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Twassil Konġunt ta’ Programmi ta’ Taħriġ ma’ Istitut ta’ Riċerka Estern

Karatteristiċi
prinċipali:

Għalkemm il-prattika tat-tfassil ta’ programmi ta’ taħriġ f’oqsma ta’
għarfien li ma jkunux biss purament fil-qasam legali hija magħrufa sew
madwar l-UE, dawn normalment ikunu organizzati fi sħubija ma’
universitajiet jew istituti oħrajn speċjalizzati fit-temi identifikati. FilPolonja, l-Akkademja Ġudizzjarja Pollakka pprovdiet eżempju ta’ kors
komprensiv dwar l-aspetti Mediċi-Legali u forensiċi tax-xiri u l-użu ta’
traċċi bijoloġiċi tal-provi, applikat f’taħriġ kontinwu u magħmul minn
erba’ moduli ta’ seminar li jsir f'jumejn (64 siegħa b’kollox).
Il-programm jikkonsisti f’attivitajiet li jinvolvu prosekuturi tal-esperjenza
u speċjalisti forensiċi u esperti fil-kriminoloġija mill-Istitut tar-Riċerka
Forensika fi Krakovja. L-għalliema għandhom ħafna esperjenza florganizzazzjoni ta’ taħriġ professjonali għall-ġudikatura fl-erba’ oqsma
fil-mira tal-moduli: il-bijoloġija forensika, it-tossikoloġija forensika, ixxjenza ġenetika fix-xjenza tal-kriminoloġija u l-mediċina forensika u
evidenza ta’ traċċi bijoloġiċi fi proċedimenti kriminali.
L-attività għandha l-għan li tispjega u tikkjarifika l-kapaċità ta’ metodi
ġodda ta’ għarfien u tiddiskuti l-aktar kwistjonijiet prattiċi problematiċi
ta’ komunikazzjoni tajba bejn l-espert u l-klijenti tagħhom. Dawn ilkwistjonijiet huma diskussi b’enfasi fuq domandi frekwenti u ddeċiżjonijiet dwar l-ammissibbiltà ta’ evidenza ta’ espert kif ukoll linterpretazzjoni ta’ applikazzjoni ta’ esperti magħmula mill-parteċipanti
kollha ta’ proċediment ġudizzjarju.
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Is-seminar ġie maħsub biex isaħħaħ proċedimenti kriminali fil-futur, bilgħan li l-imħallfin u l-prosekuturi pubbliċi jingħataw għarfien
sistematiku tal-valur probatorju ta’ traċċi bijoloġiċi u biex jippromwovi
użu usa’ ta’ dawn il-metodi ta’ għarfien espert fi proċedimenti kriminali.
Huwa jiffoka fuq komunikazzjoni ta’ temi diffiċli b’lingwaġġ sempliċi.
Dettalji
kuntatt
istituzzjoni

ta’ L-Iskola Nazzjonali tal-Ġudikatura u l-Prosekuzzjoni Pubblika (Krajowa
tal- Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, KSSiP)
Ul. Krakowskie przedmiescie 62
20-076 Lublin, Poland
Telefown: + 48 81 440 87 10
Numru tal-feks: + 48 81 440 87 11
Posta elettronika: sekretariat@kssip.gov.pl
Websajt: http://www.kssip.gov.pl

Kummenti
oħrajn

Dan il-programm ta’ taħriġ partikolari ġie meqjus bħala l-AĦJAR
PRASSI u t-trasferabilità tiegħu, bl-adattamenti meħtieġa għal kull
ambjent ta' taħriġ nazzjonali u l-iskeda ta’ taħriġ disponibbli tiegħu, hija
rakkomandata.

Sors: Proġett Pilota - Taħriġ Ġudizzjarju Ewropew: "Lot 1 – Studju dwar l-aħjar prassi fit-taħriġ talimħallfin u l-prosekuturi", imwettaq min-Netwerk Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju (EJTN)
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