Avukati li qed jitħarrġu fil-liġi tal-UE fil-Greċja
L-Awtorità li qed Twieġeb: Il-Kamra tal-Avukati ta' Ateni u Piraeus
DESKRIZZJONI TAS-SISTEMA NAZZJONALI TA' TAĦRIĠ GĦALL-AVUKATI fil-Greċja

1. Aċċess għall-professjoni
L-edukazzjoni għolja / l-edukazzjoni
universitarja

IVA

Lawrja fil-liġi hija obbligatorja

IVA

L-istadji biex persuna tilħaq avukat:

Toroq alternattivi għall-professjoni



Reġistrazzjoni mal-Kamra tal-Avukati



Eżami organizzat mill-Ministeru tal-Ġustizzja



Tlestija ta' perjodu ta’ induzzjoni

Avukati li jieqfu jipprattikaw jistgħu jerġgħu lura għallprofessjoni fi żmien ħames snin mir-riżenja tagħhom;
jekk jgħaddu iktar minn ħames snin, l-avukat li jkun
waqaf ikollu jipprova li kien qed iwettaq dmirijiet
rilevanti għall-professjoni legali.

2. Taħriġ matul il-perjodu ta’ induzzjoni
Hemm perjodu ta’ induzzjoni?

IVA

Bażi legali:
Kodiċi tal-Avukati: Il-Liġi Nru 4194/2013
(Κώδικας Δικηγόρων)

Obbligatorju

IVA

It-tul stabbilit:
18-il xahar

Tipi ta’ strutturi responsabbli millorganizzazzjoni tat-taħriġ

Il-Kamra tal-Avukati / il-Ministeru tal-Ġustizzja

Il-forma tat-taħriġ inizjali



Apprendistat superviżjonat minn uffiċċju legali



Taħriġ fil-liġi b'kurrikulu speċifiku komuni għall-avukati apprendisti.
Il-kurrikulu huwa stabbilit minn kull Kamra tal-Avukati u jkun listess għall-apprendisti kollha fl-istess Kamra tal-Avukati;
madankollu, ma hemm l-ebda kurrikulu stabbilit għall-pajjiż kollu.



L-Apprendistat fil-Kunsill Legali tal-Istat, fil-Kmamar tal-Avukati jew
fil-Ministeru tal-Ġustizzja, sitt xhur apprendistat fil-Qrati (elettiva)


Kontroll / verifika tad-Diploma



Kopja tal-Fedina Penali

Eżami tad-dħul / il-kontroll ta'
qabel il-perjodu ta’ induzzjoni

IVA

Il-kurrikulu stabbilit matul ilperjodu ta’ induzzjoni

LE
Il-kurrikulu huwa stabbilit minn kull Kamra tal-Avukati (ara fuq)

L-ispeċifiċitajiet marbutin mal-liġi
tal-UE u mat-taħriġ lingwistiku:

LE

Il-perjodu ta’ induzzjoni maqsum
fi stadji differenti

LE



Il-valutazzjoni tal-perjodu ta' wara IVA
l-induzzjoni / l-eżami

Eżamijiet bil-miktub (l-eżami qabel kien
jinkludi parti orali imma s-sistema nbidlet bilkodiċi l-ġdid tal-avukati)

3. Sistema ta' taħriġ kontinwu
Distinzjoni bejn Taħriġ kontinwu / Taħriġ ta’
speċjalizzazzjoni

LE

Obbligi dwar it-taħriġ kontinwu

LE

It-taħriġ kontinwu mhu previst la mil-Liġi
Statali u lanqas mir-regolamenti interni talKamra tal-Avukati

Obbligi dwar it-taħriġ ta' speċjalizzazzjoni

LE

L-ispeċjalizzazzjoni mhi previst la mil-Liġi
Statali u lanqas mir-regolamenti interni talKamra tal-Avukati.
Madankollu, l-unika speċjalizzazzjoni li teżisti
bħalissa għall-avukati hija l-medjazzjoni.
Bażi legali:
Il-Liġi 3898/2010 dwar “il-Medjazzjoni f'tilwim
ċivili u kummerċjali” li jittrasponi d-Direttiva
2008/52/KE

