Avukati li qed jitħarrġu fil-liġi tal-UE fl-Irlanda
L-istruttura li qed twieġeb: Il-Kamra tal-Avukati tal-Irlanda
DESKRIZZJONI TAS-SISTEMA NAZZJONALI TA' TAĦRIĠ GĦALL-AVUKATI fl-Irlanda

1. Aċċess għall-professjoni
L-edukazzjoni għolja / l-edukazzjoni universitarja
hija meħtieġa
LE
Filwaqt li lawrja Universitarja mhix prerekwiżit għall-kwalifika
bħala avukat, il-biċċa l-kbira tal-applikanti jkollhom
edukazzjoni universitarja. Madwar 95 % ta’ dawk kollha li
jixtiequ jiġu ammessi bħala avukati jkollhom grad
universitarju. Biex jieħdu sehem fit-taħriġ inizjali, l-applikanti
jridu jkunu gradwati universitarji jew inkella jgħaddu eżami
preliminari f’livell ta’ lawrja universitarja

Lawrja fil-liġi hija obbligatorja

LE

L-istadji biex persuna tilħaq avukat:



tgħaddi mill-eżami tad-dħul fil-liġi fi tmien oqsma ġuridiċi



kuntratt ta’ sentejn taħriġ (perjodu ta' sentejn taħriġ
f’uffiċċju ta' avukat)



Żewġ korsijiet ta’ taħriġ vokazzjonali (iż-żewġ korsijiet
ta’ taħriġ vokazzjonali huma l-PPC I u l-PPC II)



Eżami (organizzat mill-Kamra tal-Avukati tal-Irlanda)



Reġistrazzjoni mal-Kamra tal-Avukati

Bażi legali:
L-Artikolu 24 tal-Att tal-1954 dwar l-Avukati

Toroq alternattivi għall-professjoni:

IVA


Lawrja fil-liġi jew



Eżami fil-livell ta’ lawrja stabbilit mill-Kamra talAvukati (il-lawrja fil-liġi mhix prerekwiżit biex
taċċessa l-professjoni.



Eżekuttivi legali b’esperjenza ta' ħames snin jew
aktar Diploma fil-Liġi (lawrja fil-liġi) huma eżentati
minn dan l-eżami
Bażi legali:
L-Artikoli 24 u 25 tal-Att tal-1954 dwar l-Avukati, kif
emendat mill-Artikoli 40 u 41 tal-Att (ta’ Emenda) tal-1994
dwar l-Avukati

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

IVA
Bażi legali:

1) Il-Ktieb tal-Liġijiet Irlandiż
2) L-Att tal-1954 dwar l-Avukati

http://www.irishstatutebook.ie/1954/en/act/pub/0036/index.html 2002
3) Żvilupp Professjonali Kontinwu: l-Istrument Statutorju tal-2012 Nru
501

Obbligatorju

IVA

It-tul stabbilit:
sentejn

Tipi ta’ strutturi responsabbli
mill-organizzazzjoni tat-taħriġ
inizjali



Il-Kamra tal-Avukati



L-uffiċċji legali u d-ditti legali

Il-forma tal-perjodu ta'
induzzjoni



Apprendistat superviżjonat minn uffiċċju legali



Apprendistat superviżjonat mill-Kamra tal-Avukati



Taħriġ dwar ħiliet professjonali mhux legali



Taħriġ dwar ħiliet professjonali legali



Taħriġ dwar ħiliet professjonali mhux legali



Taħriġ dwar ħiliet professjonali legali



Kontroll / verifika tad-diploma



Eżami tad-dħul: L-eżami inizjali jikkonsisti fi tmien suġġetti
ġuridiċi. Dawn huma d-Dritt Kuntrattwali, id-Dritt Kostituzzjonali,
id-Dritt dwar id-Delitti, l-Ekwità, il-Proprjetà Immobbli, id-Dritt talUE, id-Dritt tal-Kumpaniji u d-Dritt Kriminali.



Kors fil-Prattika Professjonali I (PPC I) – Kors liberat full-time



Kors fil-Prattika Professjonali II (PPC II) – Kors liberat full-time



Blokka ta' kuntratti ta' esperjenza (Il-perjodu mqatta' fl-uffiċċju ta'
avukat bħala taħriġ huwa separat mill-PPC I u l-PPC II)

