Formarea avocaților în domeniul dreptului UE în Republica Elenă
Autoritatea responsabilă: Asociațiile Barourilor din Atena și Pireu
DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE FORMARE PENTRU AVOCAȚI în Republica
Elenă

1. Accesul la profesie
Studii superioare/studii universitare

DA

Este obligatorie o diplomă în drept

DA

Etape pentru a deveni avocat cu drepturi
depline:

Căi alternative de acces la profesie



Înscrierea în barou



Promovarea examenului organizat de Ministerul
Justiției



Finalizarea unei perioade pregătitoare

Foștii avocați pot fi reconfirmați în termen de 5 ani de
la demisie; dacă au trecut mai mult de 5 ani, un fost
avocat trebuie să demonstreze că a desfășurat sarcini
relevante pentru profesia juridică.

2. Formarea în timpul perioadei pregătitoare
Există o perioadă pregătitoare?

DA

Temei legal:
Codul avocaților: Legea nr. 4194/2013
(Κώδικας Δικηγόρων)

Obligatoriu

DA

Durata prevăzută:
18 luni

Tipuri de structuri responsabile
cu organizarea formării
pregătitoare
Tipul formării pregătitoare

Asociația Barourilor / Ministerul Justiției



Stagiu de ucenicie sub supravegherea unui cabinet privat



Formare în domeniul juridic în conformitate cu un plan de
învățământ specific comun pentru toți avocații stagiari. Planul de
învățământ este prevăzut de fiecare asociație a barourilor și este
comun pentru toți stagiarii din același barou, însă nu este prevăzut
un plan de învățământ unic pentru întreaga țară.



Stagiu de ucenicie la Consiliul Juridic de Stat, la asociații ale
barourilor sau la Ministerul Justiției, stagiu de ucenicie în instanță
(la alegere) cu durata de 6 luni.

Examen de admitere/verificare
înaintea formării pregătitoare

DA

Plan de învățământ prevăzut
pentru perioada pregătitoare

NU
Planul de învățământ este stabilit de fiecare asociație a barourilor (a se
vedea mai sus)

Particularități privind dreptul UE
și formarea lingvistică:

NU



Controlul/verificarea diplomei



Copia cazierului judiciar

Perioadă pregătitoare împărțită
în etape diferite

NU

Evaluare/examen după perioada
pregătitoare



DA

Examene scrise (anterior, examenul includea
o probă orală, dar sistemul s-a schimbat odată
cu noul cod al avocaților)

3. Sistemul de formare continuă/de specialitate
Diferențiere între formarea continuă/formarea de
specialitate
Obligații privind formarea continuă
NU

NU

Obligații privind formarea de specialitate

NU

Specializarea nu este menționată nici de
legea de stat, nici de regulamentele interne
ale baroului.
Cu toate acestea, singura specializare
disponibilă în prezent pentru avocați este
medierea.
Temei juridic:
Legea nr. 3898/2010 privind „Medierea în
litigii civile și comerciale”, de transpunere a
Directivei 2008/52/CE

Obligații privind învățarea limbilor străine

Nu există obligații

Obligații privind conținutul referitor la
dreptul UE în legătură cu formarea
continuă/de specialitate

Nu se aplică

Formarea continuă nu este prevăzută nici de
legea de stat, nici de regulamentele interne
ale baroului

4. Sisteme de acreditare și furnizori de formare
Posibilitatea de acreditare
Numărul furnizorilor de formare care
oferă activități de formare continuă
acreditate
Tipul furnizorilor de formare care
desfășoară activități de formare continuă
acreditate

Nu se aplică

Numărul furnizorilor de formare care
organizează activități de formare în
pregătirea specializării

Nu se aplică

Numărul furnizorilor de formare care
organizează activități de formare în
pregătirea specializării

În Republica Elenă, nu există formare în vederea
specializării, în afară de mediere
Specializarea în mediere:

Nu se aplică



Baroul



Furnizor de formare comercial privat neacreditat



Furnizor de formare privat sau public non-profit
neacreditat



Asociațiile barourilor (în cooperare cu centre și

institute de mediere)


Centre și institute de mediere (sub formă de
parteneriate civile non-profit)
Această specializare este oferită în prezent de Centrul de
mediere din Pireu (ΚΕ.ΔΙ.Π.), Institutul de Formare în
Mediere din Salonic, precum și de Institutul Elen de Mediere
-GMI „Synesis”

Activități și metode
Tipul de activități de formare acceptate în Nu se aplică
cadrul obligațiilor de formare continuă sau
de specialitate

Participarea la
activități de formare
în alt stat membru:
Nu se aplică

5. Supravegherea activităților de formare
Organizații implicate în supravegherea
activităților de formare continuă
Procesul de supraveghere

Nu se aplică

Organizații implicate în supravegherea
activităților de formare în vederea
specializării
Procesul de supraveghere

Nu se aplică

Nu se aplică

Nu se aplică

6. Reforma națională a sistemului de formare
Noul Cod al avocaților a intrat în vigoare la 27 septembrie 2013.
Modificări:


a fost instituit un sistem de examinare centralizat pentru evaluarea stagiarilor, care înlocuiește examenele de
admitere în barou (articolele 18- 22 din Codul avocaților – Legea nr. 4194/2013);



o comisie „Morgenbesser” va examina cererile din partea avocaților calificați în alte state membre care
doresc să practice dreptul în Republica Elenă (articolele 15-17 din Codul avocaților – Legea nr. 4194/2013);



asociațiile barourilor au atribuția de a organiza și promova medierea și de a acționa ca furnizori de formare
pentru serviciile de mediere (articolul 130 din Codul avocaților – Legea nr. 4194/2013).

Consolidarea aspectelor de drept UE: Pentru moment nu sunt planificate modificări.

