Ügyvédképzés Görögországban az uniós jog területén
Válaszadó hatóság: Az Athéni és Pireuszi Kamara
AZ ÜGYVÉDEK NEMZETI KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK LEÍRÁSA – Görögország

1. A szakma gyakorlása
Szükséges-e felsőfokú végzettség /egyetemi
végzettség?

IGEN

Kötelező-e jogi diploma?

IGEN

A teljes jogú ügyvéddé válás lépései:

Léteznek-e alternatív utak a szakmához?



Kamarai regisztráció



Az Igazságügyi Minisztérium által szervezett
vizsga



Gyakorlati idő letöltése

A korábban ügyvédként tevékenykedett jogászok a
kamarából való kilépésüktől számított öt éven belül
ismételten kinevezhetőek; ha 5 évnél hosszabb idő telt
el, az egykori ügyvédnek bizonyítania kell, hogy a jogi
szakmához kapcsolódó feladatokat látott el.

2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati idő?

IGEN

Jogalap:
Az ügyvédekről szóló 4194/2013 sz. törvény
(Κώδικας Δικηγόρων)

Kötelező-e?

IGEN

Időtartama:
18 hónap

A képzések szervezéséért felelős Kamara / Igazságügyi Minisztérium
szervezetek típusai
A gyakorlati idős képzés formája



Magánpraxis által felügyelt gyakornokság



Minden ügyvédjelölt számára közös, meghatározott tantervű jogi
képzés A tantervet az egyes kamarák állítják össze, és az adott
kamarához tartozó valamennyi jelölt számára azonosak, de
országos szinten nincs meghatározott tanterv.



Az Állami Jogi Tanácsnál, a kamaráknál vagy az Igazságügyi
Minisztériumban eltöltött gyakornokság, 6 hónapos bírósági
gyakorlat (választható)


Diploma ellenőrzése/igazolása



Erkölcsi bizonyítvány

A gyakorlati időt megelőzően
van-e felvételi vizsga /
ellenőrzés?

IGEN

A gyakorlati idő alatt előre
meghatározott-e a tanterv?

NEM
A tantervet az egyes kamarák határozzák meg (lásd fent)

Vannak-e az uniós jogra és a
nyelvi képzésre vonatkozó

NEM

sajátosságok?
A gyakorlati idő különböző
szakaszokra oszlik-e?

NEM

A gyakorlati időt követően van-e
értékelés / vizsga?



IGEN

Írásbeli vizsgák (a vizsgának korábban volt
szóbeli része is, de a rendszer az ügyvédekről
szóló új törvénnyel megváltozott)

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

NEM

Fennállnak-e folyamatos képzésre
vonatkozó kötelezettségek?

NEM

Sem jogszabály, sem belső kamarai
szabályzat nem tesz említést folyamatos
képzésről.

Fennállnak-e szakosító képzésre
vonatkozó kötelezettségek?

NEM

Sem jogszabály, sem belső kamarai
szabályzat nem tesz említést szakosodásról.
Az ügyvédek számára jelenleg az egyedüli
szakosodási lehetőség a közvetítés.
Jogalap:
A 2008/52/EK irányelvet átültető 3898/2010
sz. törvény a polgári és kereskedelmi
ügyekben folytatott közvetítésről

Fennáll-e idegen nyelvek tanulására
vonatkozó kötelezettség?

Nincs kötelezettség

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

Nem releváns

4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége

Nem releváns

Az akkreditált folyamatos képzéseket
nyújtó képzésszolgáltatók száma

Nem releváns

Az akkreditált folyamatos képzéseket
kidolgozó képzésszolgáltatók fajtái



Kamara



Nem akkreditált magán kereskedelmi képzésszolgáltató



Nem akkreditált
képzésszolgáltató

magán

vagy

állami

nonprofit

A szakosító képzéseket nyújtó
képzésszolgáltatók száma

Nem releváns

Az akkreditált szakosító képzéseket
kidolgozó képzésszolgáltatók fajtái

Görögországban a közvetítést leszámítva nincs szakosító
képzés
Közvetítésre szakosodás:


Kamarák (közvetítési központokkal és
intézményekkel együttműködésben)



Közvetítési központok és intézmények (nonprofit

polgári társulások formájában)
ezt a szakosodást jelenleg a Pireuszi Közvetítési Központ
(ΚΕ.ΔΙ.Π.), a Thesszaloniki Közvetítési Képzési Intézet és a
GMI „Synesis” Görög Közvetítési Intézet kínálja

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

Nem releváns

A más tagállamban
tartott képzéseken
való részvétel:
Nem releváns

5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési tevékenységeket
felügyelő szervezetek

Nem releváns

A felügyeleti folyamat

Nem releváns

A szakosító képzések felügyeletében
részt vevő szervezetek

Nem releváns

A felügyeleti folyamat

Nem releváns

6. A képzési rendszer nemzeti reformja
Az ügyvédekről szóló új törvény 2013. szeptember 27-én lépett hatályba.
Változások:


A kamarai vizsgákat egy központi vizsgarendszer váltotta fel a gyakornokok értékelésére (az ügyvédekről
szóló 4194/2013 sz. törvény 18-22. cikke)



Egy „Morgenbesser” bizottság fogja értékeli a más tagállamokban képesítést szerzett azon ügyvédeket, akik
Görögországban kívánnak praktizálni (az ügyvédekről szóló 4194/2013 sz. törvény 15-17. cikke)



A kamarák felhatalmazással rendelkeznek a közvetítés megszervezésére és elősegítésére, továbbá
közvetítési szolgáltatások tekintetében a képzésszolgáltatóként való működésre (az ügyvédekről szóló
4194/2013 sz. törvény 130. cikke)

Uniós jogi szempontok megerősítése: Jelenleg nincsenek tervezett változások

