Systemy szkolenia adwokatów w UE
Cypr
Informacje przedstawione przez: Cypryjską Izbę Adwokacką (CBA)
Kwiecień, 2014 r.

OPIS KRAJOWEGO SYSTEMU SZKOLENIA ADWOKATÓW na Cyprze
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;



egzamin
organizowany i regulowany przez
Prawną Cypryjskiej Izby Adwokackiej;



Alternatywne drogi do zawodu:

Radę

odbycie aplikacji.

NIE DOTYCZY

2. Szkolenie w trakcie aplikacji
Czy istnieje aplikacja?

TAK

Podstawa prawna:
ustawa o adwokaturze (ostatnio zmieniona w dniu
29 marca 2013 r.)

Obowiązkowa

TAK

Ustalony czas trwania:
trwające co najmniej 12 miesięcy praktyki w
kancelarii adwokata praktykującego od co najmniej
5 lat
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(art. 4 lit. e) ustawy o adwokaturze).

Rodzaje struktur
odpowiedzialnych za
organizowanie szkoleń w
trakcie aplikacji

Forma szkoleń w trakcie
aplikacji

Rada Prawna Cypryjskiej Izby Adwokackiej:
w skład Rady Prawnej Cypryjskiej Izby Adwokackiej
wchodzą: Prokurator Generalny Republiki jako jej
przewodniczący, Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i
Sekretarz Rady Adwokackiej oraz trzech adwokatów (art. 3
ust. 1 ustawy o adwokaturze).


Praktyki pod kierunkiem adwokata prowadzącego
prywatną praktykę: brak szczególnej formy w
odniesieniu do aplikacji. Mogą to być praktyki
nadzorowane przez adwokata prowadzącego
prywatną praktykę lub Biuro Prawne Republiki
Cypryjskiej

Egzamin wstępny /
sprawdzenie wiedzy przed
rozpoczęciem aplikacji

TAK

Ustalony program
nauczania w trakcie
aplikacji

Brak ustalonego programu nauczania w trakcie aplikacji

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

Brak wymogów dotyczących szkoleń w zakresie prawa UE i
szkoleń językowych

Podział aplikacji na różne
etapy

NIE DOTYCZY

Ocena/egzamin po
odbyciu aplikacji

Tak – ocena po odbyciu aplikacji w formie egzaminów
pisemnych

Sprawdzenie/weryfikacja dyplomu

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

NIE

Obowiązek doskonalenia
zawodowego



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



Obecnie Cypryjska Izba Adwokacka jest w

NIE
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trakcie
wprowadzania
obowiązku
doskonalenia
zawodowego
dla
jej
członków, jak również opracowywania
regulaminu do zatwierdzenia przez Radę
CBA.
Obowiązek szkolenia z
zakresu specjalizacji

NIE

Specjalizacja nie jest uregulowana ani w prawie
krajowym, ani w regulaminie wewnętrznym
Izby.

Obowiązek nauki języków obcych

Brak

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

Brak

4. Systemy akredytacji i organizatorzy szkoleń
Możliwość akredytacji

Na Cyprze nie ma systemu akredytacji szkoleń
dla adwokatów.

Liczba organizatorów szkoleń
oferujących akredytowane działania
szkoleniowe w ramach doskonalenia
zawodowego

NIE DOTYCZY

Rodzaj organizatorów szkoleń
opracowujących akredytowane
działania szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego

NIE DOTYCZY

Działania i metody
Rodzaj działań szkoleniowych
akceptowanych w ramach obowiązku
doskonalenia zawodowego

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY
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Uczestnictwo w
działaniach
szkoleniowych w
innych państwach
członkowskich UE:
NIE DOTYCZY

Państwo: Cypr

doskonalenia zawodowego
6. Krajowa reforma systemu szkolenia
Obecnie Cypryjska Izba Adwokacka jest w trakcie ustanawiania obowiązku doskonalenia
zawodowego dla jej członków, jak również opracowywania regulaminu do zatwierdzenia
przez Radę CBA.
Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 2 – Badanie
dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie szkolenia adwokatów w dziedzinie prawa UE” realizowany przez
Radę Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej (CCBE) i Europejski Instytut
Administracji Publicznej (EIPA)
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