Advokātu apmācības sistēmas ES
Kipra
Informāciju sniedza: Kipras Advokātu asociācija (Cyprus Bar Association - CBA)
2014. gada aprīlis

VALSTS ADVOKĀTU APMĀCĪBAS SISTĒMAS RAKSTUROJUMS — Kipra
1. Piekļuve profesijai
Augstākā/universitātes izglītība

JĀ

Akadēmiskais grāds tiesību
zinātnē ir obligāts

JĀ

Veicamās darbības, lai kļūtu par
pilntiesīgu advokātu



Reģistrācija Advokātu asociācijā,



eksāmena nokārtošana
(to organizē un uzrauga Kipras Advokātu
asociācijas Juridiskā padome)



ievadapmācības pabeigšana.

Vai pastāv alternatīvi profesijas
iegūšanas veidi?

Nav attiecināms.

2. Ievadapmācība
Vai ir paredzēts
ievadapmācības periods?

JĀ

Vai ievadapmācības
periods ir obligāts?

JĀ

Struktūras, kas ir

Kipras Advokātu asociācijas Juridiskā padome

Juridiskais pamats
Advokātu likums (Advocates
grozījumi izdarīti 29.03.2013.).

Law)

(jaunākie

Ievadapmācības perioda ilgums:
vismaz 12 mēnešu apmācību posms tāda advokāta
birojā, kurš praktizē vismaz 5 gadus (Advokātu
likuma 4. panta e) punkts).

1

Valsts: Kipra

atbildīgas par
ievadapmācību
organizēšanu

Kipras Advokātu asociācijas Juridiskajā padomē darbojas
republikas ģenerālprokurors, kurš ir arī tās priekšsēdētājs,
Advokātu asociācijas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja
vietnieks un sekretārs, kā arī trīs advokāti (Advokātu likuma
3. panta 1. punkts).

Ievadapmācību veidi



Stažēšanos uzrauga advokāta privātprakse — īpaša
veida ievadapmācību nav. Stažēšanos var uzraudzīt
advokāta privātprakse vai Kipras Republikas
Juridiskais birojs.

Iestājeksāmens/pārbaudījums pirms sagatavošanas
perioda

JĀ

Noteikta mācību
programma
ievadapmācības periodā

Ievadapmācības periodā nav paredzēta noteikta mācību
programma.

Iezīmes attiecībā uz ES
tiesībām un valodu
apmācība

Nav prasību saistībā ar apmācību ES tiesību jautājumos un
valodu apmācību.

Vai ievadapmācības
periods ir iedalīts vairākos
posmos?

Nav attiecināms.

Novērtējums/eksāmens
pēc ievadapmācības
perioda beigām

JĀ — pēc ievadapmācības perioda beigām ir jākārto
rakstiski eksāmeni.

Diploma pārbaude.

3. Tālākizglītības sistēma
Tālākizglītības un apmācības
specializācijā nošķiršana
Prasības saistībā ar
tālākizglītību

Prasības saistībā ar

NĒ
NĒ

NĒ



Tālākizglītība nav minēta ne valsts tiesību
aktos, ne Advokātu asociācijas iekšējos
noteikumos,



Kipras Advokātu asociācija (CBA) ir
uzsākusi procesu, lai noteiktu, ka tās
locekļiem tālākizglītība būs obligāta, kā arī
ir sākusi darbu pie noteikumiem, kas būs
jāapstiprina CBA padomei.

Apmācība specializācijā nav minēta ne valsts
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apmācību specializācijā

tiesību aktos, ne Advokātu asociācijas iekšējos
noteikumos.

Prasības saistībā ar svešvalodu apguvi

Nav prasību.

Prasības par ES tiesībām veltīta satura
iekļaušanu
tālākizglītības/specializācijas
programmā

Nav prasību.

4. Akreditācijas sistēmas un apmācības pakalpojumu sniedzēji
Akreditācijas iespēja

Saistībā ar advokātu mācībām Kiprā nav
paredzēta akreditācijas sistēma.

To apmācības pakalpojumu sniedzēju
skaits, kas piedāvā tālākizglītības
pasākumus

Nav attiecināms.

Apmācības pakalpojumu sniedzēji, kas
izstrādā akreditētus tālākizglītības
pasākumus

Nav attiecināms.

Pasākumi un metodes
Iespējamie apmācības pasākumu veidi
saskaņā ar tālākizglītības prasībām

Nav attiecināms.

Dalība apmācības
pasākumos citā
dalībvalstī
Nav attiecināms.

5. Apmācības pasākumu uzraudzība
Organizācijas, kas ir iesaistītas
tālākizglītības pasākumu
uzraudzībā

Nav attiecināms.

6. Apmācības sistēmas valsts reforma
Kipras Advokātu asociācija (CBA) ir uzsākusi procesu, lai noteiktu, ka tās locekļiem
tālākizglītība būs obligāta, kā arī ir sākusi darbu pie noteikumiem, kas būs jāapstiprina
CBA padomei.
Avots: pilotprojekts — Eiropas Tiesiskā apmācība: "2. daļa. Pētījums par stāvokli advokātu apmācības
jomā saistībā ar ES tiesībām" (Study on the state of play of lawyers training in EU law), ko veica Eiropas
Advokatūru un juristu biedrību padome (CCBE) un Eiropas Publiskās pārvaldes institūts (EIPA).
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