Sistemi ta' taħriġ għall-avukati fl-UE
Ċipru
Informazzjoni mogħtija minn: L-Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati Ċiprijotta (CBA)
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DESKRIZZJONI TAS-SISTEMA NAZZJONALI TA' TAĦRIĠ GĦALL-AVUKATI f’Ċipru
1. Aċċess għall-professjoni
L-edukazzjoni għolja / ledukazzjoni universitarja

IVA

Lawrja fil-liġi hija obbligatorja

IVA

L-istadji biex persuna tilħaq
avukat:



Reġistrazzjoni mal-Kamra tal-Avukati



Eżami
Organizzata u rregolata mill-Bord Legali
tal-Kamra tal-Avukati Ċiprijotta



Toroq alternattivi għallprofessjoni:

Tlestija ta’ perjodu ta’ induzzjoni

Mhux applikabbli

2. Taħriġ matul il-perjodu ta’ induzzjoni
Hemm perjodu ta’
induzzjoni?

IVA

Obbligatorju

IVA

Bażi legali:
Il-Liġi tal-Avukati
29.3.2013)

(emendata

l-aħħar

fid-

It-tul stabbilit:
perjodu ta’ taħriġ ta’ mhux anqas minn 12-il xahar
f'uffiċċju ta’ avukat li jkun ilu jipprattika għal mill-
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anqas ħames snin
(l-Artikolu 4 (e) il-Liġi tal-Avukati)

Tipi ta’ strutturi
responsabbli millorganizzazzjoni tat-taħriġ
inizjali

Il-Bord legali tal-Kamra tal-Avukati Ċiprijotta:
Il-Bord legali tal-Kamra tal-Avukati Ċiprijotta huwa
magħmul mill-Avukat Ġenerali tar-Repubblika bħala lPresident, il-President, il-Viċi President u s-Segretarju
tal-Kunsill tal-Kamra tal-Avukati u tliet Avukati (lArtikolu 3(1) tal-Liġi tal-Avukati)

Il-forma tat-taħriġ inizjali



Apprendistat taħt is-superviżjoni ta' uffiċju privat: ma
hemmx xi forma speċjali għall-perjodu ta’ induzzjoni.
Jista’ jkun apprendistat issuperviżjonat minn
uffiċċju privat jew mill-Uffiċċju Legali tarRepubblika ta’ Ċipru

Eżami tad-dħul / ilkontroll ta' qabel ilperjodu ta’ induzzjoni

IVA

Il-kurrikulu stabbilit matul
il-perjodu ta’ induzzjoni

L-ebda kurrikulu stabbilit matul il-perjodu ta’
induzzjoni

L-ispeċifiċitajiet marbutin
mal-liġi tal-UE u mattaħriġ lingwistiku:

L-ebda obbligu fir-rigward ta' taħriġ fil-liġi tal-UE u dak
lingwistiku

Il-perjodu ta’ induzzjoni
maqsum fi stadji differenti

Mhux applikabbli

Il-valutazzjoni tal-perjodu
ta' wara l-induzzjoni / leżami

IVA — L-evalwazzjoni ta' wara l-perjodu ta' induzzjoni
permezz ta’ eżamijiet bil-miktub

Il-kontroll / il-verifika ta’ diploma

3. Sistema ta' taħriġ kontinwu
Id-distinzjoni bejn taħriġ kontinwu /
taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni

LE

Obbligi dwar it-taħriġ
kontinwu



It-taħriġ kontinwu mhuwiex stipulat la filliġi tal-Istat u lanqas fir-regolamenti interni
tal-Kamra tal-Avukati



Il-Kamra tal-Avukati Ċiprijotta qiegħda fil-

LE
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proċess li tistabbilixxi l-obbligu ta’ taħriġ
kontinwu fost il-membri tagħha u hija
wkoll fil-proċess li toħloq regolamenti
għall-approvazzjoni mill-Bord tas-CBA
Obbligi dwar it-taħriġ ta'
speċjalizzazzjoni

LE

It-taħriġ ta' speċjalizzazzjoni mhuwiex stipulat
la fil-liġi tal-Istat u lanqas fir-regolamenti
interni tal-Kamra tal-Avukati

L-obbligi marbutin mat-tagħlim ta’
lingwi barranin

L-ebda obbligu

Obbligi li jirrigwardaw il-kontenut talliġi tal-UE li jkun marbut ma' taħriġ
kontinwu / ta’ speċjalizzazzjoni

L-ebda obbligu

4. Sistemi ta’ akkreditazzjoni u fornituri ta’ taħriġ
Il-possibbiltà ta' akkreditazzjoni

Ma hemm l-ebda sistema ta’ akkreditazzjoni
rigward it-taħriġ tal-avukati f’Ċipru

L-għadd ta’ fornituri tat-taħriġ li joffru
attivitajiet akkreditati ta’ taħriġ
kontinwu

Mhux applikabbli

It-tip ta' fornituri tat-taħriġ li
jiżviluppaw attivitajiet akkreditati ta’
taħriġ kontinwu

Mhux applikabbli

L-attivitajiet u l-metodi
Tip ta’ attivitajiet ta’ taħriġ aċċettati
skont l-obbligi tat-taħriġ kontinwu

Mhux applikabbli

Il-parteċipazzjoni
f’attivitajiet ta’ taħriġ fi
Stat Membru ieħor:
Mhux applikabbli

5. Is-superviżjoni tal-attivitajiet ta’ taħriġ
Organizzazzjonijiet involuti fissuperviżjoni ta’ attivitajiet ta’ taħriġ
kontinwu

Mhux applikabbli

6. Riforma nazzjonali tas-sistema ta’ taħriġ
Il-Kamra tal-Avukati Ċiprijotta qiegħda fil-proċess li tistabbilixxi l-obbligu ta’ taħriġ
kontinwu fost il-membri tagħha u hija wkoll fil-proċess li toħloq regolamenti għallapprovazzjoni mill-Bord tas-CBA.
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Sors: Proġett pilota — Taħriġ Ġudizzjarju Ewropew "Ġabra 2 – Studju dwar is-sitwazzjoni attwali tattaħriġ fil-liġi tal-UE", imwettaq mill-Kunsill tal-Kmamar Ewropej tal-Avukati (CCBE) u mill-Istitut
Ewropew tal-Amministrazzjoni Pubblika (EIPA)
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