Vzdělávání advokátů v právu EU v Řecku
Odpovědné organizace: Advokátní komory v Aténách a v Pireu
POPIS VNITROSTÁTNÍHO SYSTÉMU ODBORNÉ PŘÍPRAVY ADVOKÁTŮ v Řecku

1. Přístup k profesi
Vysokoškolské/ univerzitní vzdělání

ANO

Titul v oboru právo je povinný

ANO




Postup, jak dosáhnout plné způsobilosti
k výkonu advokátní profese

Registrace u advokátní komory
Zkouška pořádaná ministerstvem
spravedlnosti



Absolvování právní praxe
Bývalí advokáti mohou být do 5 let od ukončení
činnosti znovu jmenováni. Pokud uplynulo více než 5
let, měli by prokázat, že se zabývali činností související
s právnickým povoláním.

Alternativní přístup k profesi:

2. Odborná příprava během právní praxe
Existuje právní praxe?
Povinná
Struktury odpovědné za
organizaci právní praxe
Forma právní praxe

ANO

Právní základ:
advokátní kodex: zákon č. 4194/2013
(Κώδικας Δικηγόρων)
ANO
Stanovená délka:
18 měsíců
Advokátní komora / ministerstvo spravedlnosti






Přijímací zkouška / prověření
před zahájením právní praxe

Právní praxe (koncipientská) pod dohledem soukromého advokáta
Odborná příprava s pevně stanoveným vzdělávacím plánem, který
je společný všem advokátním koncipientům . Vzdělávací plán si
stanovuje každá advokátní komora sama a je společný všem
koncipientům této advokátní komory, jednotný vzdělávací plán pro
celou zemi neexistuje.
Právní praxe u Státní právní rady, u advokátních komor
ministerstva spravedlnosti, šestiměsíční právní praxe u soudu
(volitelné)

ANO




Kontrola/ověření diplomu
Výpis z rejstříku trestů

NE
Stanovený vzdělávací plán
Vzdělávací plán si určují jednotlivé advokátní komory (viz výše)
během právní praxe
Specifika týkající se vzdělávání v NE
právu EU a jazykové přípravy
NE
Rozdělení právní praxe do
jednotlivých fází

Hodnocení/zkouška po skončení
právní praxe



ANO

Písemné zkoušky (zkoušky původně
zahrnovaly i ústní část, ale v tomto bodě došlo
ke změně na základě nového advokátního
kodexu)

3. Systém soustavné odborné přípravy
Rozlišování mezi soustavnou odbornou přípravou a
specializací
Povinnosti týkající se soustavné odborné NE
přípravy

NE
Soustavná
odborná
příprava
není
specifikována ani ve vnitrostátních právních
předpisech, ani v interních nařízeních
advokátních komor
Specializace
není
specifikována
ani
ve vnitrostátních právních předpisech, ani v
interních nařízeních advokátních komor.
Jedinou dostupnou právnickou specializací
je v současné době mediace.
Právní základ:
Zákon 3898/2010 o mediaci v občanských a
obchodních věcech, kterým se provádí
směrnice 2008/52/ES

Povinnosti týkající se specializace

NE

Povinnosti týkající se studia cizích jazyků

Žádné povinnosti

Povinnosti týkající se obsahu práva EU u
soustavné odborné přípravy a
specializace

Nepoužije se

4. Systémy akreditace a poskytovatelé odborné přípravy
Možnost akreditace
Počet poskytovatelů nabízejících
vzdělávací aktivity v oblasti soustavné
odborné přípravy
Typy poskytovatelů připravujících
akreditované vzdělávací aktivity v oblasti
soustavné odborné přípravy
Počet poskytovatelů odborné přípravy,
kteří nabízejí vzdělávací aktivity v oblasti
specializace

Nepoužije se
Nepoužije se




Advokátní komora
Neakreditovaní soukromí komerční poskytovatelé
odborné přípravy
 Neakreditovaní soukromí nebo veřejní neziskoví
poskytovatelé odborné přípravy
Nepoužije se

Typy poskytovatelů připravujících
akreditované vzdělávací aktivity v oblasti
specializace

V Řecku neexistuje kromě mediace žádná specializace
Specializace v mediaci
 advokátní komory (ve spolupráci s mediačními
centry a instituty)
 mediační centra a instituty (ve formě neziskových
organizací)
tuto specializaci momentálně nabízí Mediační centrum v
Pireu (ΚΕ.ΔΙ.Π.), Mediační školicí středisko v Thessaloniki a
také Řecký mediační institut - GMI "Synesis"

Aktivity a metody
Typy vzdělávacích aktivit, které jsou
uznány v rámci povinností soustavné
odborné přípravy

Nepoužije se

Účast na aktivitách
odborné přípravy
v jiných členských
státech:
Nepoužije se

5. Dohled nad vzdělávacími aktivitami v oblasti odborné přípravy
Organizace účastnící se dohledu nad
činnostmi soustavné odborné přípravy
Proces dohledu

Nepoužije se

Organizace účastnící se dohledu nad
aktivitami specializace
Proces dohledu

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

6. Vnitrostátní reforma systému odborné přípravy
Nový advokátní kodex vstoupil v platnost dne 27. září 2013.
Změny:
 byl ustaven ústřední systém přezkušování pro hodnocení koncipientů, který nahradil advokátní zkoušky
(články 18-22 advokátního kodexu - zákon č. 4194/2013)
 komise „Morgenbesser“ provede posouzení žádostí uchazečů, kteří právnické vzdělání získali v jiném
členském státě a kteří by chtěli vykonávat právnickou praxi v Řecku (články 15-17 advokátního kodexu zákon č. 4194/2013)
 advokátní komory jsou oprávněny organizovat a prosazovat mediaci a působit jako poskytovatelé odborné
přípravy pro mediační službu (článek 130 advokátního kodexu - zákon č. 4194/2013)
Upevnění konkrétních aspektů právních předpisů EU: V současné době nejsou plánovány žádné změny.

