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BESKRIVELSE AF DET MALTESISKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER
1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående
uddannelse/universitetsuddannel
se

JA

Krav om juridisk
kandidateksamen

JA
Der er to kategorier af jurister i Malta: advokater og
advokatfuldmægtige. For at blive advokat skal man
have en LL.D.-grad eller tilsvarende. LL.D.-graden er
en doktorgrad i jura, som kræver mindst tre års
fuldtidsstudier efter bestået juridisk eksamen på
Maltas universitet. En LL.D.-grad kan f.eks.
sammenlignes med den akademiske forskningsgrad
Master of Laws.
Advokater har møderet for både højere og lavere
domstole.
Advokatfuldmægtige har møderet for lavere
domstole. De kan også bistå advokater og hjælpe med
at udarbejde skriftlige indlæg.
En LL.B.-grad er en forudsætning for at blive
advokatfuldmægtig.

For at blive fuldgyldig advokat
skal man



Bestå en statseksamen (arrangeres af Chief
Justice for Malta (Prim Imħallef ta' Malta).
Advokatsamfundet udarbejder de spørgsmål,
der har med etik at gøre. Både den skriftlige og
den mundtlige eksamen gennemføres af to
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Land: Μalta


Alternative veje til erhvervet

personer fra retsvæsenet)
Have gennemført en fuldmægtigperiode

Ikke relevant

2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en
fuldmægtigperiode?

JA

Retsgrundlag:
Artikel 81 i den maltesiske retsplejelov

Obligatorisk

JA

Varighed:
Et år (se nedenfor under "Planlagte
ændringer")

Organer med ansvar for
uddannelse af
advokatfuldmægtige

Private praksisser og advokatfirmaer.
Advokatsamfundet har ikke nogen særlig rolle i denne
forbindelse, og der er fremlagt forslag om, at det påtager sig
en mere aktiv rolle.

Type uddannelse i
fuldmægtigperioden

Praktikforløb under tilsyn af en privat praksis:
Det eneste lovkrav er, at den enkelte skal have mindst et års
praktisk erfaring fra retten under tilsyn af en anden advokat

Optagelsesprøve/kontrol
før fuldmægtigperiode

NEJ

Undervisningsprogram i
fuldmægtigperioden

NEJ

Særlige forhold
vedrørende EU-ret og
sprogundervisning

NEJ

Fuldmægtigperiode
inddelt i faser

NEJ

Evaluering/eksamen efter
fuldmægtigperiode

NEJ

Kandidaten skal gennemføre en praktikperiode hos en
praktiserende advokat og deltage i retsmøder ved de
højere domstole

3. Videreuddannelse
Sondring mellem
videreuddannelse og
specialisering

NEJ
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Land: Μalta

Krav om
videreuddannelse

NEJ

Hverken national lovgivning eller advokatsamfundets
interne regler indeholder krav om videreuddannelse.
Advokatkammeret
har
dog
foreslået,
at
videreuddannelse gøres obligatorisk

Krav om specialisering

NEJ

Hverken national lovgivning eller advokatsamfundets
interne regler indeholder krav om specialisering

Krav om tilegnelse af
fremmedsprog

Ingen krav

Krav om
videreuddannelse/speciali
sering i EU-ret

Ingen krav

4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for akkreditering

Ikke relevant
Der er ingen procedure for
uddannelsesaktiviteter i Malta

Antal uddannelsesudbydere, der
tilbyder videreuddannelse

Advokatsamfundet

Uddannelsesudbydere af
akkrediteret videreuddannelse

Ikke relevant

akkreditering

af

Aktiviteter og metoder
Uddannelsesaktiviteter, der
anerkendes i overensstemmelse
med kravene om
videreuddannelse/specialisering

Ikke relevant
Ingen krav i lovgivningen
eller advokatsamfundets
interne regler:
Der er ikke krav om
videreuddannelse eller
specialisering for
advokater i Malta.

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
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Deltagelse
i
uddannelsesaktiviteter i
en anden medlemsstat:
Advokater kan frit vælge
at
deltage
i
uddannelsesaktiviteter i
andre medlemsstater.
Dette erstatter dog ikke
kravet om mindst et års
praktisk
erfaring
fra
retten, før en advokat kan
optages
i
advokatsamfundet.

Land: Μalta

Organisationer, der fører tilsyn
med
videreuddannelsesaktiviteter

Ikke relevant

6. National reform af uddannelsessystemet
Advokatkammeret har udarbejdet og forelagt regeringen et lovforslag om en
gennemgribende reform af advokaterhvervet (advokatloven). Denne lov forventes at træde i
kraft i 2014.
Planlagte ændringer
Kvalifikationer: Advokatloven vil gøre det muligt for personer med en kandidatgrad i jura i
stedet for en LL.D.-grad at blive optaget i advokatsamfundet og få møderet for de højere og
lavere domstole.
Fra og med 2016 vil adgangskravene være en fireårig BA-grad i jura med en etårig
kandidatoverbygning
Fuldmægtigperiodens længde: Der er fremsat forslag om at forlænge fuldmægtigperioden
til to år (gælder kun for advokater)
Videreuddannelse: Det forventes, at videreuddannelse bliver obligatorisk for alle advokater,
hvis de ønsker at bevare deres bestalling. De vil skulle deltage i et vist antal timers
akkrediteret uddannelse på årsbasis.
EU-retlige aspekter af uddannelsen
Undervisningen i EU-retlige aspekter som en del af videreuddannelsen vil blive styrket.
Det kan i praksis være vanskeligt at kontrollere, om der undervises i EU-retlige aspekter i
fuldmægtigperioden, men dette overvejes af advokatkammeret.
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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