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DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE FORMARE PENTRU AVOCAȚI în Cipru
1. Accesul la profesie
Studii superioare/studii
universitare

DA

Este obligatorie o diplomă în drept

DA

Etape pentru a deveni avocat cu
drepturi depline:



Înscrierea în barou



Examen
organizat și reglementat de Consiliul juridic al
Asociației Barourilor din Cipru



Finalizarea unei perioade pregătitoare

Căi alternative de acces la
profesie:

Nu se aplică

2. Formarea în timpul perioadei pregătitoare
Există o perioadă
pregătitoare?

DA

Temei juridic:
Legea privind avocații (modificată ultima dată la
29.3.2013)

Obligatoriu

DA

Durata prevăzută:
perioadă de formare de cel puțin 12 luni în cadrul
cabinetului unui avocat care practică profesia de cel
puțin 5 ani
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Țara: Cipru

[articolul 4 litera (e) din Legea avocaților]

Tipuri de structuri
responsabile pentru
organizarea formării
pregătitoare

Consiliul juridic al Asociației Barourilor din Cipru:
Consiliul juridic al Asociației Barourilor din Cipru este alcătuit
din Procurorul General al Republicii, care îndeplinește
funcția de președinte, din președintele, vicepreședintele și
secretarul Consiliului Baroului și din trei avocați [articolul 3
alineatul (1) din Legea privind avocații)

Tipul formării pregătitoare



Stagiu de ucenicie sub supravegherea unui cabinet
privat: nu există o formă anume a perioadei
pregătitoare. Aceasta poate consta într-un stagiu de
ucenicie sub supravegherea unui cabinet privat de
avocatură sau a Biroului de contencios al Republicii
Cipru

Examen de admitere/
verificare înaintea
perioadei pregătitoare

DA

Plan de învățământ
prevăzut pentru perioada
pregătitoare

Nu există un plan de învățământ prevăzut pentru perioada
pregătitoare

Particularități privind
dreptul UE și formarea
lingvistică:

Nu există obligații privind formarea în domeniul dreptului
UE și formarea lingvistică

Perioadă pregătitoare
împărțită în etape diferite

Nu se aplică

Evaluare/examen după
perioada pregătitoare

DA – Evaluare după perioada pregătitoare efectuată prin
examene scrise

Controlul/verificarea diplomei

3. Sistemul de formare continuă
Diferențiere între formarea
continuă/formarea de specialitate

NU

Obligații privind formarea
continuă



Formarea continuă nu este prevăzută nici
în legislația de stat, nici în regulamentul
intern al baroului



Asociația Barourilor din Cipru este în curs
de stabilire a obligației de formare

NU
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Țara: Cipru

continuă în rândul membrilor săi și este, de
asemenea, în proces de elaborare a
regulamentelor în vederea aprobării de
către Consiliul juridic
Obligații privind formarea
de specialitate

NU

Formarea de specialitate nu este prevăzută nici
în legislația de stat, nici în regulamentul intern
al baroului

Obligații privind învățarea limbilor
străine

Nu există obligații

Obligații privind conținutul referitor la
dreptul UE în legătură cu formarea
continuă/de specialitate

Nu există obligații

4. Sisteme de acreditare și furnizori de formare
Posibilitatea de acreditare

Nu există un sistem de acreditare în legătură cu
formarea avocaților în Cipru

Numărul furnizorilor de formare care
oferă activități de formare continuă

Nu se aplică

Tipul furnizorilor de formare care
desfășoară activități de formare
continuă acreditate

Nu se aplică

Activități și metode
Tipul de activități de formare
acceptate în cadrul obligațiilor de
formare continuă

Nu se aplică

Participarea la
activități de formare în
alt stat membru UE:
Nu se aplică

5. Supravegherea activităților de formare
Organizații implicate în
supravegherea activităților de
formare continuă

Nu se aplică

6. Reforma națională a sistemului de formare
Asociația Barourilor din Cipru este în curs de stabilire a obligației de formare continuă în
rândul membrilor săi și este, de asemenea, în proces de elaborare a regulamentelor în
vederea aprobării de către Consiliul juridic.
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Țara: Cipru

Sursă: Proiectul pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 2 – Studiu cu privire la situația formării
avocaților în domeniul dreptului UE”, desfășurat de Consiliul Barourilor și al Societăților de Drept din
Europa (Council of Bars and Law Societies of Europe – CCBE) și Institutul European de Administrație
Publică (European Institute of Public Administration – EIPA)
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