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KUVAUS Kyproksen KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen koulutus /
yliopistotason koulutus

KYLLÄ

Oikeustieteen tutkinto pakollinen

KYLLÄ

Pätevöityminen



Rekisteröityminen asianajajayhdistykseen



Asianajajatutkinto
Kyproksen
asianajajaliiton
oikeudellinen
lautakunta järjestää asianajajatutkinnon ja
hyväksyy sitä koskevat säännöt.



Työharjoittelu

Vaihtoehtoiset polut ammattiin

–

2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLLÄ

Oikeusperusta:
asianajajalaki (muutettu viimeksi 29.3.2013)

Pakollinen

KYLLÄ

Kesto:
vähintään
12
kuukauden
harjoittelujakso
vähintään
viisi
vuotta
asianajotoimintaa
harjoittaneen asianajajan toimistossa
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(asianajajalain 4 §:n e kohta)

Työharjoittelua
järjestävät organisaatiot

Kyproksen asianajajaliiton oikeudellinen lautakunta:
Kyproksen asianajajaliiton oikeudellisen lautakunnan
puheenjohtajana toimii tasavallan ylin syyttäjä (Γενικός
Εισαγγελέας), ja sen muita jäseniä ovat asianajajaliiton
neuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä
kolme riippumatonta asianajajaa (asianajajalain 3 §:n 1
momentti).

Harjoittelun
toteutustapa



Yksityinen lakiasiaintoimisto valvoo harjoittelua:
erityistä toteutustapaa ei ole säädetty. Harjoittelua voi
valvoa yksityinen lakiasiaintoimisto tai Kyproksen
tasavallan syyttäjälaitos (Νομική Υπηρεσία).

Pääsykoe/tarkastus
ennen harjoittelua

KYLLÄ

Opetussuunnitelma
harjoittelun aikana

EI OLE

Eurooppaoikeuden ja
vieraiden kielten
opetusta koskevat
erityisvaatimukset

EI OLE

Jakautuuko harjoittelu
useampaan jaksoon?

–

Harjoittelun jälkeinen
arviointi/koe

KYLLÄ. Harjoittelun jälkeinen arviointi tehdään kirjallisilla
kokeilla.

Tutkintotodistuksen
tarkastaminen/varmentaminen

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
Erottelu täydennyskoulutuksen ja
erikoistumiskoulutuksen välillä

EI OLE

Täydennyskoulutusta
koskevat velvoitteet



Täydennyskoulutusta
ei
mainita
kansallisessa laissa eikä asianajajayhdistyksen sisäisissä säännöissä.



Kyproksen asianajajaliitto on ottamassa
käyttöön
jäseniään
koskevan
täydennyskoulutusvelvoitteen ja laatii
parhaillaan
sääntöjä
asianajajaliiton

EI OLE
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neuvoston hyväksyttäväksi.
Erikoistumiskoulutusta
koskevat velvoitteet

EI OLE

Erikoistumiskoulutusta ei mainita kansallisessa
laissa eikä asianajajayhdistyksen sisäisissä
säännöissä.

Vieraiden kielten opiskelua koskevat
velvoitteet

EI OLE

Eurooppaoikeuden opetuksen sisältöä
koskevat vaatimukset täydennys- ja
erikoistumiskoulutuksessa

EI OLE

4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus akkreditointiin

EI OLE

Akkreditoitua täydennyskoulutusta
tarjoavien koulutuksen järjestäjien
lukumäärä

–

Akkreditoitua täydennyskoulutusta
tarjoavat koulutuksen järjestäjät

–

Koulutustoiminta ja -menetelmät
Täydennyskoulutusta koskevien
velvoitteiden täyttämiseksi
hyväksytty koulutus

–

Osallistuminen
koulutustoimintaan
toisessa jäsenvaltiossa:
–

5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta valvovat
organisaatiot

–

6. Kansallisen koulutusjärjestelmän uudistaminen
Kyproksen
asianajajaliitto
on
ottamassa
käyttöön
jäseniään
koskevan
täydennyskoulutusvelvoitteen ja laatii parhaillaan sääntöjä asianajajaliiton neuvoston
hyväksyttäväksi.

Lähde: Pilottihanke – Eurooppalainen oikeusalan koulutus ”Erä 2 – Tutkimus lakimiehille suunnatusta
eurooppaoikeuden koulutuksesta”. Toteutus: Euroopan unionin asianajajaliittojen neuvosto (CCBE) ja
Julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti (EIPA).
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