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BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Cypern
1. Tillträde till yrket
Högre
utbildning/universitetsutbildning

Ja

Juristexamen är obligatorisk

Ja

Steg för att bli en fullvärdig
advokat:



Registrering hos advokatsamfundet.



Examinering.
Anordnas och regleras av rättsnämnden vid
Cyperns advokatsamfund.



Fullföljande av en introduktionsperiod

Alternativa vägar till yrket

Ej tillämpligt

2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en
introduktionsperiod?

Ja

Rättslig grund:
Lagen om advokater (senast ändrad den 29 mars
2013).

Obligatorisk

Ja

Fastställd varaktighet:
Minst 12 månaders praktik på en advokatbyrå som
har praktiserat i minst fem år
(artikel 4 e i lagen om advokater).
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Typ av organ med ansvar
för anordnande av
introduktionsutbildning

Rättsnämnden vid Cyperns advokatsamfund:
Det cypriotiska advokatsamfundets rättsnämnd består av
Cyperns justitieminister (Attorney-General of the Republic)
som ordförande, advokatsamfundets styrelses ordförande,
vice ordförande och sekreterare samt tre advokater (artikel
3.1 i lagen om advokater )

Former av
introduktionsutbildning



Praktikperiod under överinseende av en privat
advokatbyrå. Det finns ingen särskild form för
introduktionsperioden. Den kan bestå av praktik
under överinseende av en privat advokatbyrå eller av
Cyperns rättskontor (Law Office of the Republic of
Cyprus).

Inträdesexamen/kontroll
före
introduktionsperioden

Ja

Fast kursplan under
introduktionsperioden

Ingen fast kursplan under introduktionsperioden

Särskilda aspekter när det
gäller utbildning i EU-rätt
och språkutbildning

Inga krav när det gäller utbildning i EU-rätt och
språkutbildning.

Introduktionsperiod
uppdelad i olika etapper

Ej tillämpligt

Bedömning/examinering
efter genomgången
introduktionsperiod

Ja – bedömningen efter genomgången introduktionsperiod
sker genom skriftlig examen.

Kontroll/bestyrkande av examensbetyg.

3. Fortbildningssystem
Skillnad mellan fortbildning och
specialiseringsutbildning

Nej

Krav gällande fortbildning



Det finns inga fortbildningskrav enligt den
nationella
lagstiftningen
eller
advokatsamfundets stadgar.



Cyperns advokatsamfund planerar att
införa ett krav på fortbildning bland sina
medlemmar och arbetar även med

Nej
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föreskrifter för att reglera kraven för
godkännande av advokatsamfundets
styrelse.
Krav gällande
specialiseringsutbildning

Nej

Det finns inga krav på specialiseringsutbildning
enligt den nationella lagstiftningen eller
advokatsamfundets stadgar.

Krav beträffande att lära sig utländska
språk

Inga krav.

Krav på kunskap om EU-rätten när det
gäller
fortbildning/specialiseringsutbildning

Inga krav.

4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering

Det finns inget ackrediteringssystem för
utbildning av jurister och advokater i Cypern.

Antal utbildningsleverantörer som
tillhandahåller ackrediterad
fortbildningsverksamhet

Ej tillämpligt

Typ av utbildningsleverantör som
tillhandahåller ackrediterad
fortbildningsverksamhet

Ej tillämpligt

Verksamheter och metoder
Typ av utbildningsverksamhet som är
godkänd enligt kraven på fortbildning

Ej tillämpligt

Deltagande i
utbildningsverksamhet
er i en annan
medlemsstat:
Ej tillämpligt

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar tillsyn av Ej tillämpligt
fortbildningsverksamheter
6. Nationell reform av utbildningssystemet
Cyperns advokatsamfund planerar att införa ett krav på fortbildning bland sina
medlemmar och arbetar även med föreskrifter för att reglera kraven för godkännande av
advokatsamfundets styrelse.
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Källa: Pilotprojekt – Europeisk rättslig utbildning: "Del 2 – Undersökning av situationen för
juristutbildningar i EU-rätt", utförd av Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) och
Europeiska institutet för offentlig förvaltning (Eipa).
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