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BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in
Cyprus
1. Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs/universitair
onderwijs

JA

Een afgeronde universitaire
rechtenstudie is verplicht

JA

Stappen om een volledig
bevoegde advocaat te worden:



Inschrijven bij de orde van advocaten



Afleggen van examen,
dat wordt georganiseerd en is geregeld door
het juridisch comité van de orde van
advocaten



Voltooien van een introductieperiode

Alternatieve routes naar dit
beroep:

N.v.t.

2. Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een
introductieperiode?

JA

Rechtsgrondslag:
Advocatenwet (laatstelijk gewijzigd op 29 maart
2013)

Verplicht

JA

Vastgestelde duur:
stage van ten minste 12 maanden op het kantoor
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Land: Cyprus

van een advocaat met minstens vijf jaar ervaring
(artikel 4, onder e), van de Advocatenwet)

Soorten organisaties die
verantwoordelijk zijn voor
het organiseren van
introductieopleidingen

Juridisch comité van de orde van advocaten:
Het juridisch comité bestaat uit de procureur-generaal van
de republiek (die fungeert als voorzitter), de voorzitter,
vicevoorzitter en secretaris van de orde van advocaten, en
drie advocaten (artikel 3, lid 1, van de Advocatenwet).

Vorm van
introductieopleiding



Stage bij advocatenkantoor: de introductieperiode
heeft geen voorgeschreven vorm. De stage kan
onder toezicht van een advocatenkantoor of van het
openbaar ministerie plaatsvinden.

Toelatingsexamen/toetsing voorafgaand aan
de introductieperiode

JA

Vast curriculum tijdens de
introductieperiode

Er is tijdens de introductieperiode geen vast
opleidingsprogramma.

Bijzonderheden ten
aanzien van opleiding in
EU-recht en
taalvaardigheden:

Er gelden geen verplichtingen ten aanzien van opleiding in
EU-recht en taalvaardigheden.

In verschillende fasen
opgedeelde
introductieperiode

N.v.t.

Beoordeling/Examen na
de introductieperiode

JA, na de stage wordt een schriftelijk examen afgenomen.

Controle/verificatie van diploma

3. Stelsel voor permanente educatie
Onderscheid tussen permanente
educatie / specialisatieopleidingen

NEE

Verplichtingen met
betrekking tot
permanente educatie



Noch de wet, noch het intern reglement
van de orde van advocaten bevat een
verplichting tot bijscholing.



De orde van advocaten is bezig met het
vaststellen van een dergelijke verplichting
voor haar leden, alsook met het opstellen

NEE
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Land: Cyprus

van de regels dienaangaande, die ter
goedkeuring aan het juridisch comité
zullen worden voorgelegd.
Verplichtingen met
betrekking tot
specialisatieopleidingen

NEE

Noch de wetgeving, noch het intern reglement
van de orde van advocaten bevat een
verplichting
tot
het
volgen
van
specialisatieopleidingen.

Verplichtingen met betrekking tot het
leren van vreemde talen

Nee

Verplichtingen ten aanzien van EUrecht als inhoud van permanente
educatie / specialisatieopleiding

Geen verplichtingen

4. Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid van accreditatie

Er is geen accreditatieprocedure voor het
aanbieden van opleidingen voor advocaten.

Aantal aanbieders van opleidingen die
geaccrediteerde activiteiten voor
permanente educatie aanbieden

N.v.t.

Soorten aanbieders van opleidingen
die geaccrediteerde activiteiten voor
permanente educatie ontwikkelen

N.v.t.

Activiteiten en methoden
Soorten opleidingsactiviteiten die
worden geaccepteerd conform de
verplichtingen voor permanente
educatie

N.v.t.

Deelname aan
opleidingsactiviteiten
in andere lidstaten:
N.v.t.

5. Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die toezicht houden op N.v.t.
permanente-educatieactiviteiten
6. Nationale hervorming van het opleidingsstelsel
De orde van advocaten is bezig om voor haar leden een verplichting van permanente
educatie vast te stellen, alsook de regels dienaangaande, die ter goedkeuring aan het
juridisch comité zullen worden voorgelegd.

3
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Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 2 – Study on the state of play of lawyers training
in EU law", uitgevoerd door de Raad van balies van de Europese Unie (CCBE) en het Europees Instituut
voor bestuurskunde (EIPA)
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