Advokātu apmācības sistēmas ES
Malta
Informāciju sniedza: Advokātu kamera (Chamber of Advocates)
2014. gada aprīlis

VALSTS ADVOKĀTU APMĀCĪBAS SISTĒMAS RAKSTUROJUMS — Malta
1. Piekļuve profesijai
Augstākā/universitātes izglītība

JĀ

Akadēmiskais grāds tiesību
zinātnē ir obligāts

JĀ.
Maltā ir divu kategoriju juristi: advokāti un advokātu
palīgi. Termini "jurists" un "advokāts" tiek lietoti kā
sinonīmi. LL.D. grāda (doktora grāds tiesību zinātnē)
iegūšana vai līdzvērtīga izglītība ir priekšnosacījums
kļūšanai par advokātu. LL.D. grāds ir doktora līmeņa
akadēmiskais grāds tiesību zinātnē, un, lai to iegūtu, ir
jāpabeidz trīs gadu pēcdiploma studijas Maltas
Universitātē. Salīdzinājumā ar citiem akadēmiskajiem
grādiem šis grāds ir līdzvērtīgs LL.M. grādam (maģistra
grāds tiesību zinātnē).
Advokātiem ir tiesības īstenot pārstāvību tiesas sēdēs
gan zemāko, gan augstākās instances tiesās.
Advokātu palīgiem ir tiesības īstenot pārstāvību tiesas
sēdēs zemāko instanču tiesās. Viņi arī palīdz advokātu
darbā un iesniedz rakstveida paskaidrojumus.
Lai kļūtu par advokāta palīgu, priekšnoteikums ir
LL.B. grāda (bakalaura grāds tiesību zinātnē) iegūšana.

Veicamās darbības, lai kļūtu par
pilntiesīgu advokātu



Valsts eksāmena nokārtošana (eksāmenu
organizē Maltas galvenais tiesnesis (Prim
Imħallef ta' Malta); Advokātu kamera
nodrošina jautājumus par ētiku; gan rakstiskais,
gan mutiskais eksāmens notiek divu tiesnešu
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Vai pastāv alternatīvi profesijas
iegūšanas veidi?

vadībā),
ievadapmācības pabeigšana.

Nav attiecināms.

2. Ievadapmācība
Vai ir paredzēts
ievadapmācības periods?

JĀ

Juridiskais pamats
81. pants Maltas Kodeksā par organizāciju un
civilprocesu

Vai ievadapmācības
periods ir obligāts?

JĀ

Noteikts ilgums:
1 gads (sk. turpmāk sadaļu "Sagaidāmās
izmaiņas").

Struktūras, kas ir
atbildīgas par
ievadapmācību
organizēšanu

Advokātu privātprakses un advokātu biroji.
Advokātu kamerai nav īpašu pienākumu šajā posmā. Ir
iesniegti priekšlikumi, lai Advokātu kamera šajā ziņā kļūtu
aktīvāka.

Ievadapmācību veidi

Stažēšanās, ko uzrauga advokāta privātprakse.
Tiesību aktos ir paredzēts, ka personai ir jāpiedalās mācībās
tiesā kopā ar citu advokātu vismaz viena gada garumā.

Iestājeksāmens/pārbaudījums pirms
ievadapmācības perioda

NĒ

Noteikta mācību
programma
ievadapmācības periodā

NĒ

Iezīmes attiecībā uz ES
tiesībām un valodu
apmācība

NĒ

Vai ievadapmācības
periods ir iedalīts vairākos
posmos?

NĒ

Novērtējums/eksāmens
pēc ievadapmācības
perioda beigām

NĒ

Akadēmiskā grāda ieguvējiem tiesību zinātnē ir
jāpiedalās praktizējoša advokāta biroja darbā, kā arī
jāapmeklē Augstākās tiesas sēdes.

