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DESKRIZZJONI TAS-SISTEMA TA' TAĦRIĠ NAZZJONALI GĦALL-AVUKATI fl-Iskozja
1. Aċċess għall-Professjoni
Edukazzjoni ogħla /
edukazzjoni universitarja

IVA

Lawrja fil-liġi hija obbligatorja

IVA

Passi biex wieħed isir avukat:



Aċċess alternattiv għallprofessjoni:

IVA

L-evalwazzjoni tal-kandidat mill-Għaqda talLiġi
Wara t-tlestija tad-Diploma PEAT 1, lapplikanti jridu jippruvaw għas-sodisfazzjon
tal-Għaqda tal-Liġi tal-Iskozja li jixirqilhom
isiru solicitors (avukati li ma jipprattikawx ilqorti) qabel ma jkunu jistgħu jingħataw
Ċertifikat ta' Ammissjoni li bih jistgħu
jibdew apprendistat (PEAT 2).
Il-kors tad-diploma ta' wara l-istudji
universitarji jissejjaħ PEAT 1 u t-taħriġ
prattiku f'uffiċċju tal-avukati flimkien malkorsijiet obbligatorji (It-TCPD - TL-Iżvilupp
Professjonali Kontinwu tal-Apprendist )
jirrappreżenta PEAT 2.
 Tlestija ta’ perjodu ta’ induzzjoni
 Reġistrazzjoni mal-Għaqda tal-Liġi tal-Iskozja

Minflok lawrija fil-liġi wieħed jista' joqgħod għall-
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eżamijiet professjonali tal-Għaqda tal-Lipi talIskozja stess flimkien ma' apprendistat ta' tliet
snin “ta qabel PEAT 1” ma' solicitor prattikanti
Skoċċiż.
Wara

t-tlestja

ta'

dan

l-istadju,

l-avukati

apprendisti kollha jridu jlestu d-Diploma filPrattika

Legali

Professjonali

(PEAT

–

Edukazzjoni u Taħriġ Professjonali) – stadju 1
(PEAT 1)
2. Taħriġ matul perjodu ta’ induzzjoni
Hemm perjodu ta’
induzzjoni?

Bażi legali:
L-Att dwar is-Solicitors (l-Iskozja) 1980

IVA

Dan l-Att jagħti s-setgħa lill-Għaqda tal-Liġi talIskozja biex toħroġ regolamenti dwar it-taħriġ li
jinkludi kemm taħriġ prattiku u korsijiet ta' taħriġ
Obbligatorja

Tipi ta’
organizzazzjonijiet
responsabbli għallorganizzazzjoni ta’
taħriġ inizjali

Iva
iżda
parzjal
ment







Tul stabbilit:
Sentejn full time jew l-ekwivalenti ta' sentejn
full time – iżda mhux għall-kategoriji kollha talkandidati

Ditti tal-avukati privati
Organizzazzjonijiet tal-prattika mhux privati (bħallkorpi tal-gvern nazzjonali u lokali u d-dipartimenti
legali interni ta' kumpaniji privati)
Fornituri oħra awtorizzati mill-Għaqda tal-Liġi talIskozja, li joffru TCPD (L-Iżvilupp Professjonali
Kontinwu tal-Apprendist)
TPCD: 40 siegħa jridu jirriżultaw minn fornitur
awtorizzat mill-Għaqda tal-Liġi tal-Iskozja minbarra li
minimu ta' erba' siegħat minn dawk l-40 jridu
jirrappreżentaw kors obbligatorju tal-Etika (Dan
jirrigwarda l-perjodu ta' induzzjoni għaliex hemm
korsijiet tat-taħriġ onlajn li jridu jitlestew f'kull ħin
matul l-apprendistat (esperjenza ta' xogħol prattiku
ma' solicitor).
Fornituri kummerċjali u l-Universitajiet (il-fornituri
awtorizzati u l-korsijiet rikonoxxuti għad-diploma biss
jgħoddu fil-livell ta' apprendistat)
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Forma ta’ taħriġ
inizjali





L-apprendistat taħt is-superviżjoni ta' ditta tal-avukati
privata
Taħriġ dwar ħiliet professjonali mhux legali
Taħriġ dwar ħiliet professjonali legali

Dawn it-tliet elementi huma parti mill-perjodu ta'
induzzjoni
Eżami ta' ammissjoni /
kontroll qabel ilperjodu ta’ induzzjoni

IVA

Kontroll / verifika ta’ diploma

Il-kurrikulu stabbilit
matul il-perjodu ta’
induzzjoni

LE

L-ispeċifiċitajiet
rigward il-liġi tal-UE u
taħriġ lingwistiku:

Ma hemmx
rekwiżiti
lingwistiċi

Perjodu ta’ induzzjoni
maqsum fi stadji
differenti

LE

L-evalwazzjoni talperjodu wara linduzzjoni / l-eżami

IVA

Il-liġi tal-UE hija obbligatorja għall-ewwel
lawrija universitarja, madankollu ma tiġix
mgħallma bħala suġġett separat flistadju ta' diploma tal-kwalifika għaliex
dawn il-korsijiet huma aktar prattiċi u
jikkonċernaw pereżempju kif tidher
quddiem il-qorti, tranżazzjonijiet dwar lartijiet eċċ., iżda hemm elementi tal-liġi
tal-UE koperti fil-liġi tal-familja, tannegozju eċċ. bħala eżempju.

