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POPIS VNITROSTÁTNÍHO SYSTÉMU ODBORNÉ PŘÍPRAVY PRÁVNÍKŮ na Maltě
1. Přístup k profesi
Vysokoškolské / univerzitní
vzdělání

ANO

Titul v oboru právo je povinný

ANO
Na Maltě existují 2 kategorie právníků: advokáti
(Advocates) a právní zástupci (Legal Procurators).
Pojmy „právník“ a „advokát“ jsou vzájemně
zaměnitelné. Nezbytným předpokladem pro práci
advokáta je dosažení titulu LL.D. (doktor práv) nebo
hodnosti srovnatelné úrovně. LL.D. je akademický titul
v oboru právo na doktorské úrovni, k jehož získání je
třeba absolvovat minimálně tříleté postgraduální denní
studium
na
Maltské
univerzitě.
Z hlediska
rovnocennosti s jinými hodnostmi jde o titul
ekvivalentní s LL.M. (Master of Laws).
Advokáti jsou oprávněni vystupovat u soudů nižšího i
vyššího stupně.
Právní zástupci jsou oprávněni vystupovat u soudů
nižšího stupně. Dále také asistují advokátům v jejich
činnosti a při registraci písemných podání.
Nezbytným předpokladem pro práci právního zástupce
je dosažení titulu LL.B. (bakalář práv).

Postup, jak dosáhnout plné
způsobilosti k výkonu advokátní



Státní zkouška (tuto zkoušku pořádá Chief Justice
of Malta (Prim Imħallef ta' Malta); Advokátní
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profese:



Alternativní přístup k profesi:

komora formuluje otázky týkající se etiky; jak
písemné, tak ústí zkoušce předsedají dva členové
soudcovského sboru)
Absolvování právní praxe (koncipientského
období)

nedostupné

2. Odborná příprava během právní praxe
Existuje koncipientská
právní praxe?

ANO

Právní základ:
článek 81 maltského zákoníku organizace
soudů a civilního řízení

Povinná

ANO

Stanovená délka:
1 rok (viz níže „Předpokládané změny“)

Struktury odpovědné za
organizaci právní praxe
koncipientů

Soukromí právníci a právní firmy.
Advokátní komora nemá v této fázi žádnou konkrétní funkci.
Existují však návrhy, aby v této oblasti hrála aktivnější roli.

Forma právní praxe
koncipientů

Koncipientská právní praxe pod dohledem soukromého
právníka:
zákon stanovuje pouze to, že dotyčná osoba musí po dobu
minimálně 1 roku vykonávat u soudu odbornou přípravu pod
dohledem jiného advokáta.

Přijímací zkouška /
prověření před zahájením
právní praxe

NE

Stanovený vzdělávací plán NE
během právní praxe

Specifika týkající se
vzdělávání v právu EU a
jazykové přípravy

NE

Rozdělení právní praxe do
jednotlivých fází

NE

Absolvent studia práv musí docházet do kanceláře
praktikujícího advokáta, jakož i na zasedání soudu
vyššího stupně.
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Hodnocení/zkouška po
skončení právní praxe

NE

3. Systém soustavné odborné přípravy
Rozlišování mezi soustavnou
odbornou přípravou a specializací

NE

Povinnosti týkající se
soustavné odborné
přípravy

NE

Soustavná odborná příprava není specifikována ani ve
vnitrostátních právních předpisech, ani ve vnitřních
nařízeních advokátní komory.
Advokátní komora nicméně navrhuje, aby byla
soustavná odborná příprava povinná.

Povinnosti týkající se
specializace

NE

O specializaci se nezmiňuje ani vnitrostátní právo, ani
žádné vnitřní nařízení.

Povinnosti týkající se
studia cizích jazyků

NE

Povinnosti týkající se
obsahu práva EU
u soustavné odborné
přípravy a specializace

NE

4. Systémy akreditace a poskytovatelé odborné přípravy
Možnost akreditace

Nedostupné
Na Maltě neexistuje pro činnosti odborné přípravy
žádné akreditační řízení.

Počet poskytovatelů nabízejících
vzdělávací aktivity v oblasti
soustavné odborné přípravy

Advokátní komora

Typy poskytovatelů připravujících
akreditované vzdělávací aktivity v
oblasti soustavné odborné
přípravy

Nedostupné

Aktivity a metody
Typy vzdělávacích aktivit, které

Nedostupné
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jsou uznány v rámci povinností
soustavné odborné přípravy

Právní předpisy ani vnitřní
nařízení se o této
problematice nezmiňují;
právníci na Maltě nemají
v případě
soustavné
odborné přípravy ani
specializace
stanoveny
žádné povinnosti.

aktivitách
v jiných
členských státech:
Právníci
se
mohou
účastnit
vzdělávacích
aktivit v rámci odborné
přípravy organizovaných v
jiném členském státě
zcela podle svých potřeb.
Nemohou však tímto
způsobem nahradit roční
stáž u soudu, která je
požadavkem pro získání
statusu
plně
kvalifikovaného advokáta.

5. Dohled nad vzdělávacími aktivitami v oblasti odborné přípravy
Organizace zapojené do
dohledu nad činnostmi
soustavné odborné přípravy

Nedostupné

6. Vnitrostátní reforma systému odborné přípravy
Advokátní komora vypracovala a vládě přednesla návrh nového zákona, který zásadním
způsobem mění právní úpravu tohoto povolání (zákon o advokacii). Předpokládá se, že tento
zákon vstoupí v platnost v roce 2014.
Předpokládané změny
Kvalifikace: Podle nového zákona o advokacii se vedle osob s titulem doktora práv (LL.D.)
budou moci do rejstříku vedeného Maltskou advokátní komorou zapsat a u soudů nižšího i
vyššího stupně vystupovat i osoby s titulem magistra práv.
Počínaje rokem 2016 bude požadovanou kvalifikací titul ze čtyřletého bakalářského studia se
specializací, B.A. (Hons), a následné roční magisterské studium.
Délka právní praxe (koncipientského období): Advokátní komora navrhla prodloužit délku
koncipientského období na 2 roky (pouze pro advokáty).
Soustavná odborná příprava: Předpokládá se, že soustavná odborná příprava bude povinná
pro všechny právníky. Měli by mít povinnost každoročně absolvovat určitý počet hodin
akreditovaných činností odborné přípravy.
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Odborná příprava v právu EU
Odborná příprava v oblasti právních předpisů EU bude v rámci soustavné odborné přípravy
posílena.
Větší zaměření na aspekty právních předpisů EU během koncipientského období může být
v praxi problematické, nicméně Komora jej zvažuje.

Zdroj : Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 2 – Studie aktuální situace v oblasti odborné
přípravy advokátů týkající se právních předpisů EU“, vypracovaná Radou evropských advokátních komor
(CCBE) a Evropským institutem veřejné správy (EIPA)
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