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DESKRIZZJONI TAS-SISTEMA NAZZJONALI TA' TAĦRIĠ GĦALL-AVUKATI fl-Irlanda ta' Fuq
1. Aċċess għall-Professjoni
L-edukazzjoni għolja / ledukazzjoni universitarja

IVA

Hija obbligatorja lawrja filliġi

IVA

Il-passi sabiex tilħaq avukat
komprensiv:

Il-kandidat irid jirreġistra mal-Kamra tal-Avukati
bħala student tal-liġi. Il-kundizzjonijiet għarreġistrazzjoni huma:
(a) li jkun fil-pussess ta' lawrja aċċettabbli fil-liġi u
(b) li jkun ġie offrut post fl-Istitut tal-Istudji Ġuridiċi
Professjonali jew fl-Iskola Postgradwatorja talEdukazzjoni Ġuridika Professjonali billi jgħaddi leżami tad-dħul ta' waħda minn dawn l-entitajiet
(c) ikollu Tutur (avukat li miegħu l-applikant
jipproponi li jwettaq l-apprendistat tiegħu)
Bażi Legali: Ir-Regolamenti tal-1988 dwar lAmmissjoni u Taħriġ tal-Avukati

Toroq alternattivi għallprofessjoni:

IVA
L-aċċess għall-professjoni ta' Avukat fl-Irlanda ta’
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Fuq jista’ jsir ukoll permezz
1. Ta' lawrja mhux fil-liġi: Minflok il-kundizzjoni
(a) ta' hawn fuq, jekk kandidat ikollu l-ewwel
lawrja universitarja mhux fil-liġi, irid juri li
għandu għarfien tas-suġġett ġuridiku
ewlieni. Il-Masters fix-Xjenza Ġuridika talUniversità ta' Queens f'Belfast hija meqjusa
bħala evidenza aċċettabbli. Il-passi (b) u (c)
kif spjegati hawn fuq iridu jiġu ssodisfati
wkoll.
2. Toroq oħra: Sa April 2015 hemm triq li tagħti
aċċess
għall-professjoni
lill-kandidati
mingħajr lawrja li madankollu jistgħu juru li
waslu f'livell edukattiv xieraq u li għandhom
l-esperjenza.
3. L-avukati barranin: Jistgħu jiġu ammessi billi
jiġu rikwalifikati bħala avukati fl-Ingilterra u
Wales jew fl-Irlanda.
2. It-taħriġ matul il-perjodu ta’ induzzjoni
Hemm perjodu ta’
induzzjoni?

IVA

Bażi legali:
Ir-Regolamenti tal-1988 dwar l-Ammissjoni u Taħriġ
tal-Avukati, Ir-Regolamenti tal-1988 dwar lAmmissjoni u Taħriġ (il-Kwalifika ta’ Masters) talAvukati u r-Regolamenti (Emenda) tal-1992 dwar lAmmissjoni u Taħriġ (il-Kwalifika ta’ Masters) talAvukati

Obbligatorju

IVA

It-terminu ta' żmien stabbilit:
Sentejn

Tipi ta' strutturi
responsabbli millorganizzazzjoni tattaħriġ ta' induzzjoni





Il-Kamra tal-Avukati
il-prattiki privati u l-kumpaniji legali
l-Universitajiet (l-Istitut tal-Istudji Ġuridiċi
Professjonali jew l-Iskola Postgradwatorja talEdukazzjoni Ġuridika Professjonali)

Forom ta’ taħriġ ta'
induzzjoni




Apprendistat irreġistrat mal-Kamra tal-Avukati
Apprendistat supervizzat permezz ta' prattika
privata
Taħriġ dwar il-ħiliet ġuridiċi professjonali mogħti



2

Pajjiż: L-Irlanda ta’ Fuq

mill-Istitut tal-Istudji Ġuridiċi Professjonali jew millIskola Postgradwatorja tal-Edukazzjoni Ġuridika
Professjonali
L-eżami tad-dħul /
verifika qabel ilperjodu ta’ induzzjoni

IVA

Kurrikulu stabbilit
matul il-perjodu ta’
induzzjoni

LE

L-applikanti jridu jikkonvinċu lill-Kumitat tal-Edukazzjoni
tal-Kamra li huma adegwati sabiex jiġu aċċettati bħala
studenti tal-Kamra, u jagħtu prova dwar il-karattru u lidoneità tagħhom skont kif il-Kumitat jista' jesiġi. L-ebda
applikant ma jiġi rreġistrat jekk ikun iddikjarat fallut jew
jekk jinstab ħati ta’ reat kriminali b'tali mod li rreġistrazzjoni tiegħu ma tkunx mixtieqa, jew jekk għal xi
raġuni oħra ma jirnexxilux jissodisfa lill-Kumitat dwar lidoneità tiegħu biex ikun avukat.

