτικός
Συγγραφή/δημοσίευση

Συμμετοχή σε
δραστηριότητες
κατάρτισης σε άλλο
κράτος μέλος:
Ναι, οι υποχρεώσεις
κατάρτισης μπορούν να
εκπληρωθούν μέσω
συμμετοχής σε
δραστηριότητες
κατάρτισης σε άλλο
κράτος μέλος.

5. Εποπτεία δραστηριοτήτων κατάρτισης
Φορείς εποπτείας των δραστηριοτήτων
συνεχούς κατάρτισης

Α/Α

Έλεγχοι διαδικασίας εποπτείας:

Α/Α

Δεν υπάρχει σύστημα
εποπτείας στη Βουλγαρία.

