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DESKRIZZJONI TAS-SISTEMA NAZZJONALI TA' TAĦRIĠ GĦALL-AVUKATI fl-Iskozja
1. Aċċess għall-professjoni
L-edukazzjoni għolja / ledukazzjoni universitarja

IVA

Lawrja fil-liġi hija
obbligatorja

IVA

L-istadji biex persuna tilħaq
avukat:







Toroq alternattivi għallprofessjoni:

Reġistrazzjoni mal-Kamra tal-Avukati
Eżami (Organizzat mill-Kamra tal-Avukati)
L-evalwazzjoni ta’ kandidat mill-Kamra talAvukati jew minn kumitat stabbilit mill-Kamra
tal-Avukati
Tlestija ta’ perjodu ta’ induzzjoni

LE
Wieħed jista’ jsir avukat jekk qabel ikun konsulent
legali biss.

2. Taħriġ matul il-perjodu ta’ induzzjoni
Hemm perjodu ta’
induzzjoni?

IVA

Bażi legali:
Ir-Regolamenti dwar il-kandidati għall-ammissjoni
(ippubblikata mill-Fakultà l-Avukati)
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Obbligatorju

IVA

Tipi ta’ strutturi
responsabbli millorganizzazzjoni tattaħriġ inizjali

Il-Kamra tal-Avukati Skoċċiża

Il-forma tat-taħriġ
inizjali






It-tul stabbilit:
Disa' xhur

Apprendistat taħt is-superviżjoni ta' uffiċċju privat
L-apprendistat taħt is-superviżjoni tal-Kamra talAvukati Skoċċiża
Taħriġ dwar ħiliet professjonali legali
L-istruzzjoni prattika magħrufa bħala devilling, li
matulha Kandidati għall-Ammissjoni jibbenefikaw
minn taħriġ strutturat intensiv f’ħiliet speċjali talavukatura
Ara wkoll ir-Regolamenti dwar il-Kandidati għallAmmissjoni

Eżami tad-dħul /
kontroll ta' qabel ilperjodu ta’ induzzjoni

IVA



Il-kontroll / Il-verifika tad-diploma
(issottometti kopja tat-traskrizzjoni talLawrja tal-LLB)



Ezami tad-dħul



Oħrajn (iċċekkja t-traskrizzjonijiet
akkademiċi, ir-referenzi minn żewġ persuni,
il-kundanni penali, l-ittra ta'
akkumpanjament sabiex tiġi iskritt bħala
Kandidat għall-Ammissjoni)

Kurrikulu stabbilit
matul il-perjodu ta’
induzzjoni

IVA

Suġġetti koperti: il-provi, il-prattika u l-protokoll, is-

L-ispeċifiċitajiet
marbutin mal-liġi talUE u mat-taħriġ
lingwistiku:

L-ebda sessjoni fil-liġi tal-UE

Il-perjodu ta’
induzzjoni maqsum fi

IVA

sengħa tal-persważjoni

L-ebda taħriġ lingwistiku

Il-Kandidati għall-Ammissjoni jsegwu korsijiet obbligatorji
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stadji differenti

u evalwazzjonijiet fis-sengħa tal-persważjoni, kif ukoll
taħriġ prattiku ċivili u kriminali ma’ membri tal-Kamra talAvukati.

Il-valutazzjoni talperjodu ta' wara linduzzjoni / l-eżami

IVA



Permezz ta’ eżamijiet bil-miktub



Permezz ta’ eżamijiet orali

3. Sistema ta' taħriġ kontinwu
Id-distinzjoni bejn taħriġ
kontinwu / taħriġ ta’
speċjalizzazzjoni
Obbligi dwar it-taħriġ
kontinwu

LE

IVA

L-obbligi ta’ taħriġ kif stipulati fir-regolamenti
interni tal-Kamra tal-Avukati Skoċċiża
(Il-membri kollha prattikanti huma meħtieġa jlestu
minimu ta’ 10 sigħat ta' żvilupp professjonali
kontinwu akkreditat (CPD) ta' kull sena, billi
jattendu għal korsijiet, konferenzi, simpożji u
attivitajiet simili organizzati minn fornituri tattaħriġ akkreditati mid-Direttur tat-Taħriġ u lEdukazzjoni għal dan l-iskop.)
Bażi legali:
L-Iskema għall-Iżvilupp Professjonali Kontinwu
(CPD)
http://www.advocates.org.uk/profession/devschem
e.html

Obbligi dwar it-taħriġ
ta' speċjalizzazzjoni

LE

M’hemm l-ebda skema ta' speċjalizzazzjoni għall-

L-obbligi marbutin
mat-tagħlim ta’ lingwi
barranin

L-EBDA OBBLIGU

Avukati Skoċċiżi.

