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ADVOKAATIDE/ÕIGUSNÕUSTAJATE RIIKLIKU KOOLITUSSÜSTEEMI KIRJELDUS –
Küpros
1. Juurdepääs kutsealale
Kõrgharidus/ülikooliharidus

JAH

Õigusteaduse kraad on
kohustuslik

JAH

Täieõiguslikuks
advokaadiks/õigusnõustajaks
saamise nõuded



Isik peab end registreerima advokatuuris.



Isik peab sooritama eksami,
mida korraldab ja reguleerib
advokatuuri õigusnõukogu.



Alternatiivsed võimalused
kutsealale juurdepääsuks

Küprose

Isik peab läbima kutsepraktika.

EI KOHALDATA.

2. Koolitus kutsepraktika ajal
Kas on nõutav
kutsepraktika läbimine?

JAH

Õiguslik alus:
advokaatide seadus (viimati muudetud 29.3.2013).

Kohustuslik

JAH

Kindlaksmääratud kestus:
vähemalt 12 kuud tuleb praktiseerida advokaadi
juures, kes on tegutsenud vähemalt viis aastat
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(advokaatide seaduse artikli 4 punkt e).

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
korraldamise eest
vastutavad struktuurid

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse vorm

Küprose advokatuuri õigusnõukogu.
Küprose advokatuuri õigusnõukogu eesotsas on vabariigi
peaprokurör. Lisaks kuuluvad õigusnõukogusse advokatuuri
juhatuse esimees, aseesimees ja sekretär ning kolm
advokaati (advokaatide seaduse artikli 3 lõige 1 ).


Erapraksise juhendamisel toimuv kutsepraktika:
spetsiaalset kutsepraktika vormi ei ole ette nähtud.
Kutsepraktika võib toimuda erapraksise või Küprose
Vabariigi õigusameti juhendamisel.

Sobivuseksam/kontroll
enne kutsepraktika algust

JAH

Kindlaksmääratud
õppekava kutsepraktika
ajal

Kutsepraktika ajal puudub kindlaksmääratud õppekava.

ELi õigust ja keeleõpet
käsitlevad erisused

ELi õiguse ja keeleõppega seotud koolitusnõuded
puuduvad.

Kutsepraktika periood on
jagatud erinevateks
etappideks

EI KOHALDATA.

Kutsepraktika järgne
hindamine/eksam

Jah, kutsepraktika järgne hindamine toimub kirjalike
eksamite abil.

Kontrollitakse diplomit.

3. Täiendusõppe süsteem
Täiendusõppe ja
spetsialiseerumisõppe eristamine

EI ERISTATA.

Täiendusõppe läbimisega
seotud kohustused



Täiendusõppe läbimise kohustust ei ole
sätestatud
riigi
õigusaktides
ega
advokatuuri kodukorras.



Küprose advokatuur on kehtestamas oma
liikmetele
täiendusõppe
läbimise
kohustust ning samuti on advokatuuris
koostamisel
Küprose
advokatuurilt
heakskiidu saamise eeskirjad.

PUUDUVAD
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Spetsialiseerumisõppe
läbimisega seotud
kohustused

PUUDUVAD

Spetsialiseerumisõppe läbimise kohustust ei
ole sätestatud riigi õigusaktides ega
advokatuuri kodukorras.

Kohustused seoses võõrkeelte
õppimisega

Kohustused puuduvad.

Täiendusõppe/spetsialiseerumisõppe
raames ELi õiguse omandamisega
seotud kohustused

Kohustused puuduvad.

4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
Akrediteerimisvõimalus

Küprosel puudub advokaadiõppega seotud
akrediteerimise süsteem.

Nende koolituspakkujate arv, kes
pakuvad akrediteeritud täiendusõpet

EI KOHALDATA.

Nende koolituspakkujate liik, kes
töötavad välja akrediteeritud
täiendusõppe kursusi

EI KOHALDATA.

Koolituste liigid ja õppemeetodid
Koolituste liigid, mis on heaks kiidetud
täiendusõppe läbimise kohustuse
raames

EI KOHALDATA.

Osalemine koolitusel,
mis toimub teises ELi
liikmesriigis:
EI KOHALDATA.

5. Järelevalve koolituse üle
Täiendusõppe üle järelevalvet
tegevad organisatsioonid

EI KOHALDATA.

6. Koolitussüsteemi riiklik reform
Küprose advokatuur on kehtestamas oma liikmetele täiendusõppe läbimise kohustust
ning samuti on advokatuuris koostamisel Küprose advokatuurilt heakskiidu saamise
eeskirjad.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 2 – Study on the state of play of
lawyers training in EU law”. Küsitluse viisid läbi Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE)
ja Euroopa Avaliku Halduse Instituut (EIPA).
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