Eurooppaoikeutta koskeva lakimieskoulutus Kreikassa
Vastaava organisaatio: Ateenan ja Pireuksen asianajajayhdistykset
KUVAUS Kreikan KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ

1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen koulutus / yliopistotason
koulutus

KYLLÄ

Oikeustieteen tutkinto pakollinen

KYLLÄ

Pätevöityminen



Rekisteröityminen asianajajayhdistyksen
jäseneksi



Oikeusministeriön järjestämä koe



Työharjoittelu

Aiemmin asianajajina toimineet voivat palata ammattiin
viiden vuoden kuluessa irtisanoutumisesta. Jos
irtisanoutumisesta on kulunut yli viisi vuotta, henkilön
on osoitettava toimineensa oikeusalan ammattiin
liittyvissä tehtävissä.

Vaihtoehtoiset polut ammattiin

2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö työharjoittelua?

KYLLÄ

Oikeusperusta:
Laki asianajajista: laki nro 4194/2013
(Κώδικας Δικηγόρων)

Pakollinen

KYLLÄ

Kesto:
18 kuukautta

Harjoittelua järjestävät
organisaatiot

Asianajajayhdistys/oikeusministeriö

Harjoittelun toteutustapa

Pääsykoe/tarkastus ennen
harjoittelua



Yksityisen asianajotoimiston valvoma työharjoittelu



Oikeusalan harjoittelu, jossa on tietty opetussuunnitelma kaikille
asianajajaharjoittelijoille.
Jokainen asianajajayhdistys
laatii
opetussuunnitelman, jota kaikki samaan yhdistykseen kuuluvat
harjoittelijat
noudattavat.
Kreikassa
ei
ole
kansallista
opetussuunnitelmaa.



Harjoittelu
valtion
oikeudellisessa
neuvostossa,
asianajajayhdistyksessä tai oikeusministeriössä sekä kuuden
kuukauden tuomioistuinharjoittelu (valinnainen)

KYLLÄ



Tutkintotodistuksen
tarkastaminen/varmentaminen



Rikosrekisteriote

Opetussuunnitelma harjoittelun
aikana

EI OLE
Jokainen asianajajayhdistys laatii oman opetussuunnitelman (katso
edellä annetut tiedot).

Eurooppaoikeuden ja vieraiden

EI OLE

kielten opetusta koskevat
erityisvaatimukset
Jakautuuko harjoittelu
useampaan jaksoon?

EI

Harjoittelun jälkeinen arviointi /
koe

KYLLÄ



Kirjallinen koe (aiemmin koe sisälsi myös
suulliseen osion, mutta järjestelmää muutettiin
uudella asianajajalailla).

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
EI OLE

Erottelu täydennyskoulutuksen ja
erikoistumiskoulutuksen välillä
Täydennyskoulutusta koskevat velvoitteet

EI OLE

Täydennyskoulutusta
ei
mainita
kansallisessa
lainsäädännössä
eikä
asianajajayhdistysten sisäisissä säännöissä.

Erikoistumiskoulutusta koskevat
velvoitteet

EI OLE

Erikoistumiskoulutusta
ei
mainita
kansallisessa
lainsäädännössä
eikä
asianajajayhdistysten sisäisissä säännöissä.
Asianajaja
voi
kuitenkin
erikoistua
sovitteluun, joka onkin ainoa mahdollinen
erikoistumisala.
Oikeusperusta:
Laki 3898/2010 sovittelusta yksityis- ja
kauppaoikeudellisissa riita-asioissa, jolla
direktiivi 2008/52/EY siirrettiin osaksi Kreikan
kansallista lainsäädäntöä

Vieraiden kielten opiskelua koskevat
velvoitteet

EI OLE

Eurooppaoikeuden opetuksen sisältöä
koskevat vaatimukset täydennys- ja
erikoistumiskoulutuksessa

–

4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus akkreditointiin

–

Akkreditoitua täydennyskoulutusta
tarjoavien koulutuksen järjestäjien
lukumäärä

–

Akkreditoitua täydennyskoulutusta
tarjoavat koulutuksen järjestäjät



Asianajajayhdistys



Akkreditoimattomat yksityiset kaupalliset koulutuksen
järjestäjät



Akkreditoimattomat yksityiset tai julkiset
tavoittelemattomat koulutuksen järjestäjät

voittoa

Erikoistumiseen valmistavaa koulutusta
tarjoavien koulutuksen järjestäjien
lukumäärä

–

Akkreditoitua erikoistumiseen valmistavaa Sovittelua lukuun ottamatta Kreikan järjestelmään ei kuulu
erikoistumiskoulutusta.
koulutusta tarjoavat koulutuksen
Sovittelijan erikoistumiskoulutusta järjestävät
järjestäjät


asianajajayhdistykset (yhteistyössä
sovittelukeskusten ja -instituuttien kanssa)



sovittelukeskukset ja -instituutit (koulutuksen
toteuttaa voittoa tavoittelematon
yksityisoikeudellinen yhteenliittymä).
Tällä hetkellä koulutusta tarjoavat Pireuksen sovittelukeskus
(ΚΕ.ΔΙ.Π.), Sovitteluun erikoistunut koulutuslaitos
Thessalonikissa sekä Kreikan sovitteluinstituutti ”Synesis”.

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

–

Osallistuminen
koulutustoimintaan
toisessa
jäsenvaltiossa:
–

5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta valvovat
organisaatiot

–

Valvontamenettely

–

Erikoistumiskoulutusta valvovat
organisaatiot

–

Valvontamenettely

–

6. Kansallisen koulutusjärjestelmän uudistaminen
Uusi asianajajalaki tuli voimaan 27. syyskuuta 2013.
Muutokset:


Kreikassa on otettu käyttöön keskitetty koejärjestelmä harjoittelijoiden arvioimiseksi. Järjestelmä korvaa
asianajajayhdistysten järjestämät kokeet (18–22 §, asianajajalaki nro 4194/2013).



Jos Kreikassa ammattiin pyrkivä asianajaja on suorittanut tutkintonsa toisessa unionin jäsenvaltiossa,
hakemuksen arvioi ”Morgenbesser”-komitea (15–17 §, asianajajalaki nro 4194/2013).



Asianajajayhdistyksillä on oikeus järjestää ja edistää sovittelutoimintaa
sovittelupalvelujen alalla (130 §, asianajajalaki nro 4194/2013).

sekä

tarjota

koulutusta

EU:n oikeutta koskevien näkökohtien vahvistaminen koulutuksessa: Muutoksia ei ole suunnitteilla
toistaiseksi.