L-obbligi marbutin mat-tagħlim ta’ lingwi
barranin

L-ebda obbligu

Obbligi li jirrigwardaw kontenut dwar il-liġi
tal-UE fit-taħriġ kontinwu / ta’
speċjalizzazzjoni

Mhux applikabbli

4. Sistemi ta’ akkreditazzjoni u fornituri ta’ taħriġ
Possibbiltà ta' akkreditazzjoni

Mhux applikabbli

Għadd ta’ fornituri tat-taħriġ joffru
attivitajiet akkreditati ta’ taħriġ kontinwu

Mhux applikabbli

It-tip ta' fornituri tat-taħriġ li jiżviluppaw
attivitajiet akkreditati ta’ taħriġ kontinwu



Il-Kamra tal-Avukati



Fornitur tat-taħriġ kummerċjali privat mhux akkreditat



Fornitur tat-taħriġ privat jew pubbliku mhux akkreditat
mingħajr skop ta' qligħ

L-għadd ta’ fornituri tat-taħriġ li
jorganizzaw attivitajiet ta' taħriġ bħala
preparazzjoni għal speċjalizzazzjoni

Mhux applikabbli

It-tip ta’ fornituri ta’ taħriġ li jiżviluppaw
attivitajiet akkreditati ta’ taħriġ bi tħejjija
għal speċjalizzazzjoni

Ma hemm l-ebda taħriġ ta' speċjalizzazzjoni fil-Greċja apparti
l-medjazzjoni
Speċjalizzazzjoni fil-Medjazzjoni:


Il-Kmamar tal-Avukati (b'kooperazzjoni mal-istituti u

ċ-ċentri ta' medjazzjoni)


L-istituti u ċ-ċentri ta' medjazzjoni (fil-forma ta'
sħubijiet ċivili mingħajr skop ta' qligħ)

din l-ispeċjalizzazzjoni bħalissa qed tiġi offruta miċĊentru ta' Medjazzjoni ta' Piraeus (ΚΕ.ΔΙ.Π.), l-Istitut tattaħriġ fil-Medjazzjoni ta' Tessalonika kif ukoll mill-Istitut
Grieg ta' Medjazzjoni - GMI “Synesis”

L-attivitajiet u l-metodi
Tip ta’ attivitajiet ta’ taħriġ aċċettati taħt lobbligi ta’ taħriġ kontinwu jew ta'
speċjalizzazzjoni

Mhux applikabbli

Parteċipazzjoni
f'attivitajiet ta’
taħriġ fi Stat
Membru ieħor:
Mhux applikabbli

5. Is-superviżjoni tal-attivitajiet ta’ taħriġ
L-organizzazzjonijiet involuti fissuperviżjoni ta’ attivitajiet ta’ taħriġ
kontinwu

Mhux applikabbli

Il-proċess ta’ superviżjoni

Mhux applikabbli

L-organizzazzjonijiet involuti fissuperviżjoni tal-attivitajiet ta’ taħriġ għal
speċjalizzazzjoni

Mhux applikabbli

Il-proċess ta’ superviżjoni

Mhux applikabbli

6. Ir-riforma nazzjonali tas-sistema ta’ taħriġ
Il-Kodiċi l-ġdid tal-Avukati daħal fis-seħħ fis-27 ta’ Settembru 2013.
bidliet:





Ġiet stabbilita sistema ta' eżami ċentrali biex l-apprendisti jkunu vvalutati biha. Din tieħu
post l-eżamijiet tal-Kamra tal-Avukati (l-Artikoli 18-22 tal-Kodiċi tal-Avukati - il-Liġi Nru 4194/2013)
Kumitat “Morgenbesser” se jkun qed jivvaluta l-applikazzjonijiet minn avukati kkwalifikati fi
Stati Membri oħrajn li jixtiequ jipprattikaw bħala avukati fil-Greċja (l-Artikoli 15-17 tal-Kodiċi
tal-Avukati - il-Liġi Nru 4194/2013)
Il-Kmamar tal-Avukati għandhom is-setgħa li jorganizzaw u jippromwovu l-medjazzjoni u li
jaġixxu bħala fornituri tat-taħriġ għas-servizzi tal-medjazzjoni (l-Artikolu 130 tal-Kodiċi talAvukati - il-Liġi Nru 4194/2013)

Rinforz tal-aspetti tal-liġi tal-UE: Fil-mument mhi ppjanata l-ebda bidla

