Usposabljanje odvetnikov o pravu EU v Grčiji
Organ, ki se je odzval: atenska in pirejska odvetniška zbornica
OPIS NACIONALNEGA SISTEMA USPOSABLJANJA ZA ODVETNIKE v Grčiji

1. Dostop do poklica
Visokošolska/univerzitetna izobrazba

DA

Diploma iz prava je obvezna

DA

Koraki do pridobitve statusa kvalificiranega
odvetnika



vpis v odvetniško zbornico;



izpit, ki ga organizira ministrstvo za pravosodje;



končano uvajalno obdobje

Nekdanji odvetniki so lahko znova imenovani
najpozneje pet let po odstopu; če je preteklo že več kot
pet let, mora nekdanji odvetnik dokazati, da je opravljal
naloge, povezane s pravnim poklicem.

Druge poti do poklica

2. Usposabljanje med uvajalnim obdobjem
Ali obstaja uvajalno obdobje?

DA

Pravna podlaga:
zakon o odvetništvu: zakon št. 4194/2013
(Κώδικας Δικηγόρων)

Obvezno

DA

Predpisano trajanje:
18 mesecev

Vrste struktur, pristojnih za
organiziranje usposabljanja

odvetniška zbornica/ministrstvo za pravosodje

Oblika uvajalnega usposabljanja



pripravništvo v zasebni odvetniški pisarni;



usposabljanje iz prava s posebnim učnim načrtom, ki je skupen za
vse odvetniške pripravnike. Učni načrt določi posamezna
odvetniška zbornica in je skupen vsem pripravnikom iz iste
zbornice; ni pa predpisanega učnega načrta za celotno državo;



pripravništvo v državnem pravnem svetu, odvetniških zbornicah ali
na ministrstvu za pravosodje, šestmesečno pripravništvo na
sodiščih (izbirno).


pregled/preverjanje diplome;



izpisek iz kazenske evidence

Sprejemni izpit/preverjanje pred
uvajalnim obdobjem

DA

Predpisan učni načrt med
uvajalnim obdobjem

NE
Učni načrt določi posamezna odvetniška zbornica (glej zgoraj).

Posebnosti v zvezi s pravom EU
in jezikovnim usposabljanjem

NE

Uvajalno obdobje razdeljeno v
različne faze

NE

Ocena/izpit po uvajalnem
obdobju



DA

pisni izpiti (preverjanje je nekoč obsegalo tudi
ustni del, vendar se je z novim zakonom o
odvetništvu sistem spremenil).

3. Sistem stalnega usposabljanja
Razlikovanje med stalnim in specialističnim
usposabljanjem

NE

Obveznosti v zvezi s stalnim
usposabljanjem

NE

Stalno usposabljanje ni navedeno niti v
nacionalni zakonodaji niti v notranjih
predpisih odvetniške zbornice.

Obveznosti v zvezi s specialističnim
usposabljanjem

NE

Specializacija ni navedena niti v nacionalni
zakonodaji niti v notranjih predpisih
odvetniške zbornice.
Edina specializacija, ki je trenutno na voljo
odvetnikom, je mediacija.
Pravna podlaga:
zakon št. 3898/2010 o „mediaciji v civilnih in
gospodarskih sporih“, s katerim je bila
prenesena Direktiva 2008/52/ES.

Obveznosti v zvezi z učenjem tujih
jezikov

Ni obveznosti.

Obveznosti v zvezi z vsebino prava EU
pri stalnem/specialističnem usposabljanju

–

4. Sistemi akreditacije in ponudniki usposabljanja
Možnost akreditacije

–

Število ponudnikov usposabljanja, ki
izvajajo akreditirane dejavnosti stalnega
usposabljanja

–

Vrsta ponudnikov usposabljanja, ki
razvijajo akreditirane dejavnosti stalnega
usposabljanja



odvetniška zbornica;



neakreditirani zasebni komercialni ponudnik
usposabljanja;



neakreditirani zasebni ali javni nepridobitni ponudnik
usposabljanja

Število ponudnikov usposabljanja, ki
organizirajo dejavnosti usposabljanja za
pripravo na specializacijo

–

Vrsta ponudnikov usposabljanja, ki
razvijajo akreditirane dejavnosti
usposabljanja za pripravo na

Razen mediacije v Grčiji ni specialističnega usposabljanja.
Specializacija iz mediacije:


odvetniške zbornice (v sodelovanju s centri in

inštituti za mediacijo);

specializacijo


centri in inštituti za mediacijo (kot nepridobitna
civilna partnerstva).
To specializacijo trenutno ponujajo center za mediacijo v
Pireju (ΚΕ.ΔΙ.Π.), inštitut za usposabljanje o mediaciji v
Solunu in grški inštitut za mediacijo – GMI „Synesis“.

Dejavnosti in metode
Vrsta dejavnosti usposabljanja, priznana
v okviru obveznosti stalnega ali
specialističnega usposabljanja

–

Sodelovanje na
dejavnostih
usposabljanja v
drugih državah
članicah:
–

5. Nadzor nad dejavnostmi usposabljanja
Organizacije, vključene v nadzor nad
dejavnostmi stalnega usposabljanja

–

Potek nadzora

–

Organizacije, vključene v nadzor nad
dejavnostmi specialističnega
usposabljanja

–

Potek nadzora

–

6. Nacionalna reforma sistema usposabljanja
Novi zakon o odvetništvu je začel veljati 27. septembra 2013.
Spremembe:


za oceno pripravnikov je bil uveden centralni sistem preverjanja, ki je nadomestil odvetniške izpite (členi 18–
22 zakona o odvetništvu – zakon št. 4194/2013);



odbor „Morgenbesser“ bo presojal vloge odvetnikov, ki so se usposabljali v drugih državah članicah in želijo
opravljati odvetniško dejavnost v Grčiji (členi 15–17 zakona o odvetništvu – zakon št. 4194/2013);



odvetniške zbornice so pristojne za organizacijo in spodbujanje mediacije ter delujejo kot ponudniki
usposabljanja za storitve mediacije (člen 130 zakona o odvetništvu – zakon št. 4194/2013).

Krepitev vidikov prava EU: trenutno ni načrtovanih sprememb.

