Συστήματα κατάρτισης δικηγόρων στην ΕΕ
Μάλτα
Φορέας που υπέβαλε πληροφορίες: Δικηγορικός Σύλλογος Μάλτας (Chamber of Advocates)
Απρίλιος 2014

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στη Μάλτα
1. Πρόσβαση στο επάγγελμα
Τριτοβάθμια/πανεπιστημιακή
εκπαίδευση

ΝΑΙ

Υποχρεωτικό πτυχίο νομικής

ΝΑΙ
Στη Μάλτα υπάρχουν δύο κατηγορίες νομικών:
δικηγόροι και νομικοί πληρεξούσιοι. Η ιδιότητα του
δικηγόρου δηλώνεται εξίσου με τους όρους «lawyer»
και «advocate». Για να γίνει κάποιος δικηγόρος,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι κάτοχος
πτυχίου LL.D. («Διδάκτωρ Νομικής») ή ισοδύναμου
τίτλου. Το LL.D. είναι ένας ακαδημαϊκός διδακτορικός
τίτλος σπουδών νομικής, για την απόκτηση του
οποίου απαιτούνται τουλάχιστον τρία έτη
μεταπτυχιακών σπουδών πλήρους φοίτησης στο
Πανεπιστήμιο της Μάλτας. Όσον αφορά την
ισοδυναμία του με άλλα πτυχία, ισοδυναμεί με τίτλο
LL.M (μεταπτυχιακό δίπλωμα νομικής).
Οι δικηγόροι έχουν δικαίωμα παράστασης τόσο στα
ανώτερα όσο και στα κατώτερα δικαστήρια.
Οι
νομικοί πληρεξούσιοι έχουν δικαίωμα
παράστασης στα κατώτερα δικαστήρια. Επικουρούν
επίσης τους δικηγόρους στα καθήκοντά τους, καθώς
και όσον αφορά την κατάθεση έγγραφων
υπομνημάτων.
Για να γίνει κάποιος νομικός πληρεξούσιος,
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απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτει LL.B.
(πτυχίο νομικής).
Στάδια για την απόκτηση της
ιδιότητας του δικηγόρου:




Εναλλακτικές οδοί πρόσβασης
στο επάγγελμα:

Κρατικές
εξετάσεις
(οι
εξετάσεις
διοργανώνονται από τον Πρόεδρο του
Ανωτάτου Δικαστηρίου της Μάλτας (Prim
Imħallef ta' Malta). Ο δικηγορικός σύλλογος
επιλέγει τα θέματα των εξετάσεων που
σχετίζονται με τη δεοντολογία. Τόσο οι
γραπτές όσο και οι προφορικές εξετάσεις
διεξάγονται από δύο μέλη του δικαστικού
σώματος
Ολοκλήρωση περιόδου προετοιμασίας για την
είσοδο στο επάγγελμα

Α/Α

2. Κατάρτιση κατά την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα
Προβλέπεται περίοδος
προετοιμασίας για την
είσοδο στο επάγγελμα;

ΝΑΙ

Νομική βάση:
Άρθρο 81 του μαλτέζικου Κώδικα
οργάνωσης και πολιτικής δικονομίας

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

Καθορισμένη διάρκεια:
1 έτος (βλ. κατωτέρω «προβλεπόμενες
αλλαγές»)

Τύποι αρμόδιων δομών
για την οργάνωση της
εισαγωγικής κατάρτισης

Ιδιωτικά δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές εταιρείες.
Ο δικηγορικός σύλλογος δεν διαδραματίζει κάποιον ειδικό
ρόλο στο εν λόγω στάδιο. Υπάρχουν προτάσεις για την
ανάληψη πιο ενεργού ρόλου από τον δικηγορικό σύλλογο.

Μορφή εισαγωγικής
κατάρτισης

Πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη ιδιώτη δικηγόρου:
Η μόνη απαίτηση που προβλέπεται από τον νόμο είναι ότι ο
ενδιαφερόμενος πρέπει να παρακολουθήσει κατάρτιση στο
δικαστήριο μαζί με άλλον δικηγόρο για περίοδο τουλάχιστον
ενός έτους.

Εισαγωγικές εξετάσεις /
έλεγχος πριν από την
περίοδο προετοιμασίας
για την είσοδο στο
επάγγελμα

ΟΧΙ

Καθορισμένο πρόγραμμα

ΟΧΙ

Ο απόφοιτος νομικής πρέπει να παρακολουθεί
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σπουδών κατά την
περίοδο προετοιμασίας
για την είσοδο στο
επάγγελμα

κατάρτιση στο γραφείο μαχόμενου δικηγόρου,
καθώς και στις συνεδριάσεις του Ανώτατου
Δικαστηρίου

Ιδιαίτερες απαιτήσεις
όσον αφορά το δίκαιο της
ΕΕ και τη γλωσσική
κατάρτιση

ΟΧΙ

Υποδιαίρεση της
περιόδου προετοιμασίας
για την είσοδο στο
επάγγελμα σε
διαφορετικά στάδια

ΟΧΙ

Αξιολόγηση/εξετάσεις
μετά την περίοδο
προετοιμασίας για την
είσοδο στο επάγγελμα

ΟΧΙ

3. Σύστημα συνεχούς κατάρτισης
Διαφοροποίηση μεταξύ
συνεχούς
κατάρτισης/κατάρτισης
εξειδίκευσης

ΟΧΙ

Υποχρεώσεις όσον
αφορά τη συνεχή
κατάρτιση

ΟΧΙ

Η συνεχής κατάρτιση δεν αναφέρεται ούτε στην
κρατική νομοθεσία ούτε στους εσωτερικούς
κανονισμούς του δικηγορικού συλλόγου.
Ωστόσο, ο δικηγορικός σύλλογος εισηγείται να
καταστεί υποχρεωτική η συνεχής κατάρτιση.

