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OPIS NACIONALNEGA SISTEMA USPOSABLJANJA ZA ODVETNIKE na Malti
1. Dostop do poklica
Visokošolska/univerzitetna
izobrazba

DA

Diploma iz prava je obvezna

DA
Na Malti obstajata dve kategoriji pravnikov: odvetniki
in pravni zastopniki. Izraza „lawyer“ in „advocate“ se
uporabljata kot sinonima. Pogoj za opravljanje
odvetniškega poklica je diploma LL.D. („doktor
prava“). LL.D. je univerzitetna diploma iz prava na
doktorski ravni, za katero je treba opraviti vsaj triletni
podiplomski redni študij na univerzi Malte. V smislu
enakovrednosti z drugimi diplomami je enakovredna
LL.M. (magister prava).
Odvetniki imajo pravice do zastopanja na višjih in
nižjih sodiščih.
Pravni zastopniki imajo pravice do zastopanja na
nižjih sodiščih. Prav tako pomagajo odvetnikom pri
njihovih nalogah in vlaganju pisnega procesnega
gradiva.
Pogoj za opravljanje poklica pravnega zastopnika je
diploma LL.B.

Koraki do pridobitve statusa
kvalificiranega odvetnika



državni izpit (izpit organizira vrhovni sodnik
Malte (Prim Imħallef ta' Malta). Odvetniška
zbornica zagotovi vprašanja, povezana z etiko.
Pisni in ustni izpit se opravljata pred dvema
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Druge poti do poklica

članoma sodstva);
končano uvajalno obdobje

–

2. Usposabljanje med uvajalnim obdobjem
Ali obstaja uvajalno
obdobje?

DA

Pravna podlaga:
člen 81 malteškega zakonika o organizaciji in
civilnem postopku

Obvezno

DA

Predpisano trajanje:
eno leto (glej spodaj „Predvidene
spremembe“)

Vrste struktur, pristojnih
za organiziranje
uvajalnega usposabljanja

zasebne odvetniške pisarne in odvetniške družbe
Odvetniška zbornica nima posebne vloge na tej stopnji.
Obstajajo predlogi, da bi odvetniška zbornica prevzela
dejavnejšo vlogo.

Oblika uvajalnega
usposabljanja

pripravništvo v zasebni odvetniški pisarni
Z zakonom se zahteva samo, da mora oseba opraviti najmanj
enoletno usposabljanje na sodišču z drugim odvetnikom.

Sprejemni
izpit/preverjanje pred
uvajalnim obdobjem

NE

Predpisan učni načrt med
uvajalnim obdobjem

NE

Posebnosti v zvezi s
pravom EU in jezikovnim
usposabljanjem

NE

Uvajalno obdobje
razdeljeno v različne faze

NE

Ocena/izpit po uvajalnem
obdobju

NE

Diplomant prava mora opraviti pripravništvo pri
odvetniku z licenco in se udeleževati obravnav višjih
sodišč.

3. Sistem stalnega usposabljanja
Razlikovanje med stalnim in
specialističnim usposabljanjem

NE
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Obveznosti v zvezi s
stalnim usposabljanjem

NE

Stalno usposabljanje ni predvideno niti z nacionalno
zakonodajo niti z notranjimi predpisi odvetniške
zbornice.
Vendar odvetniška zbornica predlaga, da bi stalno
usposabljanje postalo obvezno.

Obveznosti v zvezi s
specialističnim
usposabljanjem

NE

Specializacija ni predvidena niti
zakonodajo niti z notranjimi predpisi.

Obveznosti v zvezi z
učenjem tujih jezikov

Ni obveznosti.

Obveznosti v zvezi z
vsebino prava EU pri
stalnem/specialističnem
usposabljanju

Ni obveznosti.

z

nacionalno

4. Sistemi akreditacije in ponudniki usposabljanja
Možnost akreditacije

–
Postopek akreditacije za dejavnosti usposabljanja na
Malti ne obstaja.

Število ponudnikov
usposabljanja, ki ponujajo
dejavnosti stalnega usposabljanja

odvetniška zbornica

Vrsta ponudnikov usposabljanja,
ki razvijajo akreditirane
dejavnosti stalnega usposabljanja

–

Dejavnosti in metode
Vrsta dejavnosti usposabljanja,
priznana v okviru obveznosti
stalnega ali specialističnega
usposabljanja

–
Niso navedene niti v
zakonodaji niti v notranjih
predpisih.
Odvetniki na Malti nimajo
obveznosti glede stalnega
ali specialističnega
usposabljanja.
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Sodelovanje
na
dejavnostih
usposabljanja v drugih
državah članicah:
odvetniki lahko po želji
sodelujejo na dejavnostih
usposabljanja v drugih
državah članicah.
Vendar to ne nadomesti
zahteve po enoletnem
usposabljanju na sodišču,
preden so lahko sprejeti v
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odvetniško zbornico.
5. Nadzor nad dejavnostmi usposabljanja
Organizacije, vključene v
nadzor nad dejavnostmi
stalnega usposabljanja

–

6. Nacionalna reforma sistema usposabljanja
Odvetniška zbornica je pripravila in vladi predlagala nov zakon, s katerim bi bila korenito
spremenjena pravila o opravljanju odvetniškega poklica (zakon o odvetnikih). Ta zakon naj bi
predvidoma začel veljati leta 2014.
Predvidene spremembe
Kvalifikacije: Z zakonom o odvetnikih bosta osebam, ki imajo magistrski naziv in ne LL.D.,
omogočena vpis v zbornico ter nastopanje pred višjimi in nižjimi sodišči.
Od leta 2016 bosta zahtevani kvalifikaciji B.A. (Hons) po opravljenem štiriletnem študiju in
nato magistrski naziv po opravljenem enoletnem študiju.
Trajanje uvajalnega obdobja: Odvetniška zbornica predlaga, naj se trajanje uvajalnega
obdobja podaljša na dve leti (samo za odvetnike).
Stalno usposabljanje: Predvideno je, da bi stalno usposabljanje postalo obvezno za vse
odvetnike, da bi lahko ti ohranili svojo licenco za opravljanje odvetniškega poklica. Na leto bi
se morali udeležiti določenega števila ur akreditiranega usposabljanja.
Usposabljanje o vidikih prava EU:
Usposabljanje o vidikih prava EU bo okrepljeno v okviru stalnega usposabljanja.
Izvajanje usposabljanja o vidikih prava EU med uvajalnim obdobjem bi lahko bilo v praksi
težavno, vendar odvetniška zbornica razmišlja o tem.

Vir: Pilotni projekt – Evropsko izobraževanje v pravosodju: „Sklop 2 – Študija o usposabljanju odvetnikov o
pravu EU“, ki sta jo izvedla Svet odvetniških združenj Evrope (CCBE) in Evropski inštitut za javno upravo
(EIPA)

4

