Advokatų ES teisės mokymas Graikijoje
Atsakymą pateikusi institucija: Atėnų ir Pirėjo advokatų asociacijos
Graikijos NACIONALINĖS ADVOKATŲ MOKYMO SISTEMOS APRAŠAS

1. Profesijos įgijimas
Aukštasis / universitetinis
išsilavinimas

TAIP.

Privalomas teisinis išsilavinimas

TAIP.

Reikalavimai asmeniui, siekiančiam tapti
visateisiu advokatu:

Alternatyvūs būdai tapti advokatu



registracija į advokatūrą;



Teisingumo ministerijos rengiami egzaminai;



pasirengimo advokato veiklai laikotarpio
užbaigimas.

Buvę advokatai, nepraėjus 5 metams nuo advokato
praktikos nutraukimo, gali vėl tapti advokatais; jei
praėjo daugiau nei 5 metai, buvę advokatai turėtų
įrodyti, kad ėjo su teisininko profesija susijusias
pareigas.

2. Mokymas pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
Ar yra nustatytas pasirengimo
advokato veiklai laikotarpis?

TAIP

Teisinis pagrindas:
Advokatų kodeksas (įstatymas Nr. 4194/2013)
(Κώδικας Δικηγόρων)

Ar šis laikotarpis privalomas?

TAIP

Nustatyta trukmė:
18 mėnesių.

Už pasirengimo advokato veiklai
laikotarpio mokymą atsakingų
institucijų rūšys:

Advokatų asociacija / Teisingumo ministerija.

Pasirengimo advokato veiklai
mokymo forma



praktika, kuriai vadovauja privatus praktikuojantis advokatas;



ES teisės mokymas naudojant visiems advokatams taikomą
specifinę mokymo programą. Mokymo programą parengia
kiekviena advokatų asociacija ir ji yra vienoda visiems atitinkamos
advokatūros advokato padėjėjams; tačiau nėra visoje šalyje
galiojančios mokymo programos;



praktika valstybinėje Teisės taryboje, advokatų asociacijose arba
Teisingumo ministerijoje, 6 mėnesių praktika teismuose
(pasirinktinai).


diplomo patikrinimas ir (arba) patvirtinimas;



išrašo apie teistumo nebuvimą kopija.

Stojamasis egzaminas /
patikrinimas prieš pasirengimo
advokato veiklai laikotarpį:

TAIP

Pasirengimo advokato veiklai
laikotarpiu taikoma parengta
mokymo programa

NE.
Mokymo programą parengia kiekviena advokatų asociacija (žr.
pirmiau).

Specialūs reikalavimai, susiję su
ES teisės ir kalbų mokymu

NE.

Pasirengimo advokato veiklai
laikotarpis skirstomas į keletą
etapų

NE.

Pasibaigusio pasirengimo
advokato veiklai laikotarpio
vertinimas / egzaminas:



TAIP

egzaminai raštu (anksčiau buvo laikomas ir
egzaminas žodžiu, tačiau įsigaliojus naujajam
Advokatų kodeksui šis egzaminas buvo
panaikintas).

3. Tęstinio mokymo sistema
Tęstinio mokymo ir specializuoto mokymo
diferenciacija

NE.

Su tęstiniu mokymu susijusios pareigos

NE

Tęstinis mokymas neminimas nei įstatyme,
nei advokatūros vidaus taisyklėse.

Su specializuotu mokymu susijusios
pareigos

NE

Tęstinis mokymas neminimas nei įstatyme,
nei advokatūros vidaus taisyklėse.
Tačiau vienintelė šiuo metu nustatyta
advokatų specializacija yra susijusi su
tarpininkavimu.
Teisinis pagrindas:
įstatymas Nr. 3898/2010 dėl tarpininkavimo
sprendžiant civilinius ir komercinius ginčus,
kuriuo į nacionalinę teisę perkeliama
Direktyva 2008/52/EB.

Su užsienio kalbų mokymusi susijusios
pareigos

Nenustatyta jokių pareigų.

Pareigos, susijusios su ES teisės turiniu
atsižvelgiant į tęstinį / specializuotą
mokymą

Netaikoma.

4. Akreditavimo sistemos ir mokymo paslaugų teikėjai
Akreditacijos galimybė

Netaikoma.

Mokymo paslaugų teikėjų, rengiančių
tęstinio mokymo veiklą, skaičius

Netaikoma.

Mokymo paslaugų teikėjų, rengiančių
akredituotą tęstinio mokymo veiklą, rūšys:



advokatūra;



neakredituotas privatus komercinis paslaugų teikėjas;



neakredituotas privatus arba viešas ne pelno mokymo
paslaugų teikėjas.

Mokymo paslaugų teikėjų, rengiančių
pasirengimo specializacijai mokymo
veiklą, skaičius

Netaikoma.

Mokymo paslaugų teikėjų, rengiančių
akredituotą pasirengimo specializacijai
mokymo veiklą, skaičius

Graikijoje nėra specializuotos mokymo veiklos, išskyrus
tarpininkavimą.
Specializacija tarpininkavimo srityje:



advokatų asociacijos (bendradarbiauja su
tarpininkavimo centrais ir institutais);



tarpininkavimo centrai ir institutai (sudarę ne pelno
civilines partnerystes).
Šią specializaciją šiuo metu siūlo Pirėjo tarpininkavimo
centras (ΚΕ.ΔΙ.Π.), Salonikų tarpininkų mokymo institutas ir
Graikijos tarpininkavimo institutas „Synesis“.

Veikla ir metodai
Su tęstiniu arba specializuotu mokymu
susijusias pareigas atitinkančios mokymo
veiklos rūšys

Netaikoma.

Dalyvavimas kitoje
valstybėje narėje
vykdomoje mokymo
veikloje:
netaikoma.

5. Mokymo veiklos priežiūra
Organizacijos, padedančios vykdyti
tęstinio mokymo veiklos priežiūrą

Netaikoma.

Priežiūros procesas

Netaikoma.

Organizacijos, padedančios vykdyti
mokymo siekiant įgyti specializaciją
veiklos priežiūrą

Netaikoma.

Priežiūros procesas

Netaikoma.

6. Nacionalinė mokymo sistemos reforma
Naujas Advokatų kodeksas įsigaliojo 2013 m. rugsėjo 27 d.
Kodeksu padaryti pakeitimai:


siekiant įvertinti praktikantus, sukurta centralizuota egzaminų sistema; ši sistema pakeitė advokato
kvalifikacinius egzaminus (Advokatų kodekso (įstatymo Nr. 4194/2013) 18−22 straipsniai);



Morgenbesser komitetas vertins kitose valstybėse narėse kvalifikaciją įgijusių advokatų, kurie nori Graikijoje
verstis advokato praktika, prašymus (Advokatų kodekso (įstatymo Nr. 4194/2013) 15−17 straipsniai);



advokatų asociacijos turi įgaliojimus rengti ir skatinti taikyti tarpininkavimą ir veikti kaip tarpininkų mokymo
paslaugų teikėjai (Advokatų kodekso (įstatymo Nr. 4194/2013) 130 straipsnis).

ES teisės mokymo aspektų stiprinimas: šiuo metu nenumatyta daryti jokių pakeitimų.