L-ispeċifiċitajiet
rigward il-liġi tal-UE u
t-taħriġ lingwistiku:
Il-perjodu ta’
induzzjoni huwa
maqsum fi stadji
differenti

 L-ebda sessjoni dwar il-liġi tal-UE (dan huwa kopert
b’mod espliċitu fil-livell tal-ewwel lawrja);
 L-ebda taħriġ lingwistiku.
IVA

L-apprendistat ta' sentejn isir hekk:
(a) Minn Settembru sa Diċembru - isir l-uffiċċju,
(b) minn Jannar sa Diċembru - isir fl-Istitut talIstudji
Ġuridiċi
Professjonali
jew
fl-Iskola
Postgradwatorja
tal-Edukazzjoni
Ġuridika
Professjonali,
(a) Minn Jannar sa Awwissu - isir l-uffiċċju.
Fl-Istitut, suġġetti
f'perjodi differenti.

Valutazzjoni talperjodu ta' wara linduzzjoni / l-eżami

IVA




differenti

jiġu

koperti

Permezz ta’ eżamijiet li jsiru mill-Istitut jew
mill-Iskola Postgradwatorja
Permezz ta’ evalwazzjoni mit-Tutur li jkun
reponsabbli mill-apprendistat tal-individwu

3. Sistema ta' taħriġ kontinwu
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Distinzjoni bejn taħriġ
kontinwu / taħriġ ta’
speċjalizzazzjoni

Obbligi dwar it-taħriġ
kontinwu

LE
L-avukati kollha jridu jlestu mill-inqas tliet
sigħat ta' taħriġ fl-Assistenza tal-Klijenti u filĠestjoni tal-Prattika.
IVA

L-obbligi ta’ taħriġ kif iddikjarati fir-regolamenti
interni tal-Kamra tal-Avukati
Bażi legali: Ir-Regolamenti dwar it-Taħriġ talAvukati (l-Iżvilupp Professjonali Kontinwu) tal2004

Obbligi dwar it-taħriġ
ta' speċjalizzazzjoni

LE

Obbligi dwar ittagħlim ta’ lingwi
barranin

Ebda obbligu

Obbligi dwar ilkontenut tal-liġi tal-UE
vis-à-vis it-taħriġ
kontinwu / ta'
speċjalizzazzjoni

Ebda obbligu

4. Is-sistemi ta’ akkreditazzjoni u l-fornituri tat-taħriġ
Il-possibbiltà ta'
akkreditazzjoni

L-akkreditazzjoni tista’ ssir billi jiġu sottomessi ddettalji dwar il-korsijiet proposti fuq il-websajt talKamra tal-Avukati

L-għadd ta’ fornituri tattaħriġ li joffru attivitajiet ta’
taħriġ kontinwu

Il-Kamra ma takkreditax jew tapprova attivitajiet
esterni, u għaldaqstant ma għandhiex lista ta’
fornituri tat-taħriġ.

It-tip ta’ fornituri tat-taħriġ li Il-Kamra ma għandhiex skema ta’ akkreditazzjoni.
jiżviluppaw attivitajiet
akkreditati ta’ taħriġ
kontinwu
L-għadd ta’ fornituri tattaħriġ li jorganizzaw taħriġ

Mhux applikabbli
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bħala preparazzjoni għal
speċjalizzazzjoni
It-tip ta’ fornituri tat-taħriġ li Mhux applikabbli
jiżviluppaw attivitajiet
akkreditati tat-taħriġ bħala
preparazzjoni għal
speċjalizzazzjoni
L-attivitajiet u l-metodi
It-tip ta’ attivitajiet tattaħriġ aċċettati skont lobbligi tat-taħriġ kontinwu
jew ta' speċjalizzazzjoni







L-attendenza fiżika tassessjonijiet tat-taħriġ
It-tlestija tas-sessjonijiet
tat-taħriġ mill-bogħod
It-tlestija ta' moduli ta’
tagħlim elettroniku
Is-segwiment ta' webinar
L-attendenza ta'
konferenzi tat-taħriġ

Il-parteċipazzjoni
f'attivitajiet ta’
taħriġ fi Stat
Membru ieħor:
Iva, tista’ tgħodd
bħala obbligu tattaħriġ kontinwu.

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

IVA

Il-koordinatur tas-CPD tal-Kamra tal-Avukati






L-organizzazzjonijiet involuti
fis-superviżjoni talattivitajiet ta’ taħriġ għal
speċjalizzazzjoni

Il-kwalità tal-kontenut
Il-kwalità tal-metodi ta’ taħriġ
Kif r-rekwiżiti bil-miktub tal-Kamra talAvukati jiġu ssodisfati
Jekk l-attività tissodisfax il-lakuni / twieġeb
għall-ħtiġijiet li preċedentement kienu
elenkati

Mhux applikabbli
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Il-proċess ta’ superviżjoni

Mhux applikabbli

6. Ir-riforma nazzjonali tas-sistema ta’ taħriġ
Fl-2008 saret reviżjoni fis-sistema tal-edukazzjoni u tat-taħriġ, l-ebda reviżjoni oħra
ma hija ppjanata għalissa.
Sors: Proġett Pilota - Taħriġ Ġudizzjarju Ewropew "Ġabra 2 – Studju dwar is-sitwazzjoni attwali
tat-taħriġ għall-avukati 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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