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OPIS NACIONALNEGA SISTEMA USPOSABLJANJA ZA ODVETNIKE na Cipru
1. Dostop do poklica
Visokošolska/univerzitetna
izobrazba

DA

Diploma iz prava je obvezna

DA

Koraki do pridobitve statusa
kvalificiranega odvetnika



vpis v odvetniško zbornico;



izpit;
organizira in nadzoruje ga pravni odbor ciprske
odvetniške zbornice;



končano uvajalno obdobje

Druge poti do poklica

–

2. Usposabljanje med uvajalnim obdobjem
Ali obstaja uvajalno
obdobje?

DA

Obvezno

DA

Pravna podlaga:
zakon o odvetništvu
29. marca 2013)

(nazadnje

spremenjen

Predpisano trajanje:
najmanj 12-mesečno usposabljanje pri odvetniku,
ki opravlja dejavnost vsaj pet let
(člen 4(e) zakona o odvetništvu)
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Vrste struktur, pristojnih
za organiziranje
uvajalnega usposabljanja

Pravni odbor ciprske odvetniške zbornice:
pravni odbor ciprske odvetniške zbornice sestavljajo
generalni državni pravobranilec kot predsednik, predsednik,
podpredsednik in sekretar sveta zbornice ter trije odvetniki
(člen 3(1) zakona o odvetništvu).

Oblika uvajalnega
usposabljanja



Pripravništvo v zasebni odvetniški pisarni: ni posebne
oblike za uvajalno obdobje. Lahko je pripravništvo v
zasebni odvetniški pisarni ali pod nadzorom
pravnega urada Republike Ciper.

Sprejemni
izpit/preverjanje pred
uvajalnim obdobjem

DA

Predpisan učni načrt med
uvajalnim obdobjem

Ni predpisanega učnega načrta med uvajalnim obdobjem.

Posebnosti v zvezi s
pravom EU in jezikovnim
usposabljanjem

Ni obveznosti v zvezi s pravom EU in jezikovnim
usposabljanjem.

Uvajalno obdobje
razdeljeno v različne faze

–

Ocena/izpit po uvajalnem
obdobju

Da – ocena po uvajalnem obdobju na podlagi pisnih
izpitov.

pregled/preverjanje diplome

3. Sistem stalnega usposabljanja
Razlikovanje med stalnim in
specialističnim usposabljanjem

NE

Obveznosti v zvezi s
stalnim usposabljanjem



Stalno usposabljanje ni navedeno niti v
nacionalni zakonodaji niti v notranjih
predpisih odvetniške zbornice.



Ciprska odvetniška zbornica je v postopku
določitve obveznosti v zvezi s stalnim
usposabljanjem za svoje člane in priprave
predpisov, ki jih mora potrditi odbor
ciprske odvetniške zbornice.

Obveznosti v zvezi s

NE

NE

Specialistično usposabljanje ni navedeno niti v
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specialističnim
usposabljanjem

nacionalni zakonodaji niti v notranjih predpisih
odvetniške zbornice.

Obveznosti v zvezi z učenjem tujih
jezikov

Ni obveznosti.

Obveznosti v zvezi z vsebino prava EU
pri stalnem/specialističnem
usposabljanju

Ni obveznosti.

4. Sistemi akreditacije in ponudniki usposabljanja
Možnost akreditacije

Sistem
akreditacije
za
usposabljanje
odvetnikov na Cipru ne obstaja.

Število ponudnikov usposabljanja, ki
izvajajo akreditirane dejavnosti
stalnega usposabljanja

–

Vrsta ponudnikov usposabljanja, ki
razvijajo akreditirane dejavnosti
stalnega usposabljanja

–

Dejavnosti in metode
Vrsta dejavnosti usposabljanja,
priznana v okviru obveznosti stalnega
usposabljanja

–

Sodelovanje na
dejavnostih
usposabljanja v drugih
državah članicah EU:
–

5. Nadzor nad dejavnostmi usposabljanja
Organizacije, vključene v nadzor
nad dejavnostmi stalnega
usposabljanja

–

6. Nacionalna reforma sistema usposabljanja
Ciprska odvetniška zbornica je v postopku določitve obveznosti v zvezi s stalnim
usposabljanjem za svoje člane in priprave predpisov, ki jih mora potrditi odbor ciprske
odvetniške zbornice.

Vir: Pilotni projekt – Evropsko izobraževanje v pravosodju: „Sklop 2 – Študija o usposabljanju odvetnikov
o pravu EU“, ki sta jo izvedla Svet odvetniških združenj Evrope (CCBE) in Evropski inštitut za javno
upravo (EIPA)
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