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ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в Кипър
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?



Регистрация в адвокатската колегия



Изпит, организиран и уреден от Правния
съвет на Адвокатската колегия на Кипър



Преминаване на въвеждащ стаж

Има ли алтернативни начини за
достъп до упражняване на
професията?

Не се прилага

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

ДА

Правно основание:
Закон за адвокатите (последно изменен на
29.3.2013 г.)

Стажът задължителен ли
е?

ДА

Установена продължителност:
Период на обучение не по-кратък от 12 месеца в
кантората на адвокат, практикуващ от наймалко 5 години (член 4, буква e) от Закона за
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адвокатите).
Какви видове структури
са отговорни за
организиране на
въвеждащото обучение
по време на този стаж?

Правния съвет на Адвокатската колегия на Кипър:
Правният съвет на Адвокатската колегия на Кипър се
състои от главния прокурор на републиката, който е
председател, председателя, заместник-председателя и
секретаря на Адвокатския съвет и трима адвокати
(член 3, алинея 1 от Закона за адвокатите).

Форма на въвеждащото
обучение



Стаж под надзора на адвокатска кантора:
няма специални формални изисквания за
въвеждащия стаж. Това може да бъде стаж
под надзора на адвокатска кантора или под
надзора на Правната служба на Република
Кипър.

Има ли приемен
изпит/проверка преди
въвеждащия стаж?

ДА

Проверка/удостоверяване на диплома

Има ли утвърдена
учебна програма по
време на въвеждащия
стаж?

По време на въвеждащия стаж няма утвърдена учебна
програма.

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

Няма задължения във връзка с правото на ЕС и
езиковото обучение.

Въвеждащият стаж,
Не се прилага
разделен ли е на отделни
етапи?
Има ли оценка/изпит
след въвеждащия стаж?

Да. Оценката след въвеждащия стаж се извършва чрез
писмени изпити.

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

НЕ

Има ли задължение за
преминаване на текущо
обучение?



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

Държава: Кипър



Има ли задължение за
специализация?

НЕ

Адвокатската колегия на Кипър е в
процес на установяване на задължение
за текущо обучение за своите членове,
както и в процес на изготвяне на
разпоредби за одобрение от страна на
Съвета на Адвокатската колегия на
Кипър.

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

Има ли задължение за изучаване на
чужди езици?

НЕ

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

НЕ

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

В Кипър няма система за акредитация на
обучението на адвокатите.

Какъв е броят 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?

Не се прилага

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

Държава: Кипър

6. Национална реформа на системата за обучение
Адвокатската колегия на Кипър е в процес на установяване на задължение за
текущо обучение за своите членове, както и в процес на изготвяне на разпоредби за
одобрение от страна на Съвета на Адвокатската колегия на Кипър.

Източник: Пилотен проект – Европейско съдебно обучение: „Лот 2 – Проучване на актуалното
състояние на обучението по право на ЕС на адвокати“, извършено от Съвета на адвокатските
колегии от Европейския съюз (CCBE) и Европейския институт по публична администрация (EIPA)

4