Obbligi li jirrigwardaw L-ebda obbligu
il-kontenut tal-liġi talUE meta mqabbel mattaħriġ kontinwu / ta’
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speċjalizzazzjoni?
4. Sistemi ta’ akkreditazzjoni u fornituri ta’ taħriġ
Il-possibbiltà ta'
akkreditazzjoni

IVA (għal taħriġ tas-CPD biss)
 ta' korsijiet tat-taħriġ
 ta' fornituri tat-taħriġ nazzjonali
 ta’ fornituri tat-taħriġ mill-Istati Membri
kollha

Għadd ta’ fornituri tat-taħriġ
joffru attivitajiet ta’ taħriġ
kontinwu

Bejn 21 u 50

It-tip ta' fornituri tat-taħriġ
li jiżviluppaw attivitajiet
akkreditati ta’ taħriġ
kontinwu








Il-Kamra tal-Avukati Skoċċiża
Fornitur tat-taħriġ kummerċjali privat
akkreditat (inklużi d-ditti legali)
Fornitur tat-taħriġ pubbliku jew privat
akkreditat, mingħajr skop ta' qligħ (inklużi
l-universitajiet, il-fondazzjonijiet)
Fornitur tat-taħriġ kummerċjali privat
mhux akkreditat
Fornitur tat-taħriġ privat jew pubbliku
mhux akkreditat mingħajr skop ta' qligħ

L-għadd ta’ fornituri tattaħriġ li joganizzaw taħriġ
bħala preparazzjoni għal
speċjalizzazzjoni

Bejn 21 u 50

It-tip ta’ fornituri ta’ taħriġ li
jiżviluppaw attivitajiet
akkreditati ta’ taħriġ bi
tħejjija għal speċjalizzazzjoni

Mhux applikabbli

L-attivitajiet u l-metodi
Tip ta’ attivitajiet ta’ taħriġ
aċċettati taħt l-obbligi ta’
taħriġ kontinwu jew ta'
speċjalizzazzjoni





L-attendenza fiżika ta’
sessjonijiet ta’ taħriġ
It-tlestija ta' sessjonijiet ta’
taħriġ mill-bogħod
It-tlesitija ta' moduli ta’
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Il-parteċipazzjoni
f’attivitajiet tattaħriġ fi Stati
Membri oħra:
Iva, tista' tgħodd
bħala obbligu tat-
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taħriġ kontinwu
tagħlim elettroniku
Is-segwiment ta' webinar
L-attendenza ta'
konferenzi ta' taħriġ
Il-parteċipazzjoni
f’attivitajiet ta’ taħriġ bħala
ħarrieġ jew għalliem
Il-Kitba / Il-Pubblikazzjoni

5. Is-superviżjoni tal-attivitajiet ta’ taħriġ
L-organizzazzjonijiet involuti
fis-superviżjoni ta’
attivitajiet ta’ taħriġ
kontinwu

IVA

Il-proċess ta’ superviżjoni

Il-proċess ta’ superviżjoni jinkludi l-evalwazzjoni ta’



Il-Kamra tal-Avukati Skoċċiża hija
involuta fis-superviżjoni jew fl-evalwazzjoni
tal-korsijiet akkreditati ta’ taħriġ kontinwu

Il-kwalità tal-kontenut
Il-kwalità tal-metodi ta’ taħriġ

Rigward it-taħriġ tas-CPD, l-avukati prattikanti jridu
jiddikjaraw li lestew mill-inqas 10 sigħat ta'
żvilupp kontinwu professjonali akkreditat (CPD)
f’kull sena kalendarja (ara hawn fuq “Obbligi dwar
it-taħriġ kontinwu”)
L-organizzazzjonijiet involuti
fis-superviżjoni talattivitajiet ta’ taħriġ għal
speċjalizzazzjoni

Mhu
x
appli
kabb
li

Ma hemm l-ebda speċjalizzazzjoni formali
għall-avukati fl-Iskozja.

Il-proċess ta’ superviżjoni

Mhux applikabbli

6. Ir-riforma nazzjonali tas-sistema ta’ taħriġ
L-ebda pjan ta’ riforma f’dan il-waqt.

Sors: Proġett pilota — Taħriġ Ġudizzjarju Ewropew "Ġabra 2 – Studju dwar is-sitwazzjoni attwali
tat-taħriġ fil-liġi tal-UE", imwettaq mill-Kunsill tal-Kmamar Ewropej tal-Avukati (CCBE) u mill-
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Istitut Ewropew tal-Amministrazzjoni Pubblika (EIPA)
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