Advokaatide/õigusnõustajate ELi õiguse alane koolitamine Kreekas
Teabe esitaja: Ateena advokatuur ja Pireuse advokatuur
ADVOKAATIDE/ÕIGUSNÕUSTAJATE RIIKLIKU KOOLITUSSÜSTEEMI KIRJELDUS –
Kreeka

1. Juurdepääs kutsealale
Kõrgharidus/ülikooliharidus

JAH

Õigusteaduse kraad on kohustuslik

JAH

Täieõiguslikuks advokaadiks/õigusnõustajaks
saamise nõuded



Isik peab end registreerima advokatuuris.



Isik peab sooritama justiitsministeeriumi
korraldatud eksami.



Isik peab läbima kutsepraktika.

Endiseid advokaate on võimalik ametisse ennistada
viie aasta jooksul alates nende ametist lahkumisest.
Kui möödunud on üle viie aasta, peab endine advokaat
tõendama, et tema vahepealsed tööülesanded olid
asjakohased õigusvaldkonna töötajana tegutsemise
seisukohast.

Alternatiivsed võimalused kutsealale
juurdepääsuks

2. Koolitus kutsepraktika ajal
Kas on nõutav kutsepraktika
läbimine?

JAH

Õiguslik alus:
advokaatide tegevusjuhend – seadus nr 4194/2013
(Κώδικας Δικηγόρων).

Kohustuslik

JAH

Kindlaksmääratud kestus:
18 kuud.

Kutsepraktika raames pakutava
koolituse korraldamise eest
vastutavad struktuurid

Advokatuur/justiitsministeerium.

Kutsepraktika raames pakutava
koolituse vorm



Erapraksise juhendamisel toimuv kutsepraktika.



Õigusalane koolitus spetsiaalse õppekava alusel, mis on ühine
kõigi advokaadi praktikantide jaoks. Õppekava määrab kindlaks
iga advokatuur eraldi ja see on ühine kõigi sama advokatuuri
praktikantide jaoks, kuid ühtne riiklik õppekava puudub.



Riikliku õigusnõukogu, advokatuuride või justiitsministeeriumi
juures toimuv praktika, kuuekuuline praktika kohtute juures
(vabatahtlik).


Kontrollitakse diplomit.



Tuleb esitada karistusregistri väljavõte.

Sobivuseksam/kontroll enne
kutsepraktika algust

JAH

Kindlaksmääratud õppekava
kutsepraktika ajal

PUUDUB.
Õppekava määrab kindlaks iga advokatuur eraldi (vt eespool).

ELi õigust ja keeleõpet käsitlevad PUUDUVAD

erisused
Kutsepraktika periood on jagatud
erinevateks etappideks

EI

Kutsepraktika järgne
hindamine/eksam



JAH

Kirjalikud eksamid (varasemalt hõlmas
eksam ka suulist osa, kuid süsteemi muudeti
uue advokaatide tegevusjuhendiga).

3. Täiendusõppe süsteem
EI ERISTATA.

Täiendusõppe ja spetsialiseerumisõppe eristamine
Täiendusõppe läbimisega seotud
kohustused

PUUDUVAD

Täiendusõppe läbimise kohustust ei ole
sätestatud riigi õigusaktides ega advokatuuri
kodukorras.

Spetsialiseerumisõppe läbimisega seotud
kohustused

PUUDUVAD

Spetsialiseerumisõppe läbimise kohustust ei
ole sätestatud riigi õigusaktides ega
advokatuuri kodukorras.
Ainus valdkond, millele advokaadid saavad
praegu spetsialiseeruda, on vahendus.
Õiguslik alus:
seadus
nr 3898/2010,
mis
käsitleb
vahendust tsiviil- ja kaubandusvaidlustes ja
millega võetakse üle direktiiv 2008/52/EÜ.

Kohustused seoses võõrkeelte
õppimisega

Kohustused puuduvad.

Täiendusõppe/spetsialiseerumisõppe
raames ELi õiguse omandamisega
seotud kohustused

EI KOHALDATA.

4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
Akrediteerimisvõimalus

EI KOHALDATA.

Nende koolituspakkujate arv, kes
pakuvad akrediteeritud täiendusõpet

EI KOHALDATA.

Nende koolituspakkujate liik, kes töötavad
välja akrediteeritud täiendusõppe kursusi

Nende koolituspakkujate arv, kes
korraldavad spetsialiseerumiseks
ettevalmistavaid koolituskursusi



Advokatuur.



Akrediteerimata eraõiguslikud tulunduslikud
koolituspakkujad.



Akrediteerimata eraõiguslikud või
mittetulunduslikud koolituspakkujad.

avalik-õiguslikud

EI KOHALDATA.

Nende koolituspakkujate liik, kes töötavad Kreekas ei eksisteeri muud spetsialiseerumisõppe valdkonda
peale vahenduse.
välja spetsialiseerumiseks
Spetsialiseerumine vahendusele:
ettevalmistavaid akrediteeritud koolitusi


advokatuurid (koostöös vahenduskeskuste ja -

instituutidega);


vahenduskeskused ja -instituudid (mittetulundusliku
seltsinguna tegutsemise raames).
Sellist spetsialiseerumisvõimalust pakuvad praegu Pireuse
vahenduskeskus (ΚΕ.ΔΙ.Π.), Thessaloníki vahendusalase
koolituse instituut ja Kreeka vahendusinstituut „Synesis”.

Koolituste liigid ja õppemeetodid
Koolituste liigid, mis on heaks kiidetud
täiendusõppe või spetsialiseerumisõppe
läbimise kohustuse raames

EI KOHALDATA.

Osalemine
koolitusel, mis
toimub teises
liikmesriigis:
EI KOHALDATA.

5. Järelevalve koolituse üle
Täiendusõppe üle järelevalvet tegevad
organisatsioonid

EI KOHALDATA.

Järelevalveprotsess

EI KOHALDATA.

Spetsialiseerumisõppe üle järelevalvet
tegevad asutused

EI KOHALDATA.

Järelevalveprotsess

EI KOHALDATA.

6. Koolitussüsteemi riiklik reform
Uus advokaatide tegevusjuhend jõustus 27. septembril 2013. aastal.
Varasemaga võrreldes tehtud muudatused.


Loodi tsentraalne eksamisüsteem praktikantide hindamiseks. Sellega asendati advokatuurieksamid
(advokaatide tegevusjuhendi (seadus nr 4194/2013) artiklid 18–22).



Nn Morgenbesseri komitee hakkab hindama nende advokaatide avaldusi, kes on kutsekvalifikatsiooni
omandanud teises liikmesriigis ja kes soovivad tegutseda advokaadina Kreekas (advokaatide tegevusjuhendi
(seadus nr 4194/2013) artiklid 15–17).



Advokatuuridel on õigus korraldada ja edendada vahendust ning tegutseda vahendusteenuste osutajatele
koolituse pakkujana (advokaatide tegevusjuhendi (seadus nr 4194/2013) artikkel 130).

ELi õigusega seotud aspektide tugevdamine. Praegu muudatusi kavas ei ole.

