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DESKRIZZJONI TAS-SISTEMA NAZZJONALI TA' TAĦRIĠ GĦALL-AVUKATI f'Malta
1. Aċċess għall-professjoni
L-edukazzjoni għolja / ledukazzjoni universitarja

IVA

Lawrja fil-liġi hija obbligatorja

IVA
Hemm żewġ kategoriji ta' ġuristi f'Malta: Avukati u
Prokuraturi Legali. It-termini “ġurist” u “avukat”
huma interkambjabbli. Biex wieħed isir avukat irid
ikollu l-lawrja tal-LL.D. ("Dottorat fil-Liġi”) jew lekwivalenti. L-LL.D. hija lawrja akkademika fil-liġi fillivell ta' dottorat li teħtieġ mill-inqas tliet snin ta' studju
postgradwatorju full-time fl-Università ta’ Malta.
F’termini ta’ ekwivalenza ma' lawrji oħra, din hija daqs
LL.M (Master's fil-Liġi).
L-Avukati jistgħu jirrappreżentaw klijenti kemm filqorti superjuri kif ukoll f'dik inferjuri.
Il-Prokuraturi Legali jistgħu jirrappreżentaw
klijenti fil-qorti inferjuri. Huma jassistu wkoll lill-avukati
fir-rwol tagħhom u biex jippreżentaw sottomissjonijiet
bil-miktub.
L-LL.B. hija prerekwiżit biex wieħed jilħaq prokuratur
legali.

L-istadji biex persuna tilħaq
avukat:



L-eżami tal-Istat (l-eżami huwa organizzat
mill-Prim Imħallef ta’ Malta. Il-Kamra talAvukati tipprovdi l-mistoqsijiet li għandhom
x'jaqsmu mal-etika. Kemm l-eżami bil-miktub
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Toroq alternattivi għallprofessjoni:

kif ukoll l-eżami orali jsiru minn żewġ membri
tal-Ġudikatura)
It-tlestija tal-perjodu ta’ induzzjoni

Mhux applikabbli

2. Taħriġ matul il-perjodu ta’ induzzjoni
Hemm perjodu ta’
induzzjoni?

IVA

Bażi legali:
L-Artikolu 81 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u
Proċedura Ċivili ta' Malta

Obbligatorju

IVA

It-tul stabbilit:
Sena (ara hawn taħt “Bidliet previsti”)

Tipi ta’ strutturi
responsabbli millorganizzazzjoni tat-taħriġ
inizjali

L-uffiċċji legali u d-ditti legali
Il-Kamra tal-Avukati ma għandha l-ebda rwol speċifiku f’dan listadju. Hemm proposti biex il-Kamra tal-Avukati tassumi rwol
aktar attiv.

Il-forma tat-taħriġ inizjali

Apprendistat supervizzat minn uffiċċju privat:
Il-liġi tistipula biss li persuna trid twettaq it-taħriġ tagħha filQorti ma' avukat ieħor għal perjodu ta’ mill-inqas sena

Eżami tad-dħul / ilkontroll ta' qabel ilperjodu ta’ induzzjoni

LE

Il-kurrikulu stabbilit matul
il-perjodu ta’ induzzjoni

LE

L-ispeċifiċitajiet marbutin
mal-liġi tal-UE u mattaħriġ lingwistiku:

LE

Il-perjodu ta’ induzzjoni
maqsum fi stadji differenti

LE

Il-valutazzjoni tal-perjodu
ta' wara l-induzzjoni / leżami

LE

Il-gradwat fil-liġi jrid jattendi l-uffiċċju ta’ avukat
pratikanti, kif ukoll għas-seduti tal-Qorti Superjuri

3. Sistema ta' taħriġ kontinwu
Id-distinzjoni bejn taħriġ
kontinwu / taħriġ ta’

LE
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speċjalizzazzjoni
Obbligi dwar it-taħriġ
kontinwu

LE

It-taħriġ kontinwu mhuwiex stipulat fil-liġi tal-Istat jew
fir-regolamenti interni tal-Kamra tal-Avukati.
Madankollu, il-Kamra tal-Avukati qed tipproponi li ttaħriġ kontinwu jsir obbligatorju

Obbligi dwar it-taħriġ
speċjalizzat

LE

L-ispeċjalizzazzjoni la hija msemmija mil-liġi tal-Istat u
lanqas mir-regolamenti interni

