Системи за обучение на адвокати в
ЕС
Малта
Информация, предоставена от: Адвокатската камара(Il-Kamra tal-Avukati)
април 2014 г.

ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в Малта
1. Достъп до професията
Необходимо ли е висше
образование/университетско
образование?

ДА

Задължително ли е
притежаването на диплома по
право?

ДА
В Малта има две категории юристи: адвокати и
процесуални представители пред съдилищата от
по-долна инстанция. Английските термини
„lawyer“ и „advocate“ са взаимозаменяеми.
Придобиването на образователно-научната степен
LL.D. (доктор по право) или равностойна степен е
предварително условие за придобиването на
правоспособност като адвокат. LL.D. е академична
степен на равнище доктор по право, която изисква
поне три години следдипломно редовно обучение в
Малтийския университет. От гледна точка на
равностойност с други степени, тази степен се
равнява на LL.M. (магистър по право).
Адвокатите имат право да се явяват както пред
съдилищата от по-горна инстанция, така и пред
съдилищата от по-долна инстанция.
Процесуалните представители пред съдилищата
от по-долна инстанция имат право да се явяват
пред съдилищата от по-долна инстанция. Освен
това те подпомагат адвокатите в изпълнението на
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техните функции и подават писмени становища.
Придобиването на степента LL.B. (бакалавър по
право) е предварително условие за придобиването
на
правоспособност
като
процесуален
представител пред съдилищата от по-долна
инстанция.
Какви са стъпките за
придобиване на пълна
правоспособност като адвокат?

Има ли алтернативни начини за
упражняване на професията?



Държавен изпит (Изпитът се организира от
председателя на Върховния съд на Малта
(Prim Imħallef ta' Malta). Адвокатската
колегия изготвя въпросите, свързани с
професионалната етика. Както писменият,
така и устният изпит се провеждат от двама
членове на съдебната власт)



Преминаване на въвеждащ стаж

Не се прилага

2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ стаж?

ДА

Правно основание:
Член 81 от Гражданския процесуален и
функционален кодекс на Малта

Стажът задължителен ли
е?

ДА

Установена продължителност:
1 година (вж. по-долу раздела за
предвидените промени)

Какви видове структури
са отговорни за
организиране на
обучението по време на
този стаж?

Адвокатски кантори.
Към момента адвокатската колегия няма конкретна роля.
Има предложения адвокатската колегия да започне да
изпълнява по-активна роля.

Форма на въвеждащото
обучение

Стаж под надзора на адвокатска кантора:
Единственото изискване на закона е лицето да се обучава в
съдa под наставничеството на друг адвокат в продължение
на най-малко една година.

Има ли приемен
изпит/проверка преди
въвеждащия стаж?

НЕ

Има ли утвърдена
програма за обучение по
време на въвеждащия

НЕ

Висшистът по право трябва да извършва дейности в
кантората на практикуващ адвокат, както и да
присъства на заседания на Върховния съд.
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стаж?
Има ли специфични
изисквания във връзка с
изучаването на правото
на ЕС и езиковото
обучение?

НЕ

НЕ
Въвеждащият стаж
разделен ли е на отделни
етапи?
Има ли оценка/изпит
след въвеждащия стаж?

НЕ

3. Система за текущо обучение
Прави ли се разграничение
между текущо обучение и
специализация?

НЕ

Има ли задължение за
преминаване на текущо
обучение?

НЕ

Текущото обучение не е уредено нито в
националното законодателство, нито в Правилника
за вътрешния ред на адвокатската колегия.
Адвокатската камара обаче предлага текущото
обучение да стане задължително.

Има ли задължение за
специализация?

НЕ

Специализацията не е уредена нито в
националното законодателство, нито в Правилника
за вътрешния ред не адвокатската колегия.

Има ли задължение за
изучаване на чужди
езици?

НЕ

Има ли задължение за
включване на правото на
ЕС в текущото
обучение/специализация
та?

НЕ

4. Акредитация и структури, предоставящи обучение
Съществува ли акредитация?

Какъв е броят на структурите,
предоставящи обучение, които

Не се прилага
В Малта не е предвидена процедура
акредитация за дейностите по обучение.
Адвокатската колегия
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предлагат текущо обучение?
Какви са видовете структури,
предоставящи обучение, които
разработват акредитирани
дейности по текущо обучение?

Не се прилага

Дейности и методи
Какви видове дейности по
обучение се приемат съгласно
задължението за текущо
обучение или специализация?

Не се прилага
Не е предвидено в
законодателството
и
Правилника
за
вътрешния ред:
В Малта няма
задължение за текущо
обучение или
специализация на
адвокатите.

Участие в дейности по
обучение
в
друга
държава членка:
Адвокатите могат да
участват в дейности по
обучение,
които
се
провеждат
в
друга
държава членка, както
желаят.
Това обаче не заменя
изискването за обучение
в съда за срок от една
година,
преди
адвокатите да могат да
бъдат
вписани
в
адвокатската колегия.

5. Надзор на дейностите по обучение
Кои са структурите,
упражняващи надзор върху
дейностите по текущо
обучение?

Не се прилага

6. Национална реформа на системата за обучение
Адвокатската камара изготви и представи пред парламента нов закон за радикално
реформиране на законодателството, уреждащо професията (Закон за адвокатурата).
Очаква се този закон да влезе в сила през 2014 г.
Предвидени промени
Квалификации: Законът за адвокатурата ще позволи на лицата с магистърска степен
по право (LL.M.) вместо с докторска (LL.D.) да бъдат вписвани в адвокатската колегия и
да се явяват пред съдилищата от по-горна и по-долна инстанция.
От 2016 г. нататък необходимата квалификация ще бъде четиригодишно обучение като
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бакалавър (B.A. (Hons) и след това едногодишно обучение за магистърска степен.
Продължителност на въвеждащия стаж: Адвокатската колегия предлага
продължителността на въвеждащия стаж да бъде удължена на 2 години (само за
адвокати).
Текущо обучение: Предвижда се текущото обучение да стане задължително за всички
адвокати, за да могат да запазят своето разрешение за упражняване на професията. Те
ще трябва да посещават определен брой часове акредитирано обучение годишно.
Аспекти на обучението, свързани с правото на ЕС: Аспектите на обучението, свързани
с правото на ЕС, ще бъдат засилени като част от текущото обучение.
Аспектите, свързани с прилагането на правото на ЕС, по време на въвеждащия стаж
може да бъдат проблемни в практиката, но Адвокатската камара проучва този въпрос.

Източник: Пилотен проект – Европейско съдебно обучение: „Лот 2 – Проучване на актуалното
състояние на обучението по право на ЕС на адвокати“, извършено от Съвета на адвокатските
колегии от Европейския съюз (CCBE) и Европейския институт по публична администрация (EIPA)
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