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OPIS KRAJOWEGO SYSTEMU SZKOLENIA ADWOKATÓW na Malcie
1. Dostęp do zawodu
Wykształcenie wyższe / studia
uniwersyteckie

TAK

Wymagany dyplom ukończenia
studiów prawniczych

TAK
Na Malcie wyróżnia się dwa rodzaje prawników:
adwokatów oraz reprezentantów prawnych. Terminy
„prawnik” i „adwokat” stosuje się zamiennie.
Warunkiem koniecznym do tego, aby zostać
adwokatem na Malcie, jest uzyskanie stopnia LL.D.
(„doktora prawa”) lub równoważnego tytułu. LL.D. to
stopień naukowy na poziomie doktora nauk prawnych,
który można uzyskać po odbyciu co najmniej
trzyletnich dziennych studiów podyplomowych na
Uniwersytecie
Maltańskim.
Jeżeli
chodzi
o
równoważność z innymi tytułami, stopień ten jest
równoważny tytułowi LL.M (magistra prawa).
Adwokaci mają prawo do występowania przed sądami
wyższej i niższej instancji.
Reprezentanci prawni mają prawo do występowania
przed sądami niższej instancji. Wspierają oni również
adwokatów w wykonywaniu ich obowiązków i w
sporządzaniu pism procesowych.
Warunkiem koniecznym do tego, aby zostać
reprezentantem prawnym, jest uzyskanie tytułu LL.B
(licencjata prawa).
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Warunki, które musi spełnić
adwokat, aby uzyskać pełne
prawo do wykonywania zawodu:




Alternatywne drogi do zawodu:

Złożenie egzaminu państwowego (egzamin
organizuje najwyższy rangą sędzia Malty (Prim
Imħallef ta' Malta). Izba Adwokacka
przygotowuje pytania dotyczące etyki.
Zarówno egzamin pisemny, jak i ustny jest
przeprowadzany przez dwóch sędziów;
odbycie aplikacji.

NIE DOTYCZY

2. Szkolenie w trakcie aplikacji
Czy istnieje aplikacja?

TAK

Podstawa prawna:
art. 81 maltańskiego kodeksu organizacji i
postępowania cywilnego

Obowiązkowa

TAK

Ustalony czas trwania:
1 rok (zob. poniżej „Przewidywane zmiany”)

Rodzaje struktur
odpowiedzialnych za
organizowanie szkoleń w
trakcie aplikacji

Adwokaci prowadzący praktykę prywatną i kancelarie prawne
Izba Adwokacka nie odgrywa żadnej szczególnej roli na tym
etapie. Pojawiły się sugestie, aby Izba zaczęła pełnić bardziej
aktywną rolę na etapie aplikacji.

Forma szkoleń w trakcie
aplikacji

Praktyki pod nadzorem adwokata prowadzącego prywatną
praktykę
Zgodnie z przepisami ustawy aplikant musi jedynie odbyć
szkolenie w sądzie pod nadzorem innego adwokata trwające
co najmniej 1 rok.

Egzamin wstępny /
sprawdzenie wiedzy przed
rozpoczęciem aplikacji

NIE

Ustalony program
nauczania w trakcie
aplikacji

NIE

Szczególne zasady
dotyczące szkoleń w
zakresie prawa UE i
szkoleń językowych:

NIE

Podział aplikacji na różne

NIE

Absolwent prawa musi odbyć praktyki w kancelarii
adwokata prowadzącego praktykę zawodową i musi
brać udział w rozprawach przed sądem wyższej
instancji.
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etapy
Ocena/egzamin po
odbyciu aplikacji

NIE

3. System doskonalenia zawodowego
Rozróżnienie między
doskonaleniem zawodowym a
szkoleniem z zakresu specjalizacji

NIE

Obowiązek doskonalenia
zawodowego

NIE

Doskonalenie zawodowe nie jest uregulowane ani w
prawie krajowym, ani w regulaminie wewnętrznym
Izby.
Rada
Adwokacka
zaproponowała
jednak
wprowadzenie obowiązku doskonalenia zawodowego.