3. Tālākizglītības sistēma
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Tālākizglītības un apmācības
specializācijā nošķiršana

NĒ

Prasības saistībā ar
tālākizglītību

NĒ

Tālākizglītība nav minēta ne valsts tiesību aktos, ne
Advokātu kameras iekšējos noteikumos.
Tomēr Advokātu kamera ir piedāvājusi noteikt, lai
tālākizglītība būtu obligāta.

Prasības saistībā ar
specializāciju

NĒ

Specializācija nav minēta ne valsts tiesību aktos, ne
iekšējos noteikumos

Prasības saistībā ar
svešvalodu apguvi

Nav prasību.

Prasības par ES tiesībām
veltīta satura iekļaušanu
tālākizglītības/specializācijas programmā

Nav prasību.

4. Akreditācijas sistēmas un apmācības pakalpojumu sniedzēji
Akreditācijas iespēja

Nav attiecināms.
Maltā apmācības pasākumi nav jāakreditē.

To apmācības pakalpojumu
sniedzēju skaits, kas piedāvā
tālākizglītības pasākumus

Advokātu kamera

Apmācības pakalpojumu
sniedzēji, kas izstrādā akreditētus
tālākizglītības pasākumus

Nav attiecināms.

Pasākumi un metodes
Iespējamie apmācības pasākumu
veidi saskaņā ar tālākizglītības vai
specializācijas prasībām

Nav attiecināms.
Nav minēti tiesību aktos
un iekšējos noteikumos.
Maltā nav noteiktas
advokātu tālākizglītības
vai specializācijas
prasības.
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Dalība apmācības
pasākumos citā
dalībvalstī
Advokāti
pēc
savas
vēlēšanās var piedalīties
apmācības
pasākumos,
kas notiek citā dalībvalstī.
Tomēr šādi nevar izpildīt
prasību par to, ka ir jāgūst
prakse tiesā vismaz viena
gada
garumā,
pirms
advokāts tiek uzņemts

Valsts: Malta

Advokātu kamerā.
5. Apmācības pasākumu uzraudzība
Organizācijas, kas ir iesaistītas
tālākizglītības pasākumu
uzraudzībā

Nav attiecināms.

6. Apmācības sistēmas valsts reforma
Advokātu kamera ir sagatavojusi un iesniegusi valdībai jaunu likumu, kas radikāli izmainītu šai
profesijai piemērojamos noteikumus (Advokātu akts (Lawyers’ Act)). Sagaidāms, ka šis likums
stāsies spēkā 2014. gadā.
Sagaidāmās izmaiņas
Kvalifikācijas: Advokātu aktā personām ar maģistra grādu (iepriekš — LL.D. grādu) būs
atļauts reģistrēties Advokātu kamerā un piedalīties lietu izskatīšanā augstākās instances un
zemāko instanču tiesās.
No 2016. gada nepieciešamā kvalifikācija būs četru gadu studijas B.A. grāda (Hons) iegūšanai
un viena gada studijas — maģistra grāda iegūšanai.
Ievadapmācības perioda garums: Advokātu kamera ir
ievadapmācības periodu līdz diviem gadiem (tikai advokātiem).

ierosinājusi

pagarināt

Tālākizglītība: Paredzēts, ka tālākizglītība būs obligāta visiem advokātiem, lai viņi varētu
saglabāt savu praktizējoša advokāta licenci. Viņiem katru gadu būs jāapmeklē akreditētas
mācības (noteikts stundu skaits).
Apmācība ES tiesību jautājumos
Apmācība ES tiesību jautājumos tiks stiprināta saistībā ar tālākizglītību.
ES tiesībām veltīta satura iekļaušana ievadapmācības perioda mācību programmā praksē
varētu būt problemātiska, bet Advokātu kamera izskata šādu iespēju.
Avots: pilotprojekts — Eiropas Tiesiskā apmācība: "2. daļa. Pētījums par stāvokli advokātu apmācības jomā
saistībā ar ES tiesībām" (Study on the state of play of lawyers training in EU law), ko veica Eiropas
Advokatūru un juristu biedrību padome (CCBE) un Eiropas Publiskās pārvaldes institūts (EIPA).
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