L-obbligi marbutin mattagħlim ta’ lingwi barranin

L-ebda obbligu

L-Obbligi li jirrigwardaw il- L-ebda obbligu
kontenut tal-liġi tal-UE
meta mqabbel mat-taħriġ
kontinwu / ta’
speċjalizzazzjoni?
4. Sistemi ta’ akkreditazzjoni u fornituri ta’ taħriġ
Il-possibbiltà ta' akkreditazzjoni

Mhux applikabbli
Ma hemm l-ebda proċess ta’ akkreditazzjoni għallattivitajiet ta’ taħriġ f’Malta

Għadd ta’ fornituri tat-taħriġ
joffru attivitajiet ta’ taħriġ
kontinwu

Il-Kamra tal-Avukati

It-tip ta' fornituri tat-taħriġ li
jiżviluppaw attivitajiet akkreditati
ta’ taħriġ kontinwu

Mhux applikabbli

L-attivitajiet u l-metodi
Tip ta’ attivitajiet ta’ taħriġ
aċċettati taħt l-obbligi ta’ taħriġ
kontinwu jew ta' speċjalizzazzjoni

Mhux applikabbli
L-ebda referenza fil-liġi
jew
fir-regolamenti
interni:
F'Malta ma hemm l-ebda
obbligu ta’ taħriġ
kontinwu jew ta'
speċjalizzazzjoni għallavukati.
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Il-parteċipazzjoni
f'attivitajiet ta’ taħriġ fi
Stat Membru ieħor:
L-avukati
jistgħu
jipparteċipaw f’attivitajiet
ta’ taħriġ li jseħħu fi Stat
Membru ieħor skont ilkonvenjenza tagħhom.
Madankollu, dan ma jiħux
post ir-rekwiżit li jrid isir
taħriġ għal perjodu ta’
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sena fil-Qorti qabel malavukati jiġu ammessi filKamra tal-Avukati.
5. Is-superviżjoni tal-attivitajiet ta’ taħriġ
L-organizzazzjonijiet involuti
fis-superviżjoni ta’ attivitajiet
ta’ taħriġ kontinwu

Mhux applikabbli

6. Ir-riforma nazzjonali tas-sistema ta’ taħriġ
Il-Kamra tal-Avukati abbozzat u pproponiet liġi ġdida lill-gvern sabiex jirriforma b'mod
radikali r-regolamentazzjoni tal-professjoni (l-Att tal-Avukati). Huwa antiċipat li din il-liġi
tidħol fis-seħħ fl-2014.
It-tibdiliet previsti
Kwalifiki: L-att tal-Avukati se jippermetti lill-persuni li jkollhom lawrja ta' Master minflok
LL.D. sabiex jirreġistraw mal-Kamra tal-Avukati u sabiex jidhru quddiem il-qrati superjuri u
inferjuri.
Mill-2016 ’il quddiem, il-kwalifiki meħtieġa se jkunu B.A. (Hons) għal 4 snin u mbagħad lawrja
ta' Master ta’ sena
It-tul tal-perjodu ta’ induzzjoni: hemm proposta mill-Kamra tal-Avukati sabiex jiġi estiż ittul tal-perjodu ta' induzzjoni għal sentejn (għall-avukati biss)
It-taħriġ kontinwu: Huwa previst li t-taħriġ kontinwu jsir obbligatorju għall-avukati kollha
sabiex ikunu jistgħu jżommu l-liċenzja tagħhom biex jipprattikaw. Huma jkollhom jattendu ta'
kull sena għal għadd ta’ sigħat ta’ taħriġ akkreditat.
Taħriġ dwar aspetti tal-liġi tal-UE
It-taħriġ dwar aspetti tal-liġi tal-UE se jiġi msaħħaħ bħala parti mit-taħriġ kontinwu.
L-infurzar tal-aspetti tal-liġi tal-UE matul il-perjodu tal-induzzjoni jista’ jkun fil-prattika
problematiku, madankollu qed jiġi kkunsidrat mill-Kamra.
Sors: Proġett pilota — Taħriġ Ġudizzjarju Ewropew "Ġabra 2 – Studju dwar is-sitwazzjoni attwali tat-taħriġ
fil-liġi tal-UE", imwettaq mill-Kunsill tal-Kmamar Ewropej tal-Avukati (CCBE) u mill-Istitut Ewropew talAmministrazzjoni Pubblika (EIPA)
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