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forskningsinstitut

Hovedtræk:

Selv om udvikling af uddannelsesprogrammer inden for andre
videnområder end det rent juridiske område er kendt i hele EU, sker
dette normalt i samarbejde med universiteter og andre institutter, der
er specialiseret på de pågældende områder. I Polen har det polske
retsakademi udviklet et omfattende kursus i de retsmedicinske aspekter
af afdækning og anvendelse af biologiske spor som bevismateriale.
Materialet bliver anvendt i videreuddannelsesforløb og består af fire
moduler på hver et todagesseminar (64 timer i alt).
Programmet består af aktiviteter med deltagelse af erfarne anklagere
og retsmedicinere samt kriminologer fra det retsmedicinske institut i
Krakow. Underviserne har stor erfaring med faglig uddannelse af
dommere på de fire områder, der er emne for modulerne: retsbiologi,
retsmedicinsk toksikologi, genetisk forskning i kriminologi og
retsmedicin samt bevis for biologiske spor i straffesager.
Aktiviteten sigter mod at præcisere og afklare mulighederne i nye
ekspertmetoder og diskutere de mest problematiske praktiske aspekter
af god kommunikation mellem sagkyndige og deres kunder. Disse
spørgsmål drøftes med fokus på hyppige afhøringer og afgørelser om
antagelse af sagkyndiges beviser, samt hvordan alle deltagerne i en
retssag fortolker sagkyndige udsagn.
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Seminaret har til formål at forbedre fremtidige straffesager og give
dommere og anklagere systematisk viden om bevisværdien af
biologiske spor samt fremme en bredere anvendelse af disse
ekspertