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BESKRIVELSE AF DET CYPRIOTISKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER
1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående
uddannelse/universitetsuddannels
e

JA

Krav om juridisk kandidateksamen

JA

For at blive fuldgyldig advokat skal
man



Være optaget i advokatsamfundet



Bestå en eksamen, der tilrettelægges og
reguleres af bestyrelsen for det cypriotiske
advokatsamfund (Cyprus Bar Association)



Have gennemført en fuldmægtigperiode

Alternative veje til erhvervet

Ikke relevant

2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en
fuldmægtigperiode?

JA

Retsgrundlag:
Advokatloven (sidst ændret den 29. marts 2013)

Obligatorisk

JA

Varighed:
Fuldmægtigperiode på minimum 12 måneder hos
en advokat, der har praktiseret i mindst fem år
(artikel 4, litra e), i advokatloven)

1

Land: Cypern

Organer med ansvar for
uddannelse af
advokatfuldmægtige

Bestyrelsen for det cypriotiske advokatsamfund:
Bestyrelsen for det cypriotiske advokatsamfund består af
kammeradvokaten
som
formand,
formanden,
næstformanden og sekretæren for advokatrådet samt tre
advokater (artikel 3, stk. 1, i advokatloven)

Type uddannelse i
fuldmægtigperioden



Praktikforløb under tilsyn af en privat praksis; der
findes ikke en egentlig fuldmægtigperiode.
Praktikken kan også finde sted under tilsyn af
Cyperns rigsadvokatur

Optagelsesprøve/kontrol
før fuldmægtigperiode

JA

Undervisningsprogram i
fuldmægtigperioden

Intet undervisningsprogram i fuldmægtigperioden

Særlige forhold
vedrørende EU-ret og
sprogundervisning

Ingen krav om uddannelse i EU-ret og sprogundervisning

Fuldmægtigperiode
inddelt i faser

Ikke relevant

Evaluering/eksamen efter
fuldmægtigperiode

Ja – fuldmægtigperioden evalueres med skriftlige
eksamener

Kontrol af uddannelsespapirer

3. Videreuddannelse
Sondring mellem videreuddannelse og
specialisering

NEJ

Krav om videreuddannelse NEJ



Hverken
national
lovgivning
eller
advokatsamfundets
interne
regler
indeholder krav om videreuddannelse.



Det cypriotiske advokatsamfund er i færd
med at udarbejde krav til videreuddannelse
blandt sine medlemmer, og indføre
bestemmelser om, at medlemmer skal
godkendes
af
advokatsamfundets
bestyrelse.

Krav om specialisering

NEJ

Hverken

2

national

lovgivning

eller

Land: Cypern

advokatsamfundets interne regler indeholder
krav om specialisering.
Krav om tilegnelse af fremmedsprog

Ingen krav

Krav om
videreuddannelse/specialisering i EUret

Ingen krav

4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for akkreditering

Der findes ikke noget akkrediteringssystem for
uddannelse af advokater i Cypern.

Antal uddannelsesudbydere, der
Ikke relevant
tilbyder akkrediteret videreuddannelse
Uddannelsesudbydere af akkrediteret
videreuddannelse

Ikke relevant

Aktiviteter og metoder
Uddannelsesaktiviteter, der
accepteres i overensstemmelse med
kravene om videreuddannelse

Ikke relevant

Deltagelse i
uddannelsesaktiviteter
i en anden EUmedlemsstat
Ikke relevant

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører tilsyn med
videreuddannelsesaktiviteter

Ikke relevant

6. National reform af uddannelsessystemet
Det cypriotiske advokatsamfund er i færd med at udarbejde krav til videreuddannelse
blandt sine medlemmer og indføre bestemmelser om, at medlemmer skal godkendes af
advokatsamfundets bestyrelse.
Kilde: Pilotprojekt – Uddannelse af dommere og anklagere i Europa: "Del 2 – Undersøgelse af status for
uddannelse af advokater i EU-ret", udført af Rådet for Advokatsamfund i Den Europæiske Union (CCBE)
og Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (EIPA)
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