Sustavi za izobrazbu odvjetnika u EU-u
Cipar
Tijelo koje je dostavilo informacije:

Ciparska odvjetnička komora (CBA)
travanj 2014.

OPIS NACIONALNOG SUSTAVA IZOBRAZBE ODVJETNIKA u Cipru
1. Pristup zanimanju
Visoko obrazovanje/sveučilišno
obrazovanje

DA

Obvezna je diploma pravnog
fakulteta

DA

Postupci kojima se ostvaruje
status odvjetnika:



Upis u imenik odvjetničke komore



Ispit
Organizira i uređuje Pravni odbor Ciparske
odvjetničke komore



Pohađanje početne izobrazbe

Alternativni način pristupa
zanimanju:

N/P

2. Izobrazba za vrijeme početnog razdoblja
Postoji li razdoblje
početne izobrazbe?

DA

Pravna osnova:
Zakon o odvjetništvu (zadnji put izmijenjen
29. 3. 2013.)

Obvezno

DA

Propisano trajanje:
razdoblje izobrazbe od najmanje 12 mjeseci u
uredu odvjetnika koji djelatnost obavlja najmanje 5
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godina
(članak 4. točka (e) Zakona o odvjetništvu)

Vrste struktura
odgovornih za
organizaciju početne
izobrazbe

Pravni odbor Ciparske odvjetničke komore:
Pravni odbor Ciparske odvjetničke komore sastoji se od
Glavnog državnog odvjetnika Republike na dužnosti
predsjednika, od potpredsjednika i tajnika Vijeća odvjetničke
komore te tri odvjetnika (članak 3. stavak 1. Zakona o
odvjetništvu).

Vrsta početne izobrazbe



Vježbenički staž pod nadzorom privatne prakse:
nema posebnog oblika početne izobrazbe. Može se
raditi o vježbeničkom stažu pod nadzorom privatne
prakse ili Odvjetničkog ureda Republike Cipar.

Kvalifikacijski
ispit/provjera prije
početne izobrazbe

DA

Utvrđeni kurikulum za
vrijeme početne izobrazbe

Nema utvrđenog kurikuluma za vrijeme početne izobrazbe

Posebnosti u vezi s
pravom EU-a i jezičnom
izobrazbom:

Nema obveza u vezi s pravom EU-a i jezičnom izobrazbom

Početna izobrazba
podijeljena u različite faze

N/P

Ocjenjivanje/ispit nakon
početne izobrazbe

Da - Ocjenjivanje nakon razdoblja početne izobrazbe
provodi se na temelju pisanih ispita

Provjera/potvrda diplome

3. Sustav trajne izobrazbe
Razlika između trajne
izobrazbe/specijalizacije
Obveze u vezi s trajnom
izobrazbom

NE
NE



Trajna
izobrazba
nije
propisana
nacionalnim propisima ni unutarnjim
propisima odvjetničke komore.



Ciparska odvjetnička komora trenutačno
uspostavlja obvezu trajne izobrazbe među
svojim članovima te je u postupku izrade
propisa koje će odobriti odbor CBA.
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Obveze u vezi sa
specijalizacijom

NE

Specijalizacija nije propisana nacionalnim
propisima ni unutarnjim propisima odvjetničke
komore.

Obveze u vezi s učenjem stranih jezika

Nema obveza

Obveze u vezi sa sadržajem prava EU-a Nema obveza
u odnosu na trajnu
izobrazbu/specijalizaciju
4. Akreditacijski sustavi i pružatelji izobrazbe
Mogućnost akreditacije

Ne postoji sustav za akreditaciju izobrazbe
odvjetnika u Cipru

Broj pružatelja izobrazbe koji nude
akreditirane aktivnosti trajne
izobrazbe

N/P

Vrsta pružatelja izobrazbe koji nude
aktivnosti trajne izobrazbe

N/P

Aktivnosti i metode
Vrsta aktivnosti izobrazbe koje su
prihvaćene u skladu s obvezama trajne
izobrazbe

N/P

Sudjelovanje u
aktivnostima izobrazbe
u drugoj državi članici
EU-a:
N/P

5. Nadzor aktivnosti izobrazbe
Organizacije uključene u nadzor
aktivnosti trajne izobrazbe

N/P

6. Nacionalna reforma sustava izobrazbe
Ciparska odvjetnička komora trenutačno uspostavlja obvezu trajne izobrazbe među
svojim članovima te je u tijeku postupak izrade propisa koje će odobriti odbor CBA.

Izvor: Pilot projekt – Europska pravosudna izobrazba „Lot 2 – Studija o statusu odvjetnika koji prolaze
izobrazbu iz prava EU-a”, koji su proveli Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE) i Europski institut za
javnu upravu (EIPA)
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