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AZ ÜGYVÉDEK NEMZETI KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK LEÍRÁSA – Ciprus
1. A szakma gyakorlása
Szükséges-e felsőfokú végzettség
/egyetemi végzettség?

IGEN

Kötelező-e jogi diploma?

IGEN

A teljes jogú ügyvéddé válás
lépései:



Kamarai regisztráció



Vizsga
A Ciprusi Kamara Jogi Testülete szervezi és
szabályozza ezeket



Gyakorlati idő letöltése

Léteznek-e alternatív utak a
szakmához?

Nem releváns

2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati idő?

IGEN

Jogalap:
Az ügyvédekről szóló törvény (utolsó módosítása:
2013. március 29.)

Kötelező-e?

IGEN

Időtartama:
12 hónapnál nem rövidebb képzési időszak egy
legalább 5 éve praktizáló ügyvéd irodájában
(Az ügyvédekről szóló törvény 4. cikkének e)
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pontja)

A gyakorlati idős képzések A Ciprusi Kamara Jogi Testülete
szervezéséért felelős
A Ciprusi Kamara Jogi Testületének tagjai: a legfőbb ügyész
szervezetek típusai
mint elnök, az Kamarai Tanács elnöke, alelnöke és titkára,
valamint három ügyvéd (Az ügyvédekről szóló törvény 3.
cikkének (1) bekezdése)
A gyakorlati idős képzés
formája

A gyakorlati időt
megelőzően van-e
felvételi vizsga /
ellenőrzés?



IGEN

Magánpraxis által felügyelt gyakornokság: nincs
külön formája a gyakorlati idős képzésnek. Ez
magánpraxis vagy a Ciprusi Köztársaság Ügyészsége
által felügyelt gyakornokság lehet.
Diploma ellenőrzése/igazolása

A gyakorlati idő alatt előre Nincs a gyakorlati idő alatt előre meghatározott tanterv
meghatározott-e a
tanterv?
Vannak-e az uniós jogra és Nincsenek uniós jogra és nyelvi képzésre vonatkozó
a nyelvi képzésre
kötelezettségek
vonatkozó sajátosságok?
A gyakorlati idő
különböző szakaszokra
oszlik-e?

Nem releváns

A gyakorlati időt követően
van-e értékelés / vizsga?

Igen – a gyakorlati időt követő értékelés írásbeli vizsgákkal
történik

3. Folyamatos képzési rendszer
Van-e különbségtétel a folyamatos
képzés / szakosító képzés között?

NEM

Fennállnak-e folyamatos
képzésre vonatkozó
kötelezettségek?



Sem jogszabály, sem belső kamarai
szabályzat nem tesz említést folyamatos
képzésről.



A Ciprusi Kamara jelenleg is dolgozik a
tagjait terhelő folyamatos képzési
kötelezettségek meghatározásán, továbbá

NEM

2

Ország: Ciprus

a Kamara Testülete által jóváhagyandó
rendelkezések kidolgozásán.
Fennállnak-e szakosító
képzésre vonatkozó
kötelezettségek?

NEM

Sem jogszabály, sem belső kamarai szabályzat
nem tesz említést szakosító képzésről.

Fennáll-e idegen nyelvek tanulására
vonatkozó kötelezettség?

Nincs kötelezettség

Van-e az uniós jog területére
vonatkozó kötelezettség a folyamatos
/ szakosító képzéssel kapcsolatosan?

Nincs kötelezettség

4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége

Az ügyvédek képzésére nézve
akkreditációs rendszer Cipruson.

Az akkreditált folyamatos képzéseket
nyújtó képzésszolgáltatók száma

Nem releváns

Az akkreditált folyamatos képzéseket
kidolgozó képzésszolgáltatók fajtái

Nem releváns

nincs

Tevékenységek és módszerek
A folyamatos képzési kötelezettségek
keretében elfogadott képzéstípusok

Nem releváns

A más tagállamban
tartott képzéseken
való részvétel:
Nem releváns

5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési
tevékenységeket felügyelő
szervezetek

Nem releváns

6. A képzési rendszer nemzeti reformja
A Ciprusi Kamara jelenleg is dolgozik a tagjait terhelő folyamatos képzési kötelezettségek
meghatározásán, továbbá a Kamara Testülete által jóváhagyandó rendelkezések
kidolgozásán.
Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „2. tétel – Vizsgálat az uniós jog területén tartott
ügyvédképzés helyzetéről", Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) és Európai Közigazgatási Intézet
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