Izobrazba odvjetnika o pravu EU-a u Grčkoj
Tijelo koje je dostavilo odgovore: Odvjetničke komore Atene i Piraeusa
OPIS NACIONALNOG SUSTAVA IZOBRAZBE ODVJETNIKA u Grčkoj

1. Pristup struci
Visoko obrazovanje/sveučilišno obrazovanje

DA

Obavezna je diploma pravnog fakulteta

DA

Postupci za ostvarivanje statusa odvjetnika:

Alternativni način pristupa struci:



upis u odvjetničku komoru



ispit u organizaciji Ministarstva pravosuđa



završena početna izobrazba

Bivši odvjetnici mogu biti ponovno imenovani u roku od
5 godina otkad su napustili struku. Ako je prošlo više
od pet godina, bivši odvjetnik mora dokazati da je
izvršavao dužnosti povezane s pravnom strukom.

2. Izobrazba za vrijeme početnog razdoblja
Postoji li razdoblje početne
izobrazbe?

DA

Pravna osnova:
Zakon o odvjetništvu: Zakon br. 4194/2013.
(Κώδικας Δικηγόρων)

Obvezno

DA

Propisano trajanje:
18 mjeseci

Vrste struktura odgovornih za
organizaciju početne izobrazbe

Odvjetnička komora/Ministarstvo pravosuđa

Vrsta početne izobrazbe



Vježbenički staž u privatnoj praksi,



pravna izobrazba s posebnim kurikulumom koji je zajednički svim
odvjetničkim vježbenicima. Kurikulum utvrđuje svaka odvjetnička
komora i on je zajednički svim vježbenicima u istoj komori.
Međutim, ne postoji isti kurikulum za cijelu državu,



vježbenički staž u državnom pravnom vijeću, odvjetničkim
komorama i u Ministarstvu pravosuđa, vježbenički staž u trajanju
od 6 mjeseci na sudovima (izborni)


Provjera/potvrda diplome



preslik izvatka iz kaznene evidencije

Kvalifikacijski ispit/provjera prije
početne izobrazbe

DA

Utvrđeni kurikulum za vrijeme
početne izobrazbe

NE
Kurikulum određuje svaka odvjetnička komora (vidjeti prethodni tekst).

Posebnosti u vezi s pravom EU-a NE
i jezičnom izobrazbom:
Početna izobrazba podijeljena na
različite faze

NE

Ocjenjivanje/ispit nakon početne
izobrazbe



DA

Pisani ispiti (ispit je prethodno uključivao
usmeni dio, ali se donošenjem novog zakona o
odvjetništvu sustav promijenio)

3. Sustav trajne izobrazbe
Razlika između trajne izobrazbe / specijalizacije

NE

Obveze u vezi s trajnom izobrazbom

NE

Trajna
izobrazba
nije
propisana
ni
nacionalnim
ni
unutarnjim
propisima
odvjetničke komore.

Obveze u vezi sa specijalizacijom

NE

Specijalizacija nije propisana ni nacionalnim
ni unutarnjim propisima odvjetničke komore.
Međutim, trenutačno se odvjetnici mogu
specijalizirati jedino iz mirenja.
Pravna osnova:
Zakon 3898/2010 o „Mirenju u građanskim i
trgovačkim sporovima” kojim se prenosi
Direktiva 2008/52/EZ

Obveze u vezi s učenjem stranih jezika

Nema obveza

Obveze u vezi sa sadržajem prava EU-a
u trajnoj izobrazbi / specijalizaciji

N/P

4. Akreditacijski sustavi i pružatelji izobrazbe
Mogućnost akreditacije

N/P

Broj pružatelja izobrazbe koji nude
aktivnosti akreditacijske trajne izobrazbe

N/P

Vrsta pružatelja izobrazbe koji nude
aktivnosti akreditacijske trajne izobrazbe



Odvjetnička komora



neakreditirani privatni komercijalni pružatelj izobrazbe



neakreditirani
izobrazbe

privatni

ili

javni

neprofitni

pružatelj

Broj pružatelja izobrazbe koji organiziraju
aktivnosti izobrazbe kao pripreme za
specijalizaciju

N/P

Vrsta pružatelja izobrazbe koji razvijaju
aktivnosti akreditacijske izobrazbe kao
pripreme za specijalizaciju

U Grčkoj ne postoji izobrazba za specijalizaciju, osim za
mirenje
Specijalizacija iz mirenja:


odvjetnička komora (u suradnji s centrima i
institutima za mirenje)



centri i instituti za mirenje (u obliku neprofitnih
civilnih partnerstava)

tu specijalizaciju trenutačno nudi Centar za mirenje u
Piraeusu (ΚΕ.ΔΙ.Π.), Institut za izobrazbu iz mirenja u Saloni
te Grčki institut za mirenje -GMI „Synesis”

Aktivnosti i metode
Vrsta aktivnosti izobrazbe koje su
prihvaćene u skladu s obvezama trajne
izobrazbe ili specijalizacije

N/P

Sudjelovanje u
aktivnostima
izobrazbe u drugoj
državi članici:
N/P

5. Nadzor aktivnosti izobrazbe
Organizacije uključene u nadzor
aktivnosti trajne izobrazbe

N/P

Postupak nadzora

N/P

Organizacije uključene u nadzor
aktivnosti izobrazbe u svrhu
specijalizacije

N/P

Postupak nadzora

N/P

6. Nacionalna reforma sustava izobrazbe
Novi Zakon o odvjetništvu stupio je na snagu 27. rujna 2013.
Izmjene:


uspostavljen je središnji sustav ispita za ocjenjivanje vježbenika kojim su zamijenjeni pravosudni ispiti (članci
18. do 22. Zakona o odvjetništvu - Zakon br. 4194/2013)



odbor „Morgenbesser” ocjenjivat će zahtjeve odvjetnika kvalificiranih u drugim državama članicama koji se
žele baviti pravnom strukom u Grčkoj (članci 15. – 17. Zakona o odvjetništvu – Zakon br. 4194/2013)



odvjetničke komore imaju ovlasti organizirati i promicati mirenje i djelovati kao pružatelji izobrazbe za usluge
mirenja (članak 130. Zakona o odvjetništvu - Zakon br. 4194/2013).

Jačanje aspekata prava EU-a: trenutačno se ne planiraju promjene.