Υποχρεώσεις όσον
αφορά την κατάρτιση
εξειδίκευσης

ΟΧΙ

Η εξειδίκευση δεν αναφέρεται ούτε στην κρατική
νομοθεσία ούτε σε εσωτερικούς κανονισμούς.

Υποχρεώσεις όσον αφορά Καμία υποχρέωση
την εκμάθηση ξένων
γλωσσών
Υποχρεώσεις όσον αφορά Καμία υποχρέωση
περιεχόμενο σχετικό με
το δίκαιο της ΕΕ σε σχέση
με τη συνεχή
κατάρτιση/κατάρτιση
εξειδίκευσης
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4. Συστήματα διαπίστευσης και πάροχοι κατάρτισης
Δυνατότητα διαπίστευσης

Α/Α
Δεν υπάρχει διαδικασία διαπίστευσης
δραστηριότητες κατάρτισης στη Μάλτα.

Αριθμός παρόχων κατάρτισης οι
οποίοι προσφέρουν
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης

Δικηγορικός σύλλογος

Τύπος παρόχων κατάρτισης οι
οποίοι αναπτύσσουν
διαπιστευμένες δραστηριότητες
συνεχούς κατάρτισης

Α/Α

για τις

Δραστηριότητες και μέθοδοι
Τύπος αποδεκτών
δραστηριοτήτων κατάρτισης στο
πλαίσιο των υποχρεώσεων
συνεχούς κατάρτισης ή
κατάρτισης εξειδίκευσης

Α/Α
Δεν αναφέρονται στον
νόμο
ή
στους
εσωτερικούς
κανονισμούς:
Δεν προβλέπονται
υποχρεώσεις συνεχούς
κατάρτισης ή κατάρτισης
εξειδίκευσης για τους
δικηγόρους στη Μάλτα.

5. Εποπτεία δραστηριοτήτων κατάρτισης
Φορείς εποπτείας των
δραστηριοτήτων συνεχούς
κατάρτισης

Α/Α

6. Εθνική μεταρρύθμιση του συστήματος κατάρτισης

4

Συμμετοχή
σε
δραστηριότητες
κατάρτισης σε άλλο
κράτος μέλος:
Οι δικηγόροι μπορούν να
συμμετέχουν
κατά
βούληση
σε
δραστηριότητες
κατάρτισης
που
λαμβάνουν χώρα σε άλλο
κράτος μέλος.
Ωστόσο,
αυτό
δεν
υποκαθιστά
την
υποχρέωση άσκησης των
δικηγόρων σε δικαστήριο
για περίοδο ενός έτους
πριν από τη δυνατότητα
εγγραφής τους στον
δικηγορικό σύλλογο.
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Ο δικηγορικός σύλλογος έχει καταρτίσει και προτείνει προς ψήφιση στην κυβέρνηση νέο
νόμο για τη ριζική αναμόρφωση των ρυθμίσεων του επαγγέλματος (νόμος περί
δικηγόρων). Ο εν λόγω νόμος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2014.
Προβλεπόμενες αλλαγές
Τίτλοι σπουδών: Ο νόμος περί δικηγόρων θα επιτρέπει σε όσους είναι κάτοχοι
μεταπτυχιακού διπλώματος αντί LL.D. να εγγράφονται στον δικηγορικό σύλλογο και να
παρίστανται ενώπιον των ανώτερων και κατώτερων δικαστηρίων.
Από το 2016 και έπειτα, οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών θα είναι πτυχίο B.A. (Hons)
τετραετούς φοίτησης και στη συνέχεια μεταπτυχιακό δίπλωμα μονοετούς φοίτησης.
Διάρκεια περιόδου εισαγωγικής κατάρτισης: ο δικηγορικός σύλλογος έχει προτείνει την
παράταση της διάρκειας της περιόδου εισαγωγικής κατάρτισης σε 2 έτη (μόνο για
δικηγόρους)
Συνεχής κατάρτιση: Εξετάζεται το ενδεχόμενο να καταστεί υποχρεωτική η συνεχής
κατάρτιση για όλους τους δικηγόρους, ως προϋπόθεση για τη διατήρηση της άδειας
άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος. Θα πρέπει να παρακολουθούν ορισμένο αριθμό
ωρών διαπιστευμένης κατάρτισης σε ετήσια βάση.
Κατάρτιση σε πτυχές του δικαίου της ΕΕ
Η κατάρτιση σε πτυχές του δικαίου της ΕΕ θα ενισχυθεί στο πλαίσιο της συνεχούς
κατάρτισης.
Η εφαρμογή πτυχών του δικαίου της ΕΕ κατά την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο
στο επάγγελμα ενδέχεται να είναι προβληματική στην πράξη, είναι όμως ενδεχόμενο που
εξετάζεται από τον δικηγορικό σύλλογο.
Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 2 – Μελέτη σχετικά με την
παρούσα κατάσταση όσον αφορά την κατάρτιση των δικηγόρων στο δίκαιο της ΕΕ», που εκπονήθηκε από
το Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CCBE) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)
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