Is-solicitor superviżur irid ilesti evalwazzjonijiet
dwar il-prestazzjoni kull tliet xhur malapprendist. Dawn jiġu ppreżentati lill-Għaqda
tal-Liġi tal-Iskozja għal kontroll. Fi tmiem lapprendistat
is-solicitor
superviżur
irid
jiċċertifika illi l-apprendist kiseb ir-riżultati
kollha li speċifikati mill-Għaqda tal-Liġi talIskozja li jridu jiġu miksuba matul lapprendistat.

3. Is-sistema ta' taħriġ kontinwu
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Id-distinzjoni bejn taħriġ
kontinwu / taħriġ ta’
speċjalizzazzjoni
Obbligi li jirrigwardaw
taħriġ kontinwu

LE
Ma hemmx taħriġ ta' speċjalizzazzjoni fissistema Skoċċiża
IVA

L-obbligi ta’ taħriġ obbligatorju kif iddikjarat firregolamenti Interni tal-Għaqda tal-Liġi
Bażi legali:
Ir-Regolamenti (Skozja) dwar (L-Iżvilupp
Professjonali Kontinwu) 1993 u Ir-Rekwiżiti u
Gwida CPD għas-Solicitors Skoċċiżi

Obbligi li jirrigwardaw
taħriġ ta'
speċjalizzazzjoni

LE

It-taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni ma huwa msemmi
la mil-Liġi tal-Istat u lanqas mir-regolamenti
interni

L-obbligi rigward ittagħlim ta’ lingwi
barranin

L-ebda obbligi

Hemm xi obbligi li
jirrigwardaw ilkontenut tal-liġi tal-UE
fir-rigward tat-taħriġ
kontinwu / ta’
speċjalizzazzjoni?

L-ebda obbligi

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

Is-sistema ta' taħriġ tal-Iskozja ma tipprovdix
għal din il-possibiltà
Il-fornituri tal-korsijiet ta' taħriġ obbligatorju
matul l-istadju prattiku tal-perjodu ta' induzzjoni
biss

(l-hekk

Professjonali

imsejjaħ
Kontinwu

TCPD

(L-Iżvilupp

tal-Apprendist))

irid

ikollhom l-awtorizzazzjoni, il-fornituri tac-COD
lis-solicitors kwalifikati ma hemmx għalfejn
ikollhom awtorizzazzjoni
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Numru ta’ fornituri ta’ taħriġ li
joffru attivitajiet ta’ taħriġ
kontinwu

N/A
L-ebda reġim ta' akkreditazzjoni
L-obbligu huwa tas-solicitor individwali biex
jieħu sehem f'attività CPD li hija rilevanti għallqasam tal-prattika tiegħu

Tip ta’ fornituri ta’ taħriġ li
jiżviluppaw attivitajiet
akkreditati ta’ taħriġ kontinwu

N/A
L-ebda reġim ta' akkreditazzjoni
L-obbligu huwa tas-solicitor individwali biex
jieħu sehem f'attività CPD li hija rilevanti għallqasam tal-prattika tiegħu

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









Attendenza ta’ sessjonijiet
ta’ taħriġ wiċċ'imb wiċċ
Tlestija ta' moduli ta’
tagħlim elettroniku
Attendenza ta' konferenzi
ta taħriġ
Parteċipazzjoni
f’attivitajiet ta’ taħriġ
bħala ħarrieġ jew
għalliem
Il-kitba / pubblikazzjoni
Peress illi l-obbligu huwa
tas-solicitor li jattendi
għal taħriġ rilevanti għallqasam ta' prattika tiegħu,
jista' jagħti l-każ li jkun
attenda għal xi attività
oħra

Ilparteċipazzjoni
f’attivitajiet ta’
taħriġ fi Stat
Membru ieħor:
Iva, l-obbligi ta'
taħriġ kontinwu
jistgħu jiġu
sodisfatti
permezz ta’
parteċipazzjoni
f’attivitajiet ta’
taħriġ fi Stat
Membru ieħor

5. Is-superviżjoni ta’ attivitajiet ta’ taħriġ
Organizzazzjonijiet involuti fissuperviżjoni ta’ attivitajiet ta’
taħriġ kontinwu

LE

L-Għaqda tal-Liġi mhix impenjata fissuperviżjoni ta' attivitajiet f'dak li
jikkonċerna t-taħriġ kontinwu
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Il-proċess ta’ superviżjoni

N/A
Ma hemmx proċess ta' superviżjoni għallattivitajiet ta' taħriġ

Sors: Proġett Pilota: Taħriġ Ġudizzjarju Ewropew: "Lott 2 – Studju dwar l-istat attwali tat-taħriġ
tal-avukati fil-liġi tal-UE", mistħarreġ mill-Kunsill tal-Assoċjazzjonijiet u l-Għaqdiet tal-Liġi talEwropa
(CCBE)
u
l-Istitut
Ewropew
tal-Amministrazzjoni Pubblika (EIPA)
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