Szkolenie adwokatów w zakresie prawa UE w Grecji
Organ odpowiadający: Izba Adwokacka w Atenach i Izba Adwokacka
w Pireusie
OPIS KRAJOWEGO SYSTEMU SZKOLENIA ADWOKATÓW w Grecji

1. Dostęp do zawodu
Wykształcenie wyższe / studia uniwersyteckie

TAK

Wymagany dyplom ukończenia studiów
prawniczych

TAK

Warunki, które musi spełnić adwokat, aby
uzyskać pełne prawo do wykonywania
zawodu:



Wpis na listę adwokatów,



złożenie egzaminu organizowanego przez
Ministerstwo Sprawiedliwości,



odbycie aplikacji.

Byli adwokaci mogą ponownie uzyskać prawo do
wykonywania zawodu, jeżeli od momentu złożenia
przez nich rezygnacji nie upłynęło więcej niż 5 lat; w
przeciwnym razie były adwokat musi przedstawić
dowód potwierdzający, że pełnił obowiązki związane z
wykonywaniem zawodu prawniczego.

Alternatywne drogi do zawodu

2. Szkolenie w trakcie aplikacji
Czy istnieje aplikacja?

TAK

Podstawa prawna:
Kodeks adwokacki: ustawa nr 4194/2013
(Κώδικας Δικηγόρων)

Obowiązkowa

TAK

Ustalony czas trwania:
18 miesięcy

Rodzaje struktur
odpowiedzialnych za
organizowanie szkoleń

Izba Adwokacka / Ministerstwo Sprawiedliwości

Forma szkoleń w trakcie aplikacji

Egzamin wstępny / sprawdzenie
wiedzy przed rozpoczęciem
aplikacji



Praktyki pod kierunkiem adwokata prowadzącego prywatną
praktykę;



szkolenie z zakresu prawa prowadzone zgodnie z określonym
programem nauczania wspólnym dla wszystkich aplikantów.
Każda izba adwokacka opracowuje własny program nauczania
wspólny dla wszystkich aplikantów odbywających aplikację w
danej izbie; nie istnieje jednak jeden wspólny program nauczania
obejmujący terytorium całego państwa;



praktyki w Radzie Prawnej Państwa, izbach adwokackich lub
Ministerstwie Sprawiedliwości, sześciomiesięczny staż w sądach
(fakultatywnie).

TAK



Sprawdzenie/weryfikacja dyplomu,



zaświadczenie o niekaralności.

Ustalony program nauczania w
trakcie aplikacji

NIE
Każda izba adwokacka opracowuje własny program nauczania (zob.
powyżej).

Szczególne zasady dotyczące
szkoleń w zakresie prawa
unijnego i szkoleń językowych:

NIE

Podział aplikacji na różne etapy

NIE

Ocena/egzamin po odbyciu
aplikacji



TAK

Egzaminy pisemne (wcześniej
przeprowadzano również egzaminy ustne, ale
system uległ zmianie wraz z przyjęciem
nowego Kodeksu adwokackiego).

3. System doskonalenia zawodowego
Rozróżnienie między doskonaleniem zawodowym a
szkoleniem z zakresu specjalizacji

NIE

Obowiązek doskonalenia zawodowego

NIE

Doskonalenie
zawodowe
nie
jest
uregulowane ani w prawie krajowym, ani w
regulaminie wewnętrznym izby.

Obowiązek szkolenia z zakresu
specjalizacji

NIE

Specjalizacja nie jest uregulowana ani w
prawie krajowym, ani w regulaminie
wewnętrznym izby.
Jedyną
dostępną
obecnie
dziedziną
specjalizacji adwokatów jest specjalizacja z
zakresu mediacji.
Podstawa prawna:
ustawa nr 3898/2010 o mediacji w sporach
cywilnych i handlowych, transponująca
dyrektywę 2008/52/WE.

Obowiązek nauki języków obcych

Brak

Obowiązek włączenia treści związanych z
prawem UE w zakres doskonalenia
zawodowego / szkolenia z zakresu
specjalizacji

NIE DOTYCZY

4. Systemy akredytacji i organizatorzy szkoleń
Możliwość uzyskania akredytacji

NIE DOTYCZY

Liczba organizatorów szkoleń oferujących
działania szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego

NIE DOTYCZY

Rodzaj organizatorów szkoleń
opracowujących akredytowane działania
szkoleniowe w ramach doskonalenia
zawodowego
Liczba organizatorów szkoleń
prowadzących szkolenia przygotowujące
do specjalizacji



Izba adwokacka,



nieakredytowany prywatny komercyjny organizator
szkoleń,



nieakredytowany prywatny lub publiczny niekomercyjny
organizator szkoleń.

NIE DOTYCZY

Rodzaj organizatorów szkoleń
opracowujących akredytowane działania
szkoleniowe przygotowujące do
specjalizacji

W Grecji nie przeprowadza się innych szkoleń z zakresu
specjalizacji poza szkoleniami w dziedzinie mediacji.
Specjalizacja w dziedzinie mediacji:


izby adwokackie (we współpracy z centrami i
instytutami mediacji).



ośrodki i instytuty mediacji (działające jako
niekomercyjne partnerstwa cywilne).
Specjalizację w dziedzinie mediacji oferuje obecnie Ośrodek
Mediacji w Pireusie (ΚΕ.ΔΙ.Π.), Instytut Szkoleń w zakresie
Mediacji w Salonikach oraz Grecki Instytut Mediacji – GIM
„Synesis”

Działania i metody
Rodzaj działań szkoleniowych
akceptowanych w ramach obowiązku
doskonalenia zawodowego lub szkolenia
z zakresu specjalizacji

NIE DOTYCZY

Uczestnictwo w
działaniach
szkoleniowych w
innym państwie
członkowskim:
NIE DOTYCZY

5. Nadzór nad działaniami szkoleniowymi
Organizacje zaangażowane w
nadzorowanie działań szkoleniowych w
ramach doskonalenia zawodowego

NIE DOTYCZY

Proces nadzoru

NIE DOTYCZY

Organizacje zaangażowane w nadzór
nad działaniami dotyczącymi szkolenia z
zakresu specjalizacji

NIE DOTYCZY

Proces nadzoru

NIE DOTYCZY

6. Krajowa reforma systemu szkolenia
Nowy Kodeks adwokacki wszedł w życie w dniu 27 września 2013 r.
Wprowadzono w nim następujące zmiany:


ustanowiono centralny system egzaminacyjny zapewniający możliwość oceny aplikantów, który zastąpił
egzaminy organizowane przez izby (art. 18–22 Kodeksu adwokackiego – ustawy nr 4194/2013);



odpowiedzialność za ocenę aplikacji adwokatów, którzy uzyskali prawo do wykonywania zawodu w innych
państwach członkowskich i którzy chcą otworzyć praktykę zawodową w Grecji, zostanie powierzona
komitetowi ds. uznawania kwalifikacji na zasadzie opisanej wyroku w sprawie Morgenbesser (art. 15–17
Kodeksu adwokackiego – ustawy nr 4194/2013);



izby adwokackie są uprawnione do organizowania i wspierania działań szkoleniowych w obszarze mediacji
oraz do pełnienia roli organizatorów szkoleń dotyczących usług mediacji (art. 130 Kodeksu adwokackiego –
ustawy nr 4194/2013).

Położenie większego nacisku na problematykę prawa UE: obecnie nie są planowane żadne zmiany w tym
zakresie.

