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BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Malta
1. Tillträde till yrket
Högre
utbildning/universitetsutbildning

Ja

Juristexamen är obligatorisk

Ja
Det finns två typer av jurister i Malta: advokater och
juridiska ombud. Begreppen jurist och advokat
används omväxlande. Examen som juris doktor
(LL.D) eller motsvarande är ett förhandskrav för att
bli advokat. LL.D-examen är en akademisk examen
på doktorsnivå som kräver minst tre års
doktorandstudier på heltid vid Maltas universitet.
Jämfört med andra examina motsvarar LL.D en juris
magisterexamen (LL.M).
Advokater har rätt att företräda part i både högre
och lägre domstolar.
Juridiska ombud har endast rätt att företräda part i
lägre domstolar. De bistår också advokaterna i deras
arbete och lämnar in skriftliga yrkanden.
LL.B-examen är ett förhandskrav för att bli juridiskt
ombud.

Steg för att bli en fullvärdig
advokat:



Statlig examinering (examen anordnas av
Chief Justice of Malta (Prim Imħallef ta'
Malta). Examensfrågor om etik utformas av
advokatsamfundet. Både den skriftliga och
den muntliga examen hålls av två
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medlemmar av rättsväsendet.
Fullföljande av introduktionsperiod


Alternativa vägar till yrket

Ej tillämpligt

2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en
introduktionsperiod?

Ja

Rättslig grund:
Artikel 81 i Maltas lag om organisation och
civilrättsliga förfaranden

Obligatorisk

Ja

Fastställd varaktighet:
Ett år (se avsnittet ”Planerade ändringar”
nedan).

Typ av organ med ansvar för
anordnande av
introduktionsutbildning

Privata jurist- och advokatbyråer.
Advokatsamfundet har ingen särskild roll i detta skede. Det
har föreslagits att advokatsamfundet ska spela en mer aktiv
roll.

Former av
introduktionsutbildning

Praktik, under överinseende av en privat advokatbyrå.
Enligt lagen krävs endast praktik i domstol med en annan
advokat under en period på minst 1 år.

Inträdesexamen/kontroll före
introduktionsperioden

Nej

Fast kursplan under
introduktionsperioden

Nej

Särskilda aspekter när det
gäller utbildning i EU-rätt och
språkutbildning

Nej

Introduktionsperiod
uppdelad i olika etapper

Nej

Bedömning/examinering efter
genomgången
introduktionsperiod

Nej

Utexaminerade jurister måste göra studiebesök på
advokatbyråer och delta som åhörare i högsta
domstolens förhandlingar.

3. Fortbildningssystem
Skillnad mellan fortbildning och
specialiseringsutbildning

Nej
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Krav på fortbildning

Nej

Fortbildning anges inte i den nationella
lagstiftningen eller i advokatsamfundets stadgar.
Advokatsamfundet har dock föreslagit att
fortbildning ska bli obligatorisk.

Krav på
specialiseringsutbildning

Nej

Specialisering nämns varken i den nationella
lagstiftningen eller i advokatsamfundets stadgar.

Krav beträffande kunskap att
lära sig utländska språk

Inga krav

Krav på kunskap om
EU-rätten när det gäller
fortbildning/
specialiseringsutbildning?

Inga krav

4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering

Ej tillämpligt
Det
finns inget ackrediteringssystem
utbildningsverksamhet i Malta.

Antal utbildningsleverantörer som
tillhandahåller
fortbildningsverksamhet

Advokatsamfundet.

Typ av utbildningsleverantör som
tillhandahåller ackrediterad
fortbildningsverksamhet

Ej tillämpligt

för

Verksamheter och metoder
Typ av utbildningsverksamhet som
är godkänd enligt kraven på
fortbildning eller
specialiseringsutbildning

Ej tillämpligt
Nämns inte i lagen
eller
interna
föreskrifter.
Det finns inga krav på
fortbildning eller
specialiseringsutbildnin
g för jurister i Malta.

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar

Ej tillämpligt
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Deltagande
i
utbildningsverksamheter i
en annan medlemsstat:
Jurister är fria att delta i
utbildningsverksamheter i en
annan medlemsstat.
Detta ersätter dock inte
kravet på domstolspraktik i 1
år innan de kan bli upptagna i
advokatsamfundet.

Land Malta

tillsyn av
fortbildningsverksamheter
6. Nationell reform av utbildningssystemet
Advokatsamfundet har lagt fram ett förslag till regeringen om en ny lag för att radikalt ändra
regleringen av yrket (lagen om advokater). Lagen beräknas träda i kraft 2014.
Planerade ändringar
Kvalifikationer: Enligt den nya lagen om advokater kommer det endast att krävas
magisterexamen i stället för LL.D-examen för att jurister ska kunna registrera sig hos
advokatsamfundet och företräda part i både högre och lägre domstolar.
Från och med 2016 kommer kvalifikationskravet att vara en fyraårig kandidatexamen
(”Honours”) och därefter en ettårig magisterexamen.
Introduktionsperiodens längd Advokatsamfundet har föreslagit att introduktionsperioden
ska förlängas till två år (endast för advokater).
Fortbildning: Enligt planerna kommer fortbildning att bli obligatoriskt för alla jurister för att
de ska få behålla sitt tillstånd att praktisera. Det kommer att krävas ett antal timmars
deltagande per år i ackrediterad utbildning.
EU-rättsfrågor i utbildningen
Utbildningen i EU-rättsfrågor kommer att förstärkas i fortbildningen.
Att förstärka EU-rättsinslaget i introduktionsperioden kan dock bli problematiskt i praktiken,
men övervägs av advokatsamfundet.
Källa: Pilotprojekt – Europeisk rättslig utbildning: "Del 2 – Undersökning av situationen för juristutbildningar
i EU-rätt", utförd av Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) och Europeiska institutet för
offentlig förvaltning (Eipa).
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