EU:n oikeutta koskeva lakimieskoulutus Bulgariassa
Vastaava organisaatio: Висш адвокатски съвет / Korkein asianajajaneuvosto
KUVAUS Bulgarian KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ

1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen koulutus / yliopistotason koulutus edellytyksenä
KYLLÄ
Oikeustieteen tutkinto pakollinen
KYLLÄ
 Työskentely vähintään kahden vuoden ajan
Pätevöityminen



oikeuslaitoksen palveluksessa (joko tuomarina tai
syyttäjänä)
Korkeimman asianajajaneuvoston järjestämä kirjallinen ja
suullinen koe
Rekisteröityminen asianajajayhdistyksen jäseneksi

Oikeusperusta:
Bulgarian asianajajalaki

Vaihtoehtoiset polut ammattiin

KYLLÄ
Oikeusperusta:
Asianajajalain (Закон за адвокатурата) 3 §.
Asianajajayhdistykseen voivat rekisteröityä ilman koetta
”oikeustieteen tohtorit” sekä henkilöt, jotka ovat
työskennelleet oikeuslaitoksen palveluksessa yli viisi
vuotta.
Oikeusperusta:
Asianajajalain 6 §:n 3 momentti. Kyseiset henkilöt pääsevät
asianajajarekisteriin todistettuaan, että he täyttävät asetetut
vaatimukset

2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö työharjoittelua?
Pakollinen
Työharjoittelua järjestävät organisaatiot

EI
EI
Bulgariassa ei ole asianajajien
työharjoittelujärjestelmää.
–

Harjoittelun toteutustapa
Pääsykoe / tarkistus ennen harjoittelua

–

Opetussuunnitelma harjoittelun aikana

–

Eurooppaoikeuden ja vieraiden kielten
opetusta koskevat erityisvaatimukset
Harjoittelun jälkeinen arviointi / koe

–

–

–

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
EI OLE
Bulgariassa
lakimiesten
on
osallistuttava
täydennyskoulutukseen (asianajajalain 28 §). Bulgariassa
ei ole asianajajien erikoistumisjärjestelmää. Kukin
asianajaja
on
vastuussa
siitä,
että
hankkii
erikoistumiskoulutusta
oman
työnsä
kannalta
merkityksellisiltä aloilta.
Kansallisessa laissa ja asianajajayhdistyksen sisäisissä
säännöissä määrätyt koulutusvelvoitteet:
 Bulgarian asianajajalain 27 §: asianajajilla on
velvollisuus ylläpitää ja kehittää osaamistaan.
 Bulgarian asianajajalain 28 § (1): Korkeimman
asianajajaneuvoston on perustettava asianajajien
koulutuskeskus ylläpitääkseen ja kehittääkseen
asianajajien osaamista.
Korkein asianajajaneuvosto on perustanut edellä mainittujen
asianajajalain
pykälien
nojalla
asianajajien
koulutuskeskuksen,
joka
järjestää
pakollista
täydennyskoulutusta.
Asianajajayhdistyksen sisäisissä säännöissä määrätyt
erikoistumiskoulutusvelvoitteet

Erottelu täydennyskoulutuksen ja
erikoistumiskoulutuksen välillä

Täydennyskoulutusta koskevat
velvoitteet

KYLLÄ

KYLLÄ
Erikoistumiskoulutusta koskevat
velvoitteet
Vieraiden kielten opiskelua koskevat
velvoitteet

Asianajajalaissa ei säädetä vieraiden kielten opiskelua
koskevista velvoitteista.
Yliopisto-opiskelun aikana opiskelijoiden on suoritettava
tietty määrä vieraiden kielten kursseja.
EI OLE

Eurooppaoikeuden opetuksen sisältöä
koskevat vaatimukset täydennys- ja
erikoistumiskoulutuksessa

4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus akkreditointiin

Bulgarian koulutusjärjestelmässä ei ole akkreditointimahdollisuutta.
Asianajajien koulutuskeskus saa rahoituksensa korkeimmalta
asianajajaneuvostolta ja antaa vain seminaarien
osallistumistodistuksia.

Täydennyskoulutusta tarjoavien
koulutuksen järjestäjien lukumäärä

11–20 koulutuksen järjestäjää

Akkreditoitua täydennyskoulutusta
tarjoavat koulutuksen järjestäjät

Asianajajien täydennyskoulutukseen ei sovelleta
akkreditointijärjestelmää. Seminaareja järjestävät seuraavat
koulutusta tarjoavat tahot:
 Asianajajayhdistys
 Asianajajayhdistyksen hallinnoima tai perustama organisaatio
 Akkreditoimattomat yksityiset kaupalliset koulutuksen
järjestäjät
 Akkreditoimattomat yksityiset tai julkiset voittoa
tavoittelemattomat koulutuksen järjestäjät

Erikoistumiskoulutusta tarjoavien
koulutuksen järjestäjien lukumäärä

–

Akkreditoitua erikoistumiskoulutusta
tarjoavat koulutuksen järjestäjät

–

Koulutustoiminta ja -menetelmät
Täydennys- tai erikoistumiskoulutusta
koskevien velvoitteiden täyttämiseksi
hyväksytty koulutus






Osallistuminen lähiopetukseen
Osallistuminen
koulutusseminaareihin
Osallistuminen koulutukseen
kouluttajana tai tutorina
Kirjoittaminen/julkaisutoiminta

Osallistuminen
koulutustoimintaan
toisessa jäsenvaltiossa:
Koulutusvelvoitteet
voidaan täyttää
osallistumalla
koulutustoimintaan
toisessa jäsenvaltiossa.

5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta valvovat
organisaatiot

–

Valvontamenettely

–

Bulgariassa ei ole
koulutuksenvalvontajärjestelmää.

