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BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in Malta
1. Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs/universitair
onderwijs

JA

Een afgeronde universitaire
rechtenstudie is verplicht

JA
Malta
kent
twee
categorieën
advocaten:
advocates/lawyers en legal procurators. De termen
'lawyer' en 'advocate' worden door elkaar gebruikt.
Om advocate te worden, moet men de titel Doctor of
Laws of een daaraan gelijkgestelde titel bezitten. Het
betreft een postdoctorale rechtentitel waarvoor een
fulltime postdoctorale opleiding van ten minste drie
jaar aan de Universiteit van Malta moet worden
gevolgd. De titel is gelijkwaardig aan die van Master of
Laws.
Advocates mogen zowel voor hogere als lagere
rechters pleiten.
Legal procurators mogen alleen voor lagere rechters
pleiten. Daarnaast assisteren ze advocates, onder
andere bij het indienen van processtukken.
Om legal procurator te kunnen worden, moet men de
titel Bachelor of Arts bezitten.

Stappen om een volledig
bevoegde advocaat te worden:



Afleggen van het staatsexamen (het examen
wordt georganiseerd door de opperrechter van
Malta (Chief Justice of Malta, Prim Imħallef ta'
Malta). De orde van advocaten formuleert de
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Alternatieve routes naar dit
beroep:

vragen over ethiek. Zowel het schriftelijk als het
mondeling examen wordt afgenomen door
twee leden van de rechterlijke macht.
Voltooien van introductieperiode

N.v.t.

2. Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een
introductieperiode?

JA

Rechtsgrondslag:
Artikel 81 van het wetboek van organisatie en
burgerlijke
rechtsvordering
(Code
of
Organisation and Civil Procedure)

Verplicht

JA

Vastgestelde duur:
1 jaar (zie beneden, "Voorziene
veranderingen")

Soorten organisaties die
verantwoordelijk zijn voor
het organiseren van
introductieopleidingen

Advocatenkantoren
De balie heeft in deze fase geen specifieke rol. Er zijn
voorstellen om dat te veranderen en de balie een actievere rol
te laten spelen.

Vorm van
introductieopleiding

Stage onder toezicht van een advocatenkantoor.
Het enige dat de wet voorschrijft, is dat iemand gedurende een
periode van ten minste één jaar samen met een praktiserende
advocate regelmatig rechtszittingen bijwoont.

Toelatingsexamen/toetsing voorafgaand aan
de introductieperiode

NEE

Vast curriculum tijdens de
introductieperiode

NEE

Bijzonderheden ten
aanzien van opleiding in
EU-recht en
taalvaardigheden:

NEE

In verschillende fasen
opgedeelde
introductieperiode

NEE

De afgestudeerde in de rechten moet zowel stage
lopen bij een praktiserende advocate als zittingen
bijwonen van een superior court (hogere rechter in
eerste aanleg).
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Beoordeling/Examen na
de introductieperiode

NEE

3. Stelsel voor permanente educatie
Onderscheid tussen permanente
educatie /
specialisatieopleidingen

NEE

Verplichtingen met
betrekking tot
permanente educatie

NEE

Noch de wet, noch het intern reglement van de orde
van advocaten bevat voorschriften betreffende
permanente educatie.
De orde stelt echter voor om permanente opleiding
verplicht te maken.

Verplichtingen met
betrekking tot
specialisatieopleidingen

NEE

Noch de wet, noch het intern reglement van de orde
van advocaten bevat voorschriften betreffende
specialisatie.

Verplichtingen met
betrekking tot het leren
van vreemde talen

Geen verplichting

Verplichtingen ten
aanzien van EU-recht als
inhoud van permanente
educatie /
specialisatieopleidingen

NEE

4. Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid van accreditatie

N.v.t.
In Malta bestaat geen accreditatieprocedure voor
opleidingsactiviteiten.

Aantal aanbieders van
opleidingen die activiteiten voor
permanente educatie aanbieden

Orde van advocaten

Soorten aanbieders van
opleidingen die geaccrediteerde
activiteiten voor permanente
educatie ontwikkelen

N.v.t.

Activiteiten en methoden
Soorten opleidingsactiviteiten die
worden geaccepteerd conform de

N.v.t.
Deelname
aan
Noch de wet, noch het opleidingsactiviteiten in
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verplichtingen voor permanente
educatie of
specialisatieopleidingen

intern reglement spreekt
hierover.
In Malta gelden ten
aanzien van permanente
educatie en specialisatie
geen verplichtingen voor
advocaten.

andere lidstaten:
Advocaten kunnen naar
believen
aan
opleidingsactiviteiten in
andere
lidstaten
deelnemen.
Dit kan echter niet in de
plaats komen van het een
jaar
lang
regelmatig
bijwonen
van
rechtszittingen
als
vereiste voor toelating tot
de balie.

5. Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die toezicht
houden op permanenteeducatieactiviteiten

N.v.t.

6. Nationale hervorming van het opleidingsstelsel
De orde van advocaten heeft een voorstel voor een nieuwe wet opgesteld waarmee de
huidige advocatenwet ingrijpend wordt gewijzigd. Deze wet zal naar verwachting in 2014 van
kracht worden.
Voorziene veranderingen
Kwalificaties: De nieuwe advocatenwet zal behalve houders van de titel Doctor of Laws ook
houders van de titel Master of Laws de mogelijkheid bieden om zich bij de balie in te schrijven
en voor hogere en lagere rechters te pleiten.
Vanaf 2016 moet eerst de vierjarige opleiding voor Bachelor of Arts worden gevolgd (die cum
laude moet worden afgesloten) en daarna een eenjarige masteropleiding.
Duur van de introductieperiode: De balie heeft voorgesteld om de introductieperiode met 2
jaar te verlengen (alleen voor advocates).
Permanente educatie: De balie heeft voorgesteld om permanente educatie voor alle
advocates verplicht te stellen en bij niet-naleving van deze verplichting de praktijkvergunning
in te trekken. Advocates zouden dan elk jaar een aantal uren erkende bijscholingsactiviteiten
moeten volgen.
Opleiding in EU-recht
Het EU-recht zal een belangrijker onderdeel worden van de permanente educatie.
Voor de introductieperiode overweegt de orde hetzelfde, hoewel dit in de praktijk
problematisch zou kunnen zijn.
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Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 2 – Study on the state of play of lawyers training in EU
law", uitgevoerd door de Raad van balies van de Europese Unie (CCBE) en het Europees Instituut voor
bestuurskunde (EIPA)
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