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ADVOKAATIDE/ÕIGUSNÕUSTAJATE RIIKLIKU KOOLITUSSÜSTEEMI KIRJELDUS – Malta
1. Juurdepääs kutsealale
Kõrgharidus/ülikooliharidus

JAH

Õigusteaduse kraad on
kohustuslik

JAH.
Maltal on kahte liiki juriste: advokaadid ja advokaadi
abid. Ingliskeelseid mõisteid „lawyer” ja „advocate”
kasutatakse sünonüümidena. Õigusteaduse doktori
kraadi (LL.D – Doctor of Laws) või sellega samaväärse
kraadi olemasolu on advokaadiks saamise eeltingimus.
LL.D on doktoritaseme akadeemiline kraad
õigusteaduses, mille saamiseks tuleb õppida Malta
Ülikoolis esimese astme järgses kraadiõppes täisajaga
vähemalt kolm aastat. See kraad on võrdväärne
õigusteaduse magistri kraadiga LL.M (Masters of
Laws).
Advokaatidel on õigus esineda nii kõrgema kui ka
madalama astme kohtute istungitel.
Advokaadi abidel on õigus esineda madalama astme
kohtute istungitel. Samuti abistavad nad advokaate
nende ülesannete täitmisel ja kirjalike avalduste
esitamisel.
Bakalaureuse kraadi (LL.B.) olemasolu on advokaadi
abiks saamise eeltingimus.

Täieõiguslikuks
advokaadiks/õigusnõustajaks



Isik peab sooritama riikliku eksami. (Selle
korraldab Malta ülemkohtunik (Prim Imħallef
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Riik: Malta

saamise nõuded


Alternatiivsed võimalused
kutsealale juurdepääsuks

ta' Malta). Advokatuur valmistab ette kutseeetikat käsitlevad küsimused. Nii kirjaliku kui ka
suulise eksami viivad läbi kaks kohtunikkonna
liiget.)
Isik peab läbima kutsepraktika.

ANDMED PUUDUVAD.

2. Koolitus kutsepraktika ajal
Kas on nõutav
kutsepraktika läbimine?

JAH

Õiguslik alus:
Malta
kohtukorralduse
ja
tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 81.

Kohustuslik

JAH

Kindlaksmääratud kestus:
üks aasta (vt allpool punkt „Kavandatud
muudatused”).

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
korraldamise eest
vastutavad struktuurid

Eraõiguslikud praksised ja advokaadibürood.
Advokatuuril selles etapis konkreetne roll puudub.
Advokatuurile on tehtud ettepanekuid selle kohta, et ta võtaks
endale aktiivsema rolli.

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse vorm

Erapraksise juhendamisel toimuv kutsepraktika.
Õigusaktide kohaselt peab isik läbima kohtus vähemalt
üheaastase koolituse teise advokaadi juures.

Sobivuseksam/kontroll
enne kutsepraktika algust

PUUDUB

Kindlaksmääratud
õppekava kutsepraktika
ajal

PUU- Õigusteaduses
esimese
astme
kõrghariduse
omandanud
isik
peab
osalema
nii
praktiseeriva
DUB
advokaadi büroo töös kui ka ülemkohtu istungitel.

ELi õigust ja keeleõpet
käsitlevad erisused

PUUDUVAD

Kutsepraktika periood on
jagatud erinevateks
etappideks

EI

Kutsepraktika järgne
hindamine/eksam

PUUDUB

3. Täiendusõppe süsteem
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Riik: Malta

Täiendusõppe ja
spetsialiseerumisõppe eristamine

EI ERISTATA.

Täiendusõppe läbimisega
seotud kohustused

PUU- Täiendusõppe läbimise kohustust ei ole sätestatud riigi
DUõigusaktides ega advokatuuri kodukorras.
VAD Kuid advokatuur on teinud ettepaneku muuta
täiendusõppe läbimine kohustuslikuks.

Spetsialiseerumisõppe
läbimisega seotud
kohustused

PUU- Spetsialiseerumist ei ole nimetatud riigi õigusaktides
DUega ka advokatuuri kodukorras.
VAD

Kohustused seoses
võõrkeelte õppimisega

Kohustused puuduvad.

Täiendusõppe/spetsialisee
rumisõppe raames ELi
õiguse sisu
omandamisega seotud
kohustused

Kohustused puuduvad.

4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
Akrediteerimisvõimalus

EI KOHALDATA.
Maltal puudub koolitustegevuste
protsess.

Nende koolituspakkujate arv, kes
pakuvad täiendusõpet

Advokatuur.

Nende koolituspakkujate liik, kes
töötavad välja akrediteeritud
täiendusõppe kursusi

EI KOHALDATA.

akrediteerimise

Koolituste liigid ja õppemeetodid
Koolituste liigid, mis on heaks
kiidetud täiendusõppe või
spetsialiseerumisõppe läbimise
kohustuse raames

ANDMED PUUDUVAD.
Õigusaktides
või
advokatuuri kodukorras ei
ole seda nimetatud.
Maltal puudub
advokaatidel
täiendusõppe või
spetsialiseerumisõppe
läbimise kohustus.
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Osalemine
koolitusel,
mis
toimub
teises
liikmesriigis:
advokaadid
võivad
osaleda
omal
äranägemisel
teistes
liikmesriikides toimuvatel
koolitustel.
Sellistel
koolitustel
osalemisest olenemata on
isik, kes soovib saada

Riik: Malta

advokatuuri
liikmeks,
siiski kohustatud eelnevalt
läbima aastase praktika
kohtus.
5. Järelevalve koolituse üle
Täiendusõppe üle järelevalvet
tegevad organisatsioonid

ANDMED PUUDUVAD.

6. Koolitussüsteemi riiklik reform
Advokatuur on koostanud ja esitanud valitsusele uue seaduse ettepaneku, millega soovitakse
olulisel määral parandada kutseala käsitlevat regulatsiooni (advokaate käsitlev seadus). See
seadus peaks jõustuma 2014. aastal.
Kavandatud muudatused
Kvalifikatsioon. Advokaate käsitleva seadusega antakse isikutele, kellel on LL.D kraadi
asemel magistrikraad, võimalus registreerida end advokatuuris ning esineda kõrgema ja
madalama astme kohtute istungitel.
Alates 2016. aastast on nõutav nelja-aastase bakalaureuseõppe (Hons) ja üheaastase
magistriõppe läbimine.
Kutsepraktika kestus. Advokatuur on teinud ettepaneku pikendada kutsepraktika kestust
kahe aastani (ainult advokaatide puhul).
Täiendusõpe. Täiendusõpe on kavas muuta kohustuslikuks kõigi juristide jaoks, et nad
suudaksid oma tegevuslitsentsi hoida. Nad peaksid igal aastal läbima akrediteeritud koolitusi
teatud mahus.
ELi õiguse alane koolitus.
ELi õiguse alane koolitus muutub täiendusõppe raames põhjalikumaks.
ELi õiguse aspektide põhjalikum käsitlemine kutsepraktika jooksul võib praktikas osutuda
problemaatiliseks, kuid advokatuur siiski kaalub seda.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 2 – Study on the state of play of lawyers
training in EU law”. Küsitluse viisid läbi Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) ja Euroopa
Avaliku Halduse Instituut (EIPA).
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