Обучение на адвокати по право на ЕС в Гърция
Орган, подал информацията: Адвокатски колегии на Атина и Пирея
ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в Гърция

1. Достъп до професията
Необходимо ли е висше
образование/университетско образование?

ДА

Задължително ли е притежаването на
диплома по право?

ДА

Какви са стъпките за придобиване на пълна
правоспособност като адвокат?

Има ли алтернативни начини за достъп до
упражняване на професията?



Регистрация в адвокатската колегия



Изпит, организиран от Министерството на
правосъдието



Преминаване на въвеждащ стаж

Адвокати, загубили своята правоспособност, могат
да я възстановят в срок от 5 години от загубването
ѝ. Ако са минали повече от 5 години, адвокатът,
загубил правоспособността си, следва да докаже,
че
е
изпълнявал
функции,
свързани
с
юридическата професия.

2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ стаж?

ДА

Правно основание:
Кодекс на адвоката: Закон № 4194/2013
(Κώδικας Δικηγόρων)

Стажът задължителен ли е?

ДА

Установена продължителност:
18 месеца

Какви видове структури са
отговорни за организиране на
обучението по време на този
стаж?

Адвокатската колегия/Министерството на правосъдието

Форма на въвеждащото
обучение

Има ли приемен
изпит/проверка преди
въвеждащия стаж?



Стаж под надзора на адвокатска кантора.



Обучение по право със специфична обща за всички стажантадвокати учебна програма. Учебната програма се определя от
всяка адвокатска колегия и е обща за всички стажанти от една
и съща колегия. Няма обаче учебна програма, установена за
цялата страна.



Стаж в Държавния правен съвет, адвокатските колегии или
Министерството на правосъдието, 6-месечен стаж в
съдилищата (по избор).

ДА



Проверка/удостоверяване на диплома



Копие от свидетелство за съдимост

Има ли утвърдена учебна
програма по време на
въвеждащия стаж?

НЕ
Учебната програма се определя от всяка адвокатска колегия (вж.
по-горе).

Има ли специфични
изисквания във връзка с
изучването на правото на ЕС и
езиковото обучение?

НЕ

Въвеждащият стаж разделен
ли е на отделни етапи?
Има ли оценка/изпит след
въвеждащия стаж?

НЕ



ДА

Писмени изпити (по-рано изпитът
включваше и устен изпит, но системата се
промени с влизането в сила на новия
Кодекс на адвоката).

3. Система за текущо обучение
Прави ли се разграничение между текущо обучение
и специализация?

НЕ

Има ли задължение за преминаване на НЕ
текущо обучение?

В националното право и Правилника за
вътрешния ред на адвокатската колегия
не се предвижда текущо обучение.

Има ли задължение за
специализация?

НЕ

В националното право и Правилника за
вътрешния ред на адвокатската колегия
не се предвижда специализация.
Понастоящем
обаче
единствената
възможна специализация на адвокатите е
в областта на медиацията.
Правно основание:
Закон № 3898/2010 относно медиацията
по граждански и търговски дела, с който
се транспонира Директива 2008/52/EО

Има ли задължение за изучаване на
чужди езици?

Няма задължение

Има ли задължение за включване на
правото на ЕС в текущото
обучение/специализацията?

Не се прилага

4. Акредитация и структури, предоставящи обучение
Съществува ли акредитация?

Не се прилага

Какъв е броят на структурите,
предоставящи обучение, които
предлагат акредитирани дейности по
текущо обучение?

Не се прилага

Какви са видовете структури,
предоставящи обучение, които
разработват акредитирани дейности по
текущо обучение?



Адвокатската колегия



Неакредитирани частни търговски структури,
предоставящи обучение



Неакредитирани частни или публични структури с
нестопанска цел, предоставящи обучение

Какъв е броят на структурите,
предоставящи обучение, които
организират учебни дейности за
специализация?

Не се прилага

Какви са видовете структури,
предоставящи обучение, които
разработват акредитирани учебни
дейности за специализация?

В Гърция няма обучение за придобиване на
специализация с изключение на тази по медиация.
Специализация в областта на медиацията:


Адвокатските колегии (в сътрудничество с
центрове и институти по медиация).



Центрове и институти по медиация (граждански
сдружения с нестопанска цел).
Тази специализация понастоящем се предлага от
Центъра по медиация на Пирея (ΚΕ.ΔΙ.Π.), Института за
обучение по медиация на Солун и Гръцкия институт по
медиация – GMI „Synesis“.

Дейности и методи
Какви видове дейности по обучение се
приемат съгласно задължението за
текущо обучение или специализация?

Не се прилага

5. Надзор на дейностите по обучение
Кои са структурите, упражняващи
надзор върху дейностите по текущо
обучение?

Не се прилага

Каква е процедурата за упражняване
на надзор?

Не се прилага

Кои са структурите, упражняващи
надзор върху дейностите по обучение
за специализация?

Не се прилага

Каква е процедурата за упражняване
на надзор?

Не се прилага

6. Национална реформа на системата за обучение

Участие в дейности
по обучение в
друга държава
членка:
Не се прилага

Новият Кодекс на адвоката влезе в сила на 27 септември 2013 г.
Изменения:


С цел оценяване на стажантите е създадена централна система за оценяване, заместваща
съществуващите изпити на адвокатската колегия (членове 18 – 22 от Кодекса на адвоката –
Закон № 4194/2013)



Комисията Morgenbesser ще оценява молбите от адвокати, получили правоспособност в други
държави членки, които желаят да практикуват право в Гърция (членове 15 – 17 от Кодекса на
адвоката – Закон № 4194/2013)



Адвокатските колегии разполагат с правомощия да организират и насърчават медиацията, както и да
действат като структури, предоставящи обучение за услуги по медиация (член 130 от Кодекса на
адвоката – Закон № 4194/2013)

Засилване на аспектите на правото на ЕС: за момента не са планирани промени.

