Advokātu mācības par ES tiesībām: Grieķija
Atbildīgā iestāde: Atēnu un Pirejas advokātu asociācijas
ADVOKĀTU VALSTS MĀCĪBU SISTĒMAS APRAKSTS — Grieķija

1. Profesijas apguves priekšnosacījumi
Vajadzīga augstākā / universitātes līmeņa
izglītība

JĀ

Vajadzīgs akadēmiskais grāds tiesību zinātnē

JĀ

Kas jādara, lai iegūtu pilntiesīga advokāta
kvalifikāciju
Alternatīvi profesijas iegūšanas veidi



Jāreģistrējas advokātu asociācijā;



jānokārto eksāmens, ko rīko Tieslietu ministrija;



jāpabeidz stažēšanās periods.

Bijušie advokāti var atjaunot kvalifikāciju piecos gados
no darbības pārtraukšanas dienas; ja ir pagājuši vairāk
nekā pieci gadi, bijušajam advokātam būtu jāpierāda,
ka viņš/viņa pildīja jurista profesijai atbilstīgus
pienākumus.

2. Mācības stažēšanās periodā
Vai valstī pastāv stažēšanās
periods?

JĀ

Juridiskais pamats:
Advokātu kodekss: Likums Nr. 4194/2013
(Κώδικας Δικηγόρων)

Obligātas mācības

JĀ

Noteiktais ilgums:
18 mēneši.

Par mācību rīkošanu atbildīgās
struktūras

Advokātu asociācija / Tieslietu ministrija

Ievadmācību veids

Uzņemšanas eksāmens /
pārbaude pirms stažēšanās
perioda



Privātpraksē īstenots un uzraudzīts mācekļa periods;



tiesību mācības, kurās visi advokāti stažieri apgūst vienu kopēju
mācību programmu. Mācību programmu nosaka katra advokātu
asociācija, un visiem konkrētās asociācijas stažieriem tā ir
vienāda. Jānorāda, ka valsts līmeņa mācību programma nav
noteikta;



mācekļa periods Valsts Juridiskajā padomē, advokātu asociācijās
vai Tieslietu ministrijā, pusgadu ilgs mācekļa periods tiesās (pēc
izvēles).

JĀ



Diploma pārbaude;



sodāmības reģistra izraksta kopija.

Obligāta mācību programma, kas NĒ
Mācību programmu nosaka katra advokātu asociācija (sk. iepriekš).
jāapgūst stažēšanās periodā
Īpaši pienākumi attiecībā uz
mācībām par ES tiesībām un

NĒ

valodu apmācību
Stažēšanās perioda iedalījums
posmos
Novērtēšana/eksāmens pēc
stažēšanās perioda

NĒ


JĀ

Rakstiski eksāmeni (agrāk eksāmenam bija
arī mutvārdu daļa, taču pēc jaunā advokātu
kodeksa ieviešanas sistēma ir mainīta)

3. Pastāvīgo mācību sistēma
NĒ

Pastāvīgo/specializēto mācību diferencēšana
Obligātas pastāvīgās mācības

NĒ

Pastāvīgās mācības nav paredzētas ne
valsts tiesību aktos, nedz arī advokātu
asociācijas iekšējos noteikumos.

Obligātas specializētās mācības

NĒ

Specializētās mācības nav paredzētas ne
valsts tiesību aktos, nedz arī advokātu
asociācijas iekšējos noteikumos.
Vienīgā joma, kurā advokāti patlaban var
specializēties, ir starpniecība.
Juridiskais pamats:
Likums Nr. 3898/2010 “Par starpniecību
civiltiesību un komerctiesību strīdos”, ar ko
transponē Direktīvu 2008/52/EK

Obligātas svešvalodu mācības

NĒ

Pienākumi attiecībā uz ES tiesību satura
iekļaušanu pastāvīgo/specializēto mācību
programmā

Nepiemēro

4. Akreditācijas sistēmas un mācību organizatori
Akreditācijas iespējamība

Nepiemēro

To mācību organizatoru skaits, kuri
organizē pastāvīgo mācību pasākumus

Nepiemēro

Mācību organizatoru struktūras, kas
izstrādā akreditētus pastāvīgo mācību
pasākumus
To mācību organizatoru skaits, kas rīko
mācību pasākumus, kuros sagatavo
specializācijai?



Advokātu kolēģija;



neakreditēts privāts komerciālu mācību organizators;



neakreditēts privāts vai publisks bezpeļņas mācību
organizators.

Nepiemēro

Mācību organizatoru struktūras, kas
izstrādā akreditētus mācību pasākumus,
kuros sagatavo specializācijai

Grieķijā īsteno tikai specializētās mācības par starpniecību.
Specializācija starpniecībā


Advokātu asociācijas (sadarbojoties ar starpniecības
centriem un institūtiem);



starpniecības centri un institūti (kā pilsoniskās
bezpeļņas partnerības).
Iespēju specializēties šajā jomā patlaban piedāvā Pirrejas
Starpniecības centrs (ΚΕ.ΔΙ.Π.), Saloniku Starpniecības
mācību institūts un Grieķijas Starpniecības institūts — GMI
“Synesis”.

Pasākumi un metodes
Atļautie obligāto pastāvīgo/specializēto
mācību pasākumu veidi

Nepiemēro

Dalība citā
dalībvalstī īstenotos
mācību pasākumos:
nepiemēro

5. Mācību pasākumu uzraudzība
Pastāvīgo mācību pasākumu uzraudzībā
iesaistītās organizācijas

Nepiemēro

Uzraudzības process

Nepiemēro

Uz specializāciju vērsto mācību
pasākumu uzraudzībā iesaistītās
organizācijas

Nepiemēro

Uzraudzības process

Nepiemēro

6. Mācību sistēmas valsts līmeņa reforma
2013. gada 27. septembrī stājās spēkā jaunais Advokātu kodekss.
Izmaiņas:


ir izveidota centrāla eksaminācijas sistēma stažieru rezultātu novērtēšanai, ar ko aizstāj advokātu kolēģijas
rīkotos eksāmenus (Advokātu kodeksa — Likuma Nr. 4194/2013 18.–22. pants);



“Morgenbesser” komiteja izvērtēs to advokātu pieteikumus, kas ieguvuši kvalifikāciju citā dalībvalstī un vēlas
praktizēt advokāta profesijā Grieķijā (Advokātu kodeksa — Likuma Nr. 4194/2013 15., 16. un 17. pants);



advokātu asociācijām ir pilnvaras veicināt starpniecību un veikt ar to saistīto organizatorisko darbu, kā arī
nodrošināt mācības par starpniecības pakalpojumiem (Advokātu kodeksa — Likuma Nr. 4194/2013
130. pants).

ES tiesību aspektu pastiprināšana: pagaidām izmaiņas nav paredzētas.