Obowiązek szkolenia z
zakresu specjalizacji

NIE

Specjalizacja nie jest uregulowana ani w prawie
krajowym, ani w regulaminie wewnętrznym.

Obowiązek nauki języków
obcych

Brak

Obowiązek włączenia
treści związanych z
prawem UE w zakres
doskonalenia
zawodowego / szkolenia z
zakresu specjalizacji

Brak

4. Systemy akredytacji i organizatorzy szkoleń
Możliwość akredytacji

NIE DOTYCZY
Na Malcie nie funkcjonuje proces akredytacji działań
szkoleniowych.

Liczba organizatorów szkoleń
oferujących działania szkoleniowe
w ramach doskonalenia
zawodowego

Izba Adwokacka

Rodzaj organizatorów szkoleń
opracowujących akredytowane
działania szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego

NIE DOTYCZY

Działania i metody
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NIE DOTYCZY
Brak
wzmianki
w
przepisach prawa czy w
regulaminie
wewnętrznym:
adwokaci na Malcie nie są
objęci obowiązkiem
doskonalenia
zawodowego ani
szkolenia z zakresu
specjalizacji.

Rodzaj działań szkoleniowych
akceptowanych w ramach
obowiązku doskonalenia
zawodowego lub szkolenia z
zakresu specjalizacji

Uczestnictwo
w
działaniach
szkoleniowych w innym
państwie członkowskim:
Adwokaci
mogą
uczestniczyć
w
działaniach szkoleniowych
w
innym
państwie
członkowskim
według
własnego uznania.
Odbycie takich szkoleń
nie jest jednak zaliczane
na poczet obowiązku
odbycia
rocznego
szkolenia w sądzie, które
stanowi warunek przyjęcia
adwokata do Izby.

5. Nadzór nad działaniami szkoleniowymi
Organizacje zaangażowane w
nadzorowanie działań z zakresu
doskonalenia zawodowego

NIE DOTYCZY

6. Krajowa reforma systemu szkolenia
Rada Adwokacka przygotowała i przedstawiła rządowi projekt nowej ustawy w celu
przeprowadzenia radykalnej reformy przepisów regulujących zawód adwokata (ustawy o
adwokaturze). Oczekuje się, że przedmiotowa ustawa wejdzie w życie w 2014 r.
Przewidywane zmiany
Kwalifikacje: zgodnie z przepisami ustawy o adwokaturze osoby posiadające tytuł magistra
prawa, a nie tylko LL.D., będą mogły zostać wpisane na listę adwokatów i będą mogły
występować przed sądami wyższej i niższej instancji.
Począwszy od 2016 r., przez cztery lata wymagany będzie tytuł licencjata prawa (B.A.
(Hons)), a następnie dyplom ukończenia rocznych studiów magisterskich.
Czas trwania aplikacji: Izba zaproponowała wydłużenie okresu aplikacji do 2 lat (wyłącznie
dla adwokatów).
Doskonalenie zawodowe: planuje się objęcie wszystkich adwokatów obowiązkiem
doskonalenia zawodowego, którego spełnienie będzie konieczne do utrzymania uprawnień
niezbędnych do wykonywania zawodu. Adwokaci musieliby każdego roku zaliczyć
odpowiednią liczbę godzin akredytowanego szkolenia.
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Elementy szkolenia dotyczące prawa UE
Aspekty prawa UE będą w większym zakresie objęte szkoleniem w ramach doskonalenia
zawodowego.
Włączenie aspektów prawa UE na etapie aplikacji może być problematyczne w praktyce,
niemniej Rada rozważa taką możliwość.
Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 2 – Badanie
dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie szkolenia adwokatów w dziedzinie prawa UE” realizowany przez
Radę Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej (CCBE) i Europejski Instytut
Administracji Publicznej (EIPA)
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