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Organizzazzjoni ta’ Taħriġ Deċentralizzat li Jirrifletti l-Ħtiġijiet u lKwistjonijiet Lokali ta’ Taħriġ

Karatteristiċi
ewlenin:

B’din il-prattika, iċ-ċentri ta’ taħriġ u l-akkademji ġudizzjarji nazzjonali
għandhom l-għan li jipprovdu soluzzjoni għall-ħtiġijiet u l-kwistjonijiet
lokali ta’ taħriġ u/jew li jrendu t-taħriġ wiċċ imb wiċċ aktar aċċessibbli
għall-imħallfin u l-prosekuturi li jaħdmu f’reġjuni li jinsabu 'l bogħod
mill-korp ta’ taħriġ ċentrali (u għaldaqstant inaqqsu l-ispejjeż loġistiċi
filwaqt li jħajru għadd potenzjalment akbar ta’ parteċipanti).
L-approċċ normali huwa li dawn l-attivitajiet deċentralizzati jiġu inklużi
fil-pjan ta’ taħriġ annwali taċ-ċentru ta’ taħriġ nazzjonali bħala parti
minn strateġija nazzjonali globali. Madankollu, hija rikonoxxuta leżistenza ta’ taħriġ indipendenti organizzat lokalment, fid-diskrezzjoni
tas-servizzi jew il-qrati lokali.
Il-Bulgarija ppreżentat eżempju interessanti li jħallat iż-żewġ sistemi.
Kull sena, l-Akkademja tagħti l-opportunità lill-qrati distrettwali, lillqrati amministrattivi u lill-uffiċċji distrettwali tal-prosekuzzjoni biex
japplikaw għal għotjiet predefiniti tal-Akkademja bil-għan li tiffaċilita lorganizzazzjoni ta’ taħriġ reġjonali dwar temi speċifiċi ta’ interess
ġenerali jew lokali. Jekk jiġi approvat, dan il-baġit ikun immaniġġjat fuq
livell reġjonali u n-nefqa mġarrba sussegwentement tiġi rieżaminata u
approvata mill-Akkademja.
L-applikanti jippreżentaw abbozz ta’ baġit fiż-żmien stabbilit minn
qabel. Huma jridu jagħżlu tema mill-kurrikulu ġenerali tal-Istitut jew
inkella, jekk jaraw li hemm bżonn ta’ taħriġ reġjonali partikolari,
jissuġġerixxu tema ġdida. Jekk il-proposta tiġi aċċettata u jekk lAkkademja tkun diġà żviluppat is-suġġett inkwistjoni f’waħda mill-
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attivitajiet ta’ taħriġ tagħha, hi tqiegħed għad-dispożizzjoni l-materjal
ta’ taħriġ tagħha stess. Jekk dan ma jkunx il-każ, l-Akkademja tipprovdi
assistenza biex jiġu identifikati jew irrakkomandati ħarrieġa potenzjali u
biex jiġi stabbilit il-kuntatt meħtieġ bejn dawn tal-aħħar u l-applikant. Laspett loġistiku u d-dettalji kollha l-oħra relatati mal-organizzazzjoni
tal-post tat-taħriġ, irid jieħu ħsiebhom l-applikant.
Din il-prattika tgħin biex jinżamm il-bilanċ bejn id-domanda u lprovvista tat-taħriġ, peress li kull maġistrat Bulgaru għandu d-dritt li
jattendi għal tliet korsijiet ta’ taħriġ tal-għażla tiegħu kull sena u lAkkademja f’Sofija ma tistax tlaħħaq ma’ numru tant kbir ta’
parteċipanti potenzjali fil-binja tagħha.
Dettalji
kuntatt
istituzzjoni
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L-organizzazzjoni ta’ dawn l-attivitajiet ta’ taħriġ deċentralizzati hija
PRASSI TAJBA standard magħrufa sew, applikata fil-biċċa l-kbira talistituzzjonijiet ta’ taħriġ tal-UE.
L-eżempju Bulgaru deskritt hawn fuq, għalkemm mhuwiex trasferibbli
fih innifsu, jista’ jservi ta' ispirazzjoni għal titjib eventwali fi skemi
eżistenti f’pajjiżi li għandhom qafas legali identiku li jippermetti lill-qrati
lokali jew lis-servizzi tal-prosekuzzjoni jwettqu attivitajiet ta’ taħriġ
f’isem iċ-ċentri ta’ taħriġ nazzjonali jew taħt is-superviżjoni tagħhom.
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