Odborná príprava advokátov v oblasti právnych predpisov EÚ v Grécku
Zodpovedajúca organizácia: Aténska advokátska komora a Pireuská advokátska
komora
OPIS VNÚTROŠTÁTNEHO SYSTÉMU ODBORNEJ PRÍPRAVY ADVOKÁTOV v Grécku

1. Prístup k profesii
Vysokoškolské vzdelanie/univerzitné vzdelanie

ÁNO

Právnické vzdelanie je povinné
Ako sa stať plnohodnotným právnikom:

ÁNO

Alternatívne cesty k vykonávaniu povolania



Registrácia v advokátskej komore



Skúška organizovaná ministerstvom spravodlivosti



Ukončenie koncipientskej praxe

Bývalí advokáti môžu byť opäť vymenovaní do piatich
rokov od svojho odstúpenia. Ak uplynulo viac ako päť
rokov, bývalý advokát by mal preukázať, že vykonával
prácu zodpovedajúcu právnickej profesii.

2. Odborná príprava počas obdobia zaškolenia
Existuje obdobie zaškolenia?

ÁNO

Právny základ:
Zákon o advokácii: zákon č. 4194/2013
(Κώδικας Δικηγόρων)

Povinná

ÁNO

Stanovená dĺžka:
18 mesiacov

Inštitúcie zodpovedné za
organizovanie odbornej prípravy
v období zaškolenia
Formy odbornej prípravy
v období zaškolenia

Advokátska komora/ministerstvo spravodlivosti



Odborná príprava pod dohľadom súkromnej praxe



Odborná právnická príprava s osobitným vzdelávacím programom
spoločným pre všetkých advokátskych koncipientov. Vzdelávací
program určí každá advokátska komora a je spoločný pre všetkých
advokátskych koncipientov v tej istej advokátskej komore. Nie je
však stanovený vzdelávací program pre celú krajinu.



Odborná príprava na pôde Súdnej rady štátu, advokátskych
komôr alebo ministerstva spravodlivosti, 6-mesačná odborná
príprava na súdoch (voliteľná)

Prijímacia skúška/kontrola pred
obdobím zaškolenia

ÁNO

Stanovené osnovy v období
zaškolenia

NIE
Vzdelávací program určí každá advokátska komora (pozri vyššie).

NIE
Osobitosti týkajúce sa práva EÚ
a jazykovej prípravy:
Obdobie zaškolenia rozdelené do NIE
rôznych fáz



Kontrola/overenie diplomu



Výpis z registra trestov

Post-induction period
assessment/exam
Hodnotenie/skúška po
koncipientskej praxi



ÁNO

Písomné skúšky (skúška predtým
obsahovala aj ústnu časť, ale systém sa
zmenil prijatím nového zákona o advokácii)

3. Systém priebežnej odbornej prípravy
Rozlišovanie medzi priebežnou odbornou prípravou
a špecializačnou odbornou prípravou

NIE

Povinnosti týkajúce sa priebežnej
odbornej prípravy

NIE

Priebežná odborná príprava sa neuvádza vo
vnútroštátnych právnych predpisoch, ani vo
vnútorných predpisoch advokátskych komôr.

Povinnosti týkajúce sa špecializačnej
odbornej prípravy

NIE

Špecializácia
sa
neuvádza
vo
vnútroštátnych právnych predpisoch, ani vo
vnútorných predpisoch advokátskych komôr.
Jedinou
špecializáciou
v súčasnosti
dostupnou pre advokátov mediácia.
Právny základ:
Zákon
č. 3898/2010
o mediácii
v občianskych a obchodných sporoch, ktorý
je transpozíciou smernice 2008/52/ES.

Povinnosti týkajúce sa štúdia cudzích
jazykov

Žiadne povinnosti

Povinnosti týkajúce sa obsahu práva EÚ
v súvislosti s priebežnou / špecializačnou
odbornou prípravou

Neuplatňuje sa

4. Akreditačné systémy a poskytovatelia odbornej prípravy
Možnosť akreditácie

Neuplatňuje sa

Počet poskytovateľov odbornej prípravy,
ktorí zabezpečujú akreditované činnosti
priebežnej odbornej prípravy

Neuplatňuje sa

Typ poskytovateľov odbornej prípravy,
ktorí zabezpečujú akreditované činnosti
priebežnej odbornej prípravy



Advokátska komora



Neakreditovaný súkromný komerčný poskytovateľ
odbornej prípravy



Neakreditovaný súkromný alebo verejný neziskový
poskytovateľ odbornej prípravy

Počet poskytovateľov odbornej prípravy,
ktorí zabezpečujú činnosti špecializačnej
odbornej prípravy

Neuplatňuje sa

Typ poskytovateľov odbornej prípravy,
ktorí zabezpečujú akreditované činnosti
špecializačnej odbornej prípravy

V Grécku nie je zavedená špecializačná odborná príprava
s výnimkou oblasti mediácie.
Špecializácia v oblasti mediácie:



advokátske komory (v spolupráci so strediskami
a inštitútmi mediácie)



strediská a inštitúty mediácie (vo forme neziskového
občianskeho partnerstva)
Túto špecializáciu v súčasnosti poskytuje Pireuské stredisko
mediácie (ΚΕ.ΔΙ.Π.), Inštitút odbornej prípravy v oblasti
mediácie v Solúne, ako aj Grécky inštitút mediácie – GMI
“Synesis”.

Činnosti a metódy
Druhy činnosti odbornej prípravy
prípustné v rámci povinnej priebežnej
alebo špecializačnej odbornej prípravy

Neuplatňuje sa

Účasť na
činnostiach
odbornej prípravy
v inom členskom
štáte:
Neuplatňuje sa

5. Dohľad nad činnosťami odbornej prípravy
Organizácie, ktoré sa podieľajú na
dohľade nad činnosťami priebežnej
odbornej prípravy

Neuplatňuje sa

Postup dohľadu

Neuplatňuje sa

Organizácie, ktoré sa podieľajú na
dohľade nad činnosťami špecializačnej
odbornej prípravy

Neuplatňuje sa

Postup dohľadu

Neuplatňuje sa

6. Vnútroštátna reforma systému odbornej prípravy
Nový zákon o advokácii nadobudol účinnosť 27. septembra 2013.
Zmeny:


Vytvoril sa centrálny systém skúšania pre hodnotenie advokátskych koncipientov, ktorý nahradil skúšky
organizované advokátskymi komorami (články 18 – 22 zákona o advokácii č. 4194/2013).



Výbor vytvorený na základe rozsudku vo veci Morgenbesser bude posudzovať žiadateľov z radov advokátov,
ktorí získali kvalifikáciu v iných členských štátoch a chcú vykonávať právnickú prax v Grécku (články 15 – 17
zákona o advokácii č. 4194/2013).



Advokátske komory majú právomoc organizovať a podporovať mediáciu a pôsobiť ako poskytovatelia
odbornej prípravy v oblasti mediačných služieb (článok 130 zákona o advokácii č. 4194/2013).

Posilnenie aspektov práva EÚ: V súčasnosti sa neplánujú žiadne zmeny.