Kontroll tad-dħul qabel ilperjodu ta’ induzzjoni

Il-kurrikulu stabbilit matul ilperjodu ta’ induzzjoni

IVA

IVA

Fl-ewwel ġimgħa tal-PPC I isir kors preparatorju – Introduzzjoni għal
kunċetti tal-aħjar prattika ta' Mġiba Professjonali (kopert ukoll f'iktar dettall
fil-livell PPC II)
It-tnejn li huma huma orjentati lejn il-prattika u t-tagħlim jingħata kważi
kompletament minn avukat prattikanti u membri tal-persunal tal-Kamra talAvukati
PPC II (kors full-time ta’ sitt xhur) / PPC II (kors full-time ta' tliet xhur)
It-temi koperti fil-PPC I:
Il-Fundamenti, il-Litiġju (ċivili u kriminali), id-Dritt applikat dwar l-Artijiet, idDritt Merkantili, id-Dritt tas-Suċċessjoni u t-Tassazzjoni, il-ħiliet (l-avukatura,
l-innegozjar ġuridiku effettiv, ir-riċerka ġuridika, kif tintervista jew tagħti
pariri lill-klijenti, l-abbozzar tal-liġi)
It-temi koperti fil-PPC II:
Id-dritt tal-impjiegi, id-dritt Ingliż tal-proprjetà u l-prattika, id-dritt tal-familja u
tat-tfal, l-imġiba u l-ġestjoni ta' prattika professjonali, korsijiet fakultattivi (listudenti huma meħtieġa jagħżlu tliet korsijiet minn lista ta' korsijiet offruti)

L-ispeċifiċitajiet marbutin malliġi tal-UE u mat-taħriġ
lingwistiku:

IVA

Kontenut dwar id-dritt tal-UE:


Id-dritt tal-UE huwa wieħed mit-tmien temi tależami tad-dħul



Fil-PPC I hemm kors ta' induzzjoni speċifiku fiddritt tal-UE



Id-dritt tal-UE huwa mgħallem ukoll b'mod
ġeneralizzat tul kemm il-PPC I kif ukoll il-PPC II
Ma hemm l-ebda obbligu dwar it-taħriġ lingwistiku

Il-perjodu ta’ induzzjoni
maqsum fi stadji differenti

IVA


Perjodi differenti li jkopru aspetti varji tad-dritt



Perjodi differenti li jkopru aspetti varji tal-professjoni legali

Valutazzjoni/eżami tal-perjodu IVA
ta' wara l-induzzjoni

PPC I u PPC II huma vvalutati permezz tal-eżamijiet fi tmiem
il-kors (eżamijiet bil-miktub u eżamijiet orali)

3. Sistema ta' taħriġ kontinwu / speċjalizzazzjoni
Distinzjoni bejn Taħriġ kontinwu / Taħriġ ta’
speċjalizzazzjoni
Obbligi li jirrigwardaw it-taħriġ kontinwu /
it-taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni

LE

IVA

L-obbligi ta’ taħriġ kif iddikjarati fir-regolamenti
interni tal-Kamra tal-Avukati
Bażi legali:

Avukati (Żvilupp Professjonali Kontinwu) irRegolamenti 2012 (SI Nru 501/2012)

L-obbligi marbutin mat-tagħlim ta’ lingwi
barranin

L-ebda obbligu

Obbligi li jirrigwardaw il-kontenut tal-liġi
tal-UE li jkun marbut ma' taħriġ kontinwu /
taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni

LE

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

LE
Sistema ta’ taħriġ Irlandiża ma tipprevedix il-possibbiltà ta’
akkreditazzjoni

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

Mhux applikabbli

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

Mhux applikabbli

L-attivitajiet u l-metodi
Tip ta’ attivitajiet ta’ taħriġ aċċettati skont
l-obbligi tat-taħriġ kontinwu



L-attendenza
fiżika
sessjonijiet ta’ taħriġ



It-tlesitija ta' moduli ta’ tagħlim
elettroniku



Is-segwiment ta' webinar



It-tlestija ta’ attivitajiet
tagħlim imħallat



L-attendenza ta' konferenzi tattaħriġ



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



Kitba / Pubblikazzjoni

ta’

ta’

Il-parteċipazzjoni
f'attivitajiet ta’ taħriġ
fi Stat Membru
ieħor:
Peress li s-sistema
Irlandiża ta’ Żvilupp
Professjonali
Kontinwu
Obbligatorju issir fuq
il-bażi ta’
awtoċertifikazzjoni, lavukati huma liberi li
jgħoddu t-taħriġ fi Stat
Membru ieħor għarrekwiżit tas-CPD

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

Mhux applikabbli
L-ebda sistema ta’ akkreditazzjoni fl-Irlanda

Il-proċess ta’ superviżjoni

Mhux applikabbli

6. Ir-riforma nazzjonali tas-sistema ta’ taħriġ
Rapport dwar l-edukazzjoni ġuridika professjonali li jrid jinħareġ qabel id-dħul fis-seħħ talAbbozz ta' Liġi tal-2011 dwar is-Servizzi Legali
L-Abbozz ta' Liġi tal-2011 dwar is-Servizzi Legali jintroduċi Awtorità Regolatorja tas-Servizz Legali. Din se
tissorvelja l-edukazzjoni ġuridika vokazzjonali tal-avukati. Huwa jistipula wkoll li jrid jitlesta rapport dwar ledukazzjoni ġuridika professjonali. Filwaqt li dan ir-rapport x'aktarx li jitlob bidla, huwa diffiċli ferm li wieħed ikun
jaf hux se jippromwovi riformi speċifiċi. Huwa se jitlob intervent ulterjuri mill-awtorità l-ġdida u mill-Ministru talĠustizzja biex jimplimentaw il-bidliet.

