Sustavi za izobrazbu odvjetnika u EU-u
Malta
Tijelo koje je dostavilo informacije: Odvjetnička komora
travanj 2014.

OPIS NACIONALNOG SUSTAVA IZOBRAZBE ODVJETNIKA u Malti
1. Pristup zanimanju
Visoko obrazovanje/sveučilišno
obrazovanje

DA

Obvezna je diploma pravnog
fakulteta

DA
U Malti postoje 2 kategorije pravnika: odvjetnici i
pravni zastupnici. Nazivi „odvjetnik” i „advokat”
upotrebljavaju se naizmjence. Preduvjet za zanimanje
odvjetnika posjedovanje je diplome doktora prava (dr.
iur) ili jednakovrijedne diplome. Dr. iur akademski je
stupanj na razini doktorata iz prava koji se stječe nakon
najmanje tri godine redovnog poslijediplomskog
studija na Sveučilištu u Malti. U pogledu
jedankovrijednosti s drugim diplomama, ta je diploma
jednakovrijedna kao mr. iur (magistar prava).
Odvjetnici mogu voditi postupke pred višim i nižim
sudovima.
Pravni zastupnici mogu voditi postupke pred nižim
sudovima. Oni također pomažu odvjetnicima i podnose
pisane podneske.
Pravni zastupnici moraju imati diplomu pravnog
fakulteta.

Postupci kojima se ostvaruje
status odvjetnika:



Državni ispit (ispit organizira Ministar
pravosuđa Malte (Prim Imħallef ta' Malta).
Odvjetnička komora sastavlja pitanja koja se
odnose na etiku. Pisani i usmeni ispit vode dva
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Alternativni načini pristupa
zanimanju:

suca.)
Završena početna izobrazba

N/P

2. Izobrazba za vrijeme razdoblja početne izobrazbe
Postoji li razdoblje
početne izobrazbe?

DA

Pravna osnova:
članak 18. malteškog Zakona o ustrojstvu i
kaznenim postupcima

Obvezno

DA

Propisano trajanje:
1 godina (vidjeti u nastavku „Predviđene
promjene”)

Vrste struktura
odgovornih za
organizaciju početne
izobrazbe

Privatne prakse i odvjetnička društva
Odvjetnička komora u ovoj fazi nema posebnu ulogu. Predlaže
se da odvjetnička komora preuzme aktivniju ulogu.

Vrsta početne izobrazbe

Vježbenički staž u privatnoj praksi:
zakonom je propisano jedino da osoba mora pohađati
izobrazbu na sudu s drugim odvjetnikom u trajanju od
najmanje godinu dana.

Kvalifikacijski
ispit/provjera prije
početne izobrazbe

NE

Utvrđeni kurikulum za
vrijeme početne izobrazbe

NE

Posebnosti u vezi s
pravom EU-a i jezičnom
izobrazbom:

NE

Početna izobrazba
podijeljena u različite faze

NE

Ocjenjivanje/ispit nakon
početne izobrazbe

NE

Osoba koja je diplomirala pravo mora raditi u uredu
odvjetnika i prisustvovati raspravama Vrhovnog suda.

3. Sustav trajne izobrazbe
Razlika između trajne
izobrazbe/specijalizacije

NE
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Obveze u vezi s trajnom
izobrazbom

NE

Trajna izobrazba nije propisana nacionalnim propisima
ni unutarnjim propisima odvjetničke komore.
Međutim, odvjetnička komora predlaže da se trajna
izobrazba učini obveznom.

Obveze u vezi sa
specijalizacijom

NE

Specijalizacija nije propisana
unutarnjim propisima.

Obveze u vezi s učenjem
stranih jezika

Nema obveze

Obveze u vezi sa
sadržajem prava EU-a u
odnosu na trajnu
izobrazbu/specijalizaciju?

Nema obveze

nacionalnim

ni

4. Akreditacijski sustavi i pružatelji izobrazbe
Mogućnost akreditacije

N/P
U Malti ne postoji akreditacijski sustav za pružanje
aktivnosti izobrazbe.

Broj pružatelja izobrazbe koji
nude aktivnosti trajne izobrazbe

Odvjetnička komora

Vrsta pružatelja izobrazbe koji
nude aktivnosti trajne izobrazbe

N/P

Aktivnosti i metode
Vrsta aktivnosti izobrazbe koje su
prihvaćene u skladu s obvezama
trajne izobrazbe ili specijalizacije

N/P
Ne spominju se u zakonu
ni u unutarnjim propisima:
Odvjetnici u Malti nemaju
obvezu trajne izobrazbe ni
specijalizacije.
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Sudjelovanje
u
aktivnostima izobrazbe u
drugoj državi članici:
Odvjetnici
mogu
sudjelovati u aktivnostima
izobrazbe u drugoj državi
članici
po
vlastitom
nahođenju.
Međutim, time se ne
zamjenjuje
uvjet
obveznog vježbeničkog
staža na sudu u trajanju
od 1 godine kao uvjet za
članstvo u odvjetničkoj
komori.
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5. Nadzor aktivnosti izobrazbe
Organizacije uključene u nadzor
aktivnosti trajne izobrazbe

N/P

6. Nacionalna reforma sustava izobrazbe
Odvjetnička komora izradila je i predložila Vladi novi zakon kojim će se radikalno promijeniti
uređenje zanimanja (Zakon o odvjetnicima). Očekuje se da će taj zakon stupiti na snagu u
2014.
Predviđene promjene
Kvalifikacije: Zakonom o odvjetnicima bit će dopušteno osobama koje imaju magistarsku
diplomu umjesto doktorske da postanu članovi Komore i da vode postupak pred višim i nižim
sudovima.
Od 2016. nadalje potrebna kvalifikacija bit će diploma dodiplomskog studija u trajanju od 4
godine i zatim godina dana magistarskog studija
Trajanje razdoblja početne izobrazbe: Odvjetnička komora predlaže produženje razdoblja
početne izobrazbe na 2 godine (samo za odvjetnike).
Trajna izobrazba: Predviđa se da će trajna izobrazba postati obvezna za sve odvjetnike kako
bi mogli dobiti dozvolu za obavljanje zanimanja. Oni će morati svake godine pohađati
određeni broj sati akreditirane izobrazbe.
Izobrazba o aspektima prava EU-a:
Izobrazba o aspektima prava EU-a pojačat će se kao dio trajne izobrazbe.
Provedba aspekata prava EU-a za vrijeme početne izobrazbe mogla bi biti problematična u
praksi, ali Komora je razmatra.

Izvor: Pilot projekt – Europska pravosudna izobrazba „Lot 2 – Studija o statusu odvjetnika koji prolaze
izobrazbu iz prava EU-a”, koji su proveli Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE) i Europski institut za javnu
upravu (EIPA)
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