
                                                                                                         

 

Portalul European pentru experți (Europol) 

Nathalie Tacha 

Hicks Champod 

DA 

Dominique  

SAINT-DIZIER 

 

În Franța, răspunsul este NU, deoarece în regulamentul francez, un 

expert trebuie să își justifice calificarea în domeniul în care dorește să 

fie înregistrat. Pentru anumite domenii, calificarea nu face parte din 

formarea academică, ci este internă forței de poliție naționale, de 

exemplu: cercetarea locului crimei. 

Balazs Egyed 

 

DA, în Ungaria. Calificarea juridică trebuie actualizată la fiecare 2 

ani. 

Robert HIRZ 

 

NU,  În Austria, studiile juridice nu sunt obligatorii pentru un expert, 

dar acesta trebuie să demonstreze cunoștințele de bază despre cadrul 

legal pentru experți 

Maira Čentoricka 

 

Nu,  În Letonia nu are nevoie de studii juridice pentru a-și demonstra 

calificarea.  

Alejandro Barros 

 

Da pentru apărarea legală a rapoartelor ADN, dar nu și pentru alte 

discipline, de exemplu rapoarte privind amprentele digitale 

Fabrice Noel 

 

Raspunsul este da. 

În Belgia, expertul trebuie să aibă o educație juridică minimă și o 

„educație continuă” .... dar suntem întotdeauna mai complicați decât 

alte țări ...; deci pentru experții din institutul nostru și pentru 

persoanele care lucrează pentru Ministerul Justiției, nu este necesar, 

dar trebuie să urmeze o „educație continuă” pe partea judiciară a 

lucrării. 

    

 

Poșta electronică (cnej@justice.gov.md) 

Rui Rodrigues, rui.rodrigues@pj.pt Nu 

L. Lazarenko, l.lazarenko@ltec.lt Da 

Tomasz Dziedzic, tahdus@gmail.com Pentru Polonia, răspunsul este nu. 

De fapt, nu avem cerințe stricte pentru acest 

lucru. Șeful fiecărui district 

instanța decide singură cine urmează să fie 

inclus pe lista experților pentru 

aria de jurisdicție a instanței. Cu toate 

acestea, acest sistem este foarte criticat 

și sperăm că se va schimba. 

A Spek, a.spek@nfi.nl Îmi pare rău, aș vrea să vă ajut, dar nu înțeleg 

întrebarea. 
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Voskanyan Patvakan, 

plastpolymer1@yandex.ru 

Deci, pentru a obține calificarea de expert 

criminalist, este necesar să obțineți un 

învățământ superior de specialitate. În 

domeniul medicinei - să finalizați un curs de 

șase ani la o universitate medicală, după ce 

ați primit calificarea de medic. După aceea, 

este necesar să aveți o rezidență de doi ani în 

specialitatea îngustă a medicinei legale, la 

sfârșitul căruia se acordă o calificare în 

această specialitate și se eliberează o diplomă 

de expert medico-legal. 
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