Advokatų mokymo sistema ES
Malta
Informaciją pateikė Advokatų rūmai
2014 m. balandžio mėn.

Maltos NACIONALINĖS ADVOKATŲ MOKYMO SISTEMOS APRAŠAS
1. Profesijos įgijimas
Aukštasis / universitetinis
išsilavinimas

TAIP.

Privalomas teisinis išsilavinimas

TAIP.
Maltoje yra dviejų kategorijų juristai: advokatai ir
teisės prokuristai. Sąvokos teisininkas ir advokatas
vartojamos sinonimiškai. LL.D. (teisės mokslų daktaro)
arba lygiavertis laipsnis yra privalomas norint tapti
advokatu. LL.D. yra daktaro lygmens akademinis
išsilavinimas, kuriam įgyti būtina ne trumpiau kaip
trejus metus Maltos universitete mokytis pagal
dieninio mokymo programą. Kalbant apie kitus
laipsnius LL.D. yra prilyginamas LL.M (teisės magistro)
laipsniui.
Advokatai turi teisę atstovauti aukštesnės ir žemesnės
instancijos teismuose.
Teisės prokuristai turi teisę atstovauti žemesnės
instancijos teismuose. Jie taip pat padeda teisininkams
ir teikia rašytinius dokumentus.
LL.B. (teisės bakalauro) laipsnis yra privalomas norint
tapti teisės prokuristu.

Reikalavimai asmeniui,
siekiančiam tapti visateisiu
advokatu:



būti išlaikiusiam valstybinį egzaminą (egzaminą
rengia Maltos vyriausiasis teisėjas (Prim
Imħallef ta' Malta). Advokatūra rengia su etika
susijusius klausimus. Kandidatus raštu ir žodžiu
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Alternatyvūs būdai tapti
advokatu

egzaminuoja du teisėjai);
būti baigusiam pasirengimo advokato veiklai
laikotarpį.

Netaikoma.

2. Mokymas pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
Ar yra nustatytas
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis?

TAIP

Teisinis pagrindas:
Maltos teismų sistemos ir civilinio proceso
kodekso 81 straipsnis.

Ar šis laikotarpis
privalomas?

TAIP

Nustatyta trukmė:
1 metai (žr. toliau „Numatomi pakeitimai“).

Už pasirengimo advokato
veiklai mokymą atsakingų
institucijų rūšys

Privatūs praktikuojantys advokatai ir advokatų kontoros.
Advokatūra šiame etape neatlieka jokio konkretaus vaidmens.
Siūloma, kad advokatūra atliktų aktyvesnį vaidmenį.

Pasirengimo advokato
veiklai mokymo forma

Praktikai vadovauja privatus praktikuojantis advokatas.
Įstatyme tėra reikalaujama, kad asmuo kartu su kitu advokatu
ne mažiau kaip 1 metus dalyvautų teisme rengiamame
mokyme.

Stojamasis egzaminas /
patikrinimas prieš
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpį

NE.

Pasirengimo advokato
NE
veiklai laikotarpiu taikoma
parengta mokymo
programa
Specialūs reikalavimai,
susiję su ES teisės ir kalbų
mokymu

NE.

Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis
skirstomas į keletą etapų

NE.

Pasibaigusio pasirengimo
advokato veiklai
laikotarpio vertinimas /

NE.

Diplomuotas
teisininkas
privalo
dalyvauti
praktikuojančio advokato kontoroje ir aukštesniojo
teismo posėdžiuose.

2

Šalis: Malta

egzaminas
3. Tęstinio mokymo sistema
Tęstinio mokymo ir specializuoto
mokymo diferenciacija

NE.

Su tęstiniu mokymu
susijusios pareigos

NE

Tęstinis mokymas neminimas nei įstatyme, nei
advokatūros vidaus taisyklėse.
Tačiau advokatūra siūlo nustatyti privalomą tęstinį
mokymą.

Su specializuotu mokymu
susijusios pareigos

NE

Specializacija neminima nei įstatyme, nei vidaus
taisyklėse.

Su užsienio kalbų
mokymusi susijusios
pareigos

Nenustatyta jokių pareigų.

Pareigos, susijusios su ES
teisės turiniu atsižvelgiant
į tęstinį / specializuotą
mokymą

Nenustatyta jokių pareigų.

4. Akreditavimo sistemos ir mokymo paslaugų teikėjai
Akreditacijos galimybė

Netaikoma.
Maltoje nėra mokymo veiklos akreditavimo proceso.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą tęstinio
mokymo veiklą, skaičius

Advokatūra.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą tęstinio
mokymo veiklą, rūšis

Netaikoma.

Veikla ir metodai
Su tęstiniu arba specializuotu
mokymu susijusias pareigas
atitinkančios mokymo veiklos
rūšys

Netaikoma.
Apie tai neužsimenama
nei įstatyme, nei vidaus
taisyklėse.
Maltos teisininkams nėra
nustatyta su tęstiniu arba
specializuotu mokymu
susijusios pareigų.
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Dalyvavimas
valstybėje
vykdomoje
veikloje.
Teisininkai
valstybėje
vykdomoje
veikloje gali

kitoje
narėje
mokymo
kitoje
narėje
mokymo
dalyvauti
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savo nuožiūra.
Tačiau tai nepakeičia
teisininkams
taikomo
reikalavimo, jei siekiama
tapti advokatu, atlikti ne
trumpesnę nei 1 metų
praktiką teisme.
5. Mokymo veiklos priežiūra
Organizacijos, padedančios
vykdyti tęstinio mokymo
veiklos priežiūrą

Netaikoma.

6. Nacionalinė mokymo sistemos reforma
Advokatūra parengė ir pasiūlė vyriausybei naują įstatymą, kuriuo iš esmės peržiūrima
profesijos reguliavimo sistema (Advokatų įstatymas). Numatoma, kad šis įstatymas įsigalios
2014 m.
Numatomi pakeitimai
Kvalifikacija. Advokatų įstatyme nustatyta, kad į advokatūrą galės registruotis ir teisė būti
atstovais aukštesnės ir žemesnės instancijos teismuose bus suteikiama asmenims, turintiems
ne tik LL.D., bet ir teisės magistro laipsnį.
Nuo 2016 m. bus reikalaujama tokios kvalifikacijos: turėti bakalauro (su pagyrimu) diplomą,
kuris įgyjamas po 4 metų studijų, ir magistro diplomą, kuris įgyjamas po vienų metų studijų.
Pasirengimo advokato veiklai laikotarpio trukmė. Advokatūra siūlo pasirengimo advokato
veiklai laikotarpį pailginti iki 2 metų (taikoma tik advokatams).
Tęstinis mokymas. Numatoma nustatyti visiems teisininkams privalomą tęstinį mokymą,
kurį baigę jie galės atnaujinti licenciją verstis praktika. Jiems būtų nustatyta pareiga kasmet
tam tikrą skaičių valandų praleisti akredituoto mokymo kursuose.
Su ES teisės aspektais susijęs mokymas
Tęstinio mokymo dalis, susijusi su ES teisės dalykų mokymu, bus sustiprinta.
Praktiškai įgyvendinti ES teisės dalykų mokymą per pasirengimo advokato veiklai laikotarpį
gali būti sudėtinga, tačiau advokatūra sprendžia šį klausimą.

Šaltinis: Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) ir Europos viešojo administravimo
instituto (EVAI) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis projektas „2 dalis. Advokatams skirto ES
teisės mokymo būklės tyrimas“.
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