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OPIS VNÚTROŠTÁTNEHO SYSTÉMU ODBORNEJ PRÍPRAVY PRÁVNIKOV na Malte
1. Prístup k povolaniu
Vysokoškolské vzdelanie /
univerzitné vzdelanie

ÁNO

Právnické vzdelanie je povinné

ÁNO
Na Malte existujú 2 kategórie právnického povolania:
advokáti a právni zástupcovia. Pojmy „právnik“
a „advokát“ sa používajú v rovnakom význame.
Predpokladom pre povolanie advokáta je titul LL.D
(„doktor práva“) alebo rovnocenný. LL.D. je
akademický titul v oblasti práva na úrovni doktorátu,
ktorý si vyžaduje aspoň tri roky postgraduálneho
prezenčného štúdia na Maltskej univerzite. Pokiaľ ide
o jeho rovnocennosť s inými titulmi, je rovnocenný
titulu LL.M (magister práva).
Advokáti majú právo na prijatie na vyšších i nižších
súdoch.
Právni zástupcovia majú právo na prijatie na nižších
súdoch. Pomáhajú aj advokátom v ich činnosti a pri
podávaní písomných vyjadrení.
Predpokladom pre povolanie právneho zástupcu je titul
LL.B.

Ako sa stať plnohodnotným
právnikom:



Štátna skúška (skúšku organizuje predseda
Najvyššieho súdu Malty (Prim Imħallef ta
'Malta). Advokátska komora poskytne otázky
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Krajina: Malta


Alternatívne cesty k vykonávaniu
povolania:

týkajúce sa etiky. Písomnú i ústnu skúšku vedú
dvaja členovia sudcovského zboru.)
Dokončenie obdobia zaškolenia

Neuplatňuje sa

2. Odborná príprava v období zaškolenia
Existuje obdobie
zaškolenia?

ÁNO

Právny základ:
Článok
81
maltského
a občianskeho súdneho poriadku

Povinná

ÁNO

Stanovená dĺžka:

správneho

1 rok (pozri časť „Plánované zmeny“)
Inštitúcie zodpovedné za
organizovanie odbornej
prípravy v období
zaškolenia

Súkromní právnici a právnické firmy
Advokátska komora nemá v tejto fáze žiadnu osobitnú úlohu.
Existujú návrhy, aby advokátska komora prevzala aktívnejšiu
úlohu.

Formy odbornej prípravy
v období zaškolenia

Prax pod dohľadom súkromného právnika:
Zákon iba požaduje, aby osoba absolvovala odbornú prípravu
na súde s iným právnikom v trvaní aspoň 1 rok.

Prijímacia skúška/kontrola NIE
pred obdobím zaškolenia
Stanovené osnovy
v období zaškolenia

NIE

Osobitné požiadavky
týkajúce sa právnych
predpisov EÚ a jazykovej
prípravy:

NIE

Obdobie zaškolenia
rozdelené do rôznych fáz

NIE

Hodnotenie/skúška po
skončení obdobia
zaškolenia

NIE

Absolvent práva musí navštevovať
praktizujúceho advokáta, ako aj
Najvyššieho súdu.

3. Systém priebežnej odbornej prípravy
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kanceláriu
zasadnutia

Krajina: Malta

Rozlišovanie medzi priebežnou
odbornou prípravou
a špecializačnou odbornou
prípravou

NIE

Povinnosti týkajúce sa
priebežnej odbornej
prípravy/ špecializačnej
odbornej prípravy

NIE

Nepretržitá odborná príprava sa nespomína v štátnom
zákone ani v interných predpisoch advokátskej
komory.
Advokátska komora však navrhuje, aby sa nepretržitá
odborná príprava stala povinnou.

Povinnosti týkajúce sa
špecializačnej odbornej
prípravy

NIE

Špecializácia sa neuvádza v štátnom zákone ani
v interných predpisoch.

Povinnosti týkajúce sa
štúdia cudzích jazykov

Žiadne povinnosti

Povinnosti týkajúce sa
práva EÚ v súvislosti
s priebežnou odbornou
prípravou / špecializačnou
odbornou prípravou

Žiadne povinnosti

4. Systémy akreditácie a poskytovatelia odbornej prípravy
Možnosť akreditácie

Neuplatňuje sa
Na Malte neexistuje proces akreditácie činností
odbornej prípravy.

Počet poskytovateľov priebežnej
odbornej prípravy

Advokátska komora

Typ poskytovateľov odbornej
prípravy, ktorí zabezpečujú
akreditované činnosti priebežnej
odbornej prípravy

Neuplatňuje sa

Činnosti a metódy
Druhy činnosti odbornej prípravy
prípustné v rámci povinnej
priebežnej prípravy alebo
špecializačnej odbornej prípravy

Neuplatňuje sa
Žiadna zmienka v zákone
ani interných predpisoch:
na Malte neexistujú
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Účasť na činnostiach
odbornej prípravy v inom
členskom štáte:
Právnici sa môžu podľa

Krajina: Malta

žiadne povinnosti
týkajúce sa nepretržitej
alebo špecializovanej
odbornej prípravy.

vlastného
uváženia
zúčastňovať
na
činnostiach
odbornej
prípravy v inom členskom
štáte.
To
však
nenahrádza
požiadavku na odbornú
prípravu na súde v trvaní 1
roka
pred
prijatím
právnika do advokátskej
komory.

5. Dohľad nad činnosťami odbornej prípravy
Organizácie, ktoré sa podieľajú
na dohľade nad činnosťami
priebežnej odbornej prípravy

Neuplatňuje sa

6. Vnútroštátna reforma systému odbornej prípravy
Advokátska komora vypracovala a navrhla vláde nový zákon, ktorým sa radikálne menia
právne predpisy týkajúce sa tohto povolania (zákon o právnikoch). Očakáva sa, že tento
zákon nadobudne účinnosť v roku 2014.
Plánované zmeny
Kvalifikácia: Zákon o právnikoch umožní ľuďom, ktorí majú namiesto titulu LL.D. titul
magistra, zaregistrovať sa v advokátskej komore a vystupovať na vyšších a nižších súdoch.
Od roku 2016 bude požadovanou kvalifikáciou titul B.A. (Hons) získaný štvorročným štúdiom,
po ktorom bude nasledovať jednoročný magisterský študijný program.
Dĺžka obdobia zaškolenia: Advokátska komora navrhuje predĺžiť obdobie zaškolenia na 2
roky (iba pre advokátov).
Nepretržitá odborná príprava: Plánuje sa, že nepretržitá odborná príprava sa stane
povinnou pre všetkých právnikov, aby si udržali osvedčenie na výkon praxe. Každý rok budú
musieť absolvovať niekoľko hodín akreditovanej odbornej prípravy.
Aspekty práva EÚ v odbornej príprave
V rámci nepretržitej odbornej prípravy sa posilní odborná príprava v aspektoch práva EÚ.
Posilnenie aspektov práva EÚ v období zaškolenia by mohlo byť v praxi problematické, ale
komora o ňom uvažuje.
Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 2 – Štúdia o stave odbornej prípravy
právnikov v oblasti práva EÚ“ realizovaný Radou advokátskych komôr a združení právnikov Európy (CCBE)

4

Krajina: Malta

a Európskym inštitútom verejnej správy (EIPA)
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