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

IVA

Lawrja fil-liġi hija
obbligatorja

IVA

L-istadji biex persuna tilħaq
avukat:



Reġistrazzjoni mal-Kamra tal-Avukati



Eżami (Eżami orali dwar ir-responsabbiltà
professjonali, ġestit mill-Kamra tal-Avukati)



L-evalwazzjoni tal-kandidat u l-aċċettazzjoni
minn ditta legali (irid ikun impjegat minn
ditta legali jew qed joffri servizzi legali midditta legali tiegħu, meta jidħol mal-Kamra talAvukati)



Toroq alternattivi għallprofessjoni:

Tlestija ta’ perjodu ta’ induzzjoni

Mhux applikabbli

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

IVA

Bażi legali
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Il-Karta

tal-Kamra

tal-Avukati

Svediża,

it-

Taqsima 3 u l-Kodiċi tal-Proċedura Ġudizzjarja, ilKapitolu 8, it-Taqsima 2
http://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfu
ndet-engelska/Rules-and-regulations/Charter/
Obbligatorju

IVA

It-tul stabbilit:
Il-kandidat irid jaħdem għal tliet snin ma' ditta
legali wara li jkun lesta l-istudji legali

Tipi ta’ strutturi
responsabbli millorganizzazzjoni tattaħriġ ta' induzzjoni

Il-Kamra tal-Avukati

Il-forma tat-taħriġ
inizjali

Taħriġ dwar ħiliet professjonali legali

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

LE

Il-kurrikulu stabbilit
matul il-perjodu ta’
induzzjoni

LE

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

LE

Il-perjodu ta’
induzzjoni maqsum fi
stadji differenti

LE

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

IVA

(taħt is-superviżjoni ta' avukat)

Evalwazzjoni permezz ta' rapporti mingħand
it-tuturi
Min japplika mal-Kamra tal-Avukati Svediża jrid
jehmeż ir-referenzi tal-impjegatur tiegħu (id-ditta
legali). Id-ditta legali għandha tikkonferma li lapplikant huwa adattat biex isir avukat.
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3. Sistema ta' taħriġ kontinwu
Id-distinzjoni bejn taħriġ LE
kontinwu
/
taħriġ
ta’
speċjalizzazzjoni
Obbligi dwar it-taħriġ
kontinwu

LE

L-obbligi ta’ taħriġ kif iddikjarati fir-regolamenti
interni tal-Kamra tal-Avukati
Bażi legali
Sistema ta' taħriġ għall-avukati għal taħriġ
professjonali kontinwu

Obbligi dwar it-taħriġ
ta' speċjalizzazzjoni

LE

It-taħriġ speċjalizzat la hu msemmi fil-liġi tal-Istat
u lanqas fir-regolamenti interni
Madankollu, il-Kodiċi tal-Kondotta għall-membri
tal-Kamra tal-Avukati Svediża jistipula (ir-regola
2.5 dwar il-kompetenza professjonali) li avukat
huwa obbligat iżomm u jiżviluppa l-kompetenza
professjonali tiegħu billi jimmonitorja l-iżvilupp
tal-liġi fl-oqsma li huwa attiv fihom bħala avukat
kif ukoll jagħmel it-taħriġ kontinwu meħtieġ.

L-obbligi marbutin
mat-tagħlim ta’ lingwi
barranin

Ebda obbligu

L-Obbligi li
jirrigwardaw ilkontenut tal-liġi tal-UE
meta mqabbel mattaħriġ kontinwu / ta’
speċjalizzazzjoni?

Mhux b'mod espliċitu, madankollu kors fil-liġi tal-UE
jista' jgħodd bħala wieħed mir-rekwiżiti tat-taħriġ
kontinwu li l-avukati għandhom jattendu ta' kull sena.

4. Sistemi ta’ akkreditazzjoni u fornituri ta’ taħriġ
Il-possibbiltà ta'
akkreditazzjoni

Mhux applikabbli

Numru ta’ fornituri tattaħriġ joffru attivitajiet ta’
taħriġ kontinwu

Bejn sitta u għaxar istituzzjonijiet tat-taħriġ
ewlenin li jipprovdu taħriġ għall-avukati
Svediżi
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Ġaladarba huwa t-taħriġ bħala tali (il-kontenut
tal-korsijiet) li huwa importanti sabiex jiġi
sodisfat ir-rekwiżit eżistenti u mhux il-fornitur
tat-taħriġ innifsu, wieħed jista' jargumenta li
hemm aktar minn 50 fornitur tas-servizzi li
jissodisfaw ir-rekwiżiti.
It-tip ta' fornituri tat-taħriġ
li jiżviluppaw attivitajiet
akkreditati ta’ taħriġ
kontinwu



Il-Kamra tal-Avukati



Fornitur

kummerċjali

privat

tat-taħriġ

mhux akkreditat


Fornitur privat jew pubbliku tat-taħriġ, li
mhuwiex akkreditat, mingħajr skop ta'
qligħ

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

Mhux applikabbli

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'
attivitajiet ta'
tagħlim
imħallat
 L-attendenza ta'
konferenzi tattaħriġ
 Ilparteċipazzjoni
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Il-parteċipazzjoni
f'attivitajiet ta’ taħriġ fi Stat
Membru ieħor:
IVA, is-sistema Svediża toffri
din
il-possibilità
iżda
tiddependi fuq it-tip ta'
attivitajiet. L-attivitajiet li
jistgħu
jiġu
aċċettati
jinkludu:


L-attendenza fiżika ta’
sessjonijiet ta’ taħriġ



It-tlestija ta' attivitajiet
ta' tagħlim imħallat
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f’attivitajiet ta’
taħriġ bħala
ħarrieġ jew
għalliem



L-attendenza ta'
konferenzi tat-taħriġ



Il-parteċipazzjoni
f’attivitajiet ta’ taħriġ
bħala
ħarrieġ
jew
għalliem

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

Virga

Il-proċess ta’ superviżjoni

Ir-regolament tal-Kamra tal-Avukati jistipula
dettalji dwar liema korsijiet jistgħu jiġu inklużi
bħala rekwiżit ta' taħriġ kontinwu għall-avukati.

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-Istitut Ewropew tal-Amministrazzjoni Pubblika (EIPA)
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