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AZ ÜGYVÉDEK NEMZETI KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK LEÍRÁSA – Málta
1. A szakma gyakorlása
Szükséges-e felsőfokú végzettség
/egyetemi végzettség?

IGEN

Kötelező-e jogi diploma?

IGEN
A jogi képviselőknek két kategóriája van Máltán:
ügyvédek (advocate) és segédügyvédek (legal
Procurator). A jogtudományok doktora (LL.D.) vagy
ezzel egyenértékű fokozat az ügyvéddé válás
előfeltétele. Az LL.D. doktori szintű jogi tudományos
fokozat, amelynek megszerzéséhez legalább 3 éven át
kell teljes idejű posztgraduális tanulmányokat folytatni
a Máltai Egyetemen. A más végzettségekkel való
egyenértékűséget illetően ez megfelel az LL.M.
(Master of Laws) fokozatnak.
Az ügyvédek mind az alsó, mind a felső szintű
bíróságokon rendelkeznek képviseleti joggal.
A segédügyvédek csak az alsó szintű bíróságokon
rendelkeznek képviseleti joggal. Ezen túlmenően
segítik az ügyvédek munkáját és írásbeli beadványaik
elkészítését.
A segédügyvéddé válásnak LL.B. fokozat az
előfeltétele.

A teljes jogú ügyvéddé válás



Államvizsga (a vizsgát a máltai Legfelsőbb
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lépései:


Léteznek-e alternatív utak a
szakmához?

Bíróság elnöke (Prim Imħallef ta' Malta)
szervezi). A Kamara az etikához kapcsolódó
kérdéseket biztosítja. Az írásbeli és a szóbeli
vizsgát is két-két bíró tartja.
Gyakorlati idő letöltése

Nem releváns

2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati idő?

Kötelező-e?

IGEN

Jogalap:
A máltai szervezeti és
törvénykönyv 81. cikke

IGEN

Időtartama:

polgári

eljárási

1 év (lásd lejjebb a várható változásokat)
A gyakorlati idős képzések Magánpraxisok és ügyvédi irodák
szervezéséért felelős
A Kamarának e szakaszban nincs külön szerepe. Javaslatok
szervezetek típusai
születtek arra nézve, hogy a Kamara aktívabb szerepet
vállaljon.
A gyakorlati idős képzés
formája

Magánpraxis által felügyelt gyakornokság:
A jogszabály csak azt írja elő, hogy a gyakornoknak legalább
egy évig bírósági gyakorlatot kell egy ügyvéd mellett töltenie.

A gyakorlati időt
megelőzően van-e
felvételi vizsga /
ellenőrzés?

NEM

A gyakorlati idő alatt előre NEM
meghatározott-e a
tanterv?

A végzett jogásznak egy gyakorló ügyvéd irodájában
kell dolgoznia, valamint részt kell vennie a felsőbíróság
tárgyalásain.

Vannak-e az uniós jogra és NEM
a nyelvi képzésre
vonatkozó sajátosságok?
A gyakorlati idő
különböző szakaszokra
oszlik-e?

NEM

A gyakorlati időt követően NEM
van-e értékelés / vizsga?
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3. Folyamatos képzési rendszer
Van-e különbségtétel a
folyamatos képzés / szakosító
képzés között?

NEM

Fennállnak-e folyamatos
képzésre vonatkozó
kötelezettségek?

NEM

Sem jogszabály, sem belső kamarai szabályzat nem
tesz említést folyamatos képzésről.
Ugyanakkor az Ügyvédi Kamara javasolja a folyamatos
képzési kötelezettség bevezetését.

Fennállnak-e szakosító
képzésre vonatkozó
kötelezettségek?

NEM

Sem jogszabály, sem belső szabályzat nem tesz
említést szakosodásról.

Fennáll-e idegen nyelvek
tanulására vonatkozó
kötelezettség?

Nincs kötelezettség

Van-e az uniós jog
területére vonatkozó
kötelezettség a
folyamatos / szakosító
képzéssel kapcsolatosan?

Nincs kötelezettség

4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége

Nem releváns
Nincs akkreditációs eljárás a képzésszolgáltatók
számára Máltán.

A folyamatos képzéseket nyújtó
képzésszolgáltatók száma

Kamara

Az akkreditált folyamatos
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

Nem releváns

Tevékenységek és módszerek
A folyamatos vagy szakosítási
képzési kötelezettségek
keretében elfogadott
képzéstípusok

Nem releváns
Sem jogszabály, sem
belső szabályzat nem tesz
róla említést:
A máltai ügyvédeket nem
terhelik folyamatos vagy
szakosítási képzési
kötelezettségek.
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A
más
tagállamban
tartott képzésen való
részvétel:
Az ügyvédek önkéntes
alapon részt vehetnek
más
tagállamokban
tartott képzéseken.
Ugyanakkor ez nem váltja
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fel azt a kötelezettséget,
hogy egy éven át bírósági
gyakorlatot folytassanak a
kamarai
tagságukat
megelőzően.
5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési
tevékenységeket felügyelő
szervezetek

Nem releváns

6. A képzési rendszer nemzeti reformja
Az Ügyvédi Kamara a szakmára vonatkozó szabályok radikális módosítása érdekében új
jogszabálytervezetet dolgozott ki (az ügyvédekről szóló törvény), és benyújtotta azt a
kormánynak. Ez a jogszabály várhatóan 2014-ben lép hatályba.
Várható változások
Végzettségek: Az ügyvédekről szóló törvény lehetővé teszi, hogy az LL.D fokozat helyett
mesterfokozatú diploma is elég legyen a kamarai regisztrációhoz, valamint az alsó és felső
szintű bíróságokon való képviselethez.
2016-tól a képesítési előírás egy 4 éves alapfokozatú diploma és egy 1 éves mesterfokozatú
diploma lesz.
A gyakorlati idő hossza: A Kamara javaslatot tett a gyakorlati idő 2 évre történő
meghosszabbítására (csak az ügyvédek esetében)
Folyamatos képzés: A folyamatos képzés a tervek szerint minden ügyvéd esetében az
ügyvédi tevékenység végzésének kötelező feltétele lesz. Éves szinten megadott órányi
akkreditált képzésen kell részt venniük.
A képzés uniós jogi szempontjai:
Az uniós jogi szempontokra vonatkozó képzést a folyamatos képzés részeként megerősítik.
Az uniós jogi szempontok gyakorlati idő alatti érvényesítése nehézkesnek bizonyulhat, de a
Kamara jelenleg ezt a lehetőséget is mérlegeli.
Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „2. tétel – Vizsgálat az uniós jog területén tartott
ügyvédképzés helyzetéről", Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) és Európai Közigazgatási Intézet
(EIPA)
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