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KUVAUS Maltan KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen koulutus /
yliopistotason koulutus

KYLLÄ

Oikeustieteen tutkinto pakollinen

KYLLÄ
Maltassa on kaksi lakimiesten luokkaa: asianajajat ja
oikeudelliset asiamiehet. Asianajajasta käytetään
Maltassa sekä termiä lawyer että termiä advocate.
Oikeustieteen tohtorin (LL.D) arvo tai vastaava on
asianajajaksi pääsyn edellytys. LL.D. on yliopistollinen
tohtoritason oikeustieteellinen tutkinto, johon
tarvitaan vähintään kolmen vuoden kokopäiväiset
jatko-opinnot Maltan yliopistossa. LL.D.-tutkintoa
vastaava tutkinto on oikeustieteen maisterin tutkinto
(LL.M.).
Asianajajilla on oikeus esiintyä asiamiehenä sekä
alemman
että
ylemmän
oikeusasteen
tuomioistuimissa.
Oikeudellisilla asiamiehillä (Legal Procurators) on
oikeus esiintyä asiamiehenä alemman oikeusasteen
tuomioistuimissa. Lisäksi he avustavat asianajajia
näiden tehtävissä ja kirjallisten kanneasiakirjojen
toimittamisessa tuomioistuimeen.
Oikeudellisella asiamiehellä on oltava oikeustieteen
alempi tutkinto (LL.B.).

1

Maa: Malta



Pätevöityminen


Vaihtoehtoiset polut ammattiin

Valtiollinen
koe,
jonka
järjestää
perustuslakituomioistuimen presidentti (Chief
Justice of Malta, Prim Imħallef ta' Malta).
Asianajajaliitto toimittaa eettisiin sääntöihin
liittyvät kysymykset. Kaksi tuomarikunnan
jäsentä valvoo sekä kirjallisen että suullisen
kokeen.
Työharjoittelu

–

2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLLÄ

Oikeusperusta:
Maltan siviiliprosessilain 81 § (Code of
Organisation and Civil Procedure)

Pakollinen

KYLLÄ

Kesto:
yksi vuosi (ks. jäljempänä kohta ”Ennakoidut
muutokset”)

Työharjoittelua
järjestävät organisaatiot

Yksityiset asianajotoimistot ja lakiasiaintoimistot
Asianajajaliitolla ei ole tässä vaiheessa erityistä tehtävää,
vaikka sille onkin ehdotettu nykyistä aktiivisemman roolin
omaksumista.

Harjoittelun toteutustapa

Yksityisen asianajotoimiston valvoma työharjoittelu:
laissa edellytetään vain, että henkilön on suoritettava
tuomioistuimessa vähintään yhden vuoden harjoittelu toisen
asianajajan valvonnassa.

Pääsykoe/tarkastus ennen
harjoittelua

EI OLE

Opetussuunnitelma
harjoittelun aikana

EI
OLE

Eurooppaoikeuden ja
vieraiden kielten opetusta
koskevat
erityisvaatimukset

EI OLE

Jakautuuko harjoittelu
useampaan jaksoon?

EI

Oikeustieteen tutkinnon suorittaneen henkilön on
osallistuttava työhön asianajotoimistossa ja ylemmän
oikeusasteen tuomioistuinkäsittelyihin.
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Harjoittelun jälkeinen
arviointi/koe

EI OLE

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
Erottelu täydennyskoulutuksen ja
erikoistumiskoulutuksen välillä

EI OLE

Täydennyskoulutusta
koskevat velvoitteet

EI
OLE

Täydennyskoulutusta ei mainita kansallisessa laissa
eikä asianajajakunnan säännöissä.
Maltan asianajajaliitto (Chamber of Advocates) on
kuitenkin ehdottanut, että täydennyskoulutuksesta
tehtäisiin pakollista.

Erikoistumiskoulutusta
koskevat velvoitteet

EI
OLE

Erikoistumista ei mainita kansallisessa laissa eikä
asianajajakunnan säännöissä.

Vieraiden kielten
opiskelua koskevat
velvoitteet

EI OLE

Eurooppaoikeuden
EI OLE
opetuksen sisältöä
koskevat vaatimukset
täydennys- ja
erikoistumiskoulutuksessa
4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus akkreditointiin

–
Koulutustoimintaa ei Maltassa akkreditoida.

Täydennyskoulutusta tarjoavien
koulutuksen järjestäjien
lukumäärä

Asianajajayhdistys

Akkreditoitua
täydennyskoulutusta tarjoavat
koulutuksen järjestäjät

–

Koulutustoiminta ja -menetelmät
Täydennys- tai erikoistumiskoulutusta koskevien
velvoitteiden täyttämiseksi
hyväksytty koulutus

–
Ei mainintaa laissa eikä
säännöissä: asianajajilla ei
ole Maltassa täydennystai erikoistumiskoulutus-
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velvoitteita.

lutustoimintaan toisessa
jäsenvaltiossa.
Sillä ei kuitenkaan voida
korvata vaatimusta harjoitella
tuomioistuimessa
yhden vuoden ajan ennen
asianajajaliiton jäseneksi
hyväksymistä.

5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta valvovat
organisaatiot

–

6. Kansallisen koulutusjärjestelmän uudistaminen
Asianajajaliitto on laatinut ja esittänyt hallitukselle uuden ehdotuksen asianajajalaiksi
(Lawyers’ Act), jolla tarkistettaisiin radikaalisti asianajajan ammatin sääntelyä. Lain odotettiin
tulevan voimaan vuonna 2014.
Ennakoidut muutokset
Pätevöityminen: Asianajajalaki antaisi mahdollisuuden rekisteröityä asianajajayhdistykseen
ja esiintyä asiamiehenä ylemmän ja alemman oikeusasteen tuomioistuimissa myös sellaisille
juristeille, joilla on LL.D.-tutkinnon sijasta maisterin tutkinto.
Vuodesta 2016 eteenpäin vaadittu pätevyys on neljän vuoden oikeustieteen kandidaatin
tutkinto (B.A. (Hons)), minkä jälkeen on suoritettava yhden vuoden opiskelua edellyttävä
maisterin tutkinto.
Työharjoittelun pituus: asianajajaliitto on ehdottanut harjoittelujakson pidentämistä
kahteen vuoteen (vain asianajajille).
Täydennyskoulutus: Suunnitellaan, että täydennyskoulutus olisi pakollista kaikille
asianajajille, jotka haluavat säilyttää toimilupansa. Asianajajien olisi osallistuttava
akkreditoituun koulutukseen tietty tuntimäärä vuosittain.
Eurooppaoikeus koulutuksessa
Eurooppaoikeuden koulutusta vahvistetaan osana täydennyskoulutusta.
Eurooppaoikeuden aseman vahvistaminen työharjoittelussa saattaa olla käytännössä
hankalaa, mutta lakimiesliitto harkitsee sitä.

Lähde: Pilottihanke - Eurooppalainen oikeusalan koulutus ”Erä 2 – Tutkimus lakimiehille suunnatusta
eurooppaoikeuden koulutuksesta”. Toteutus: Euroopan unionin asianajajaliittojen neuvosto (CCBE) ja
julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti (EIPA).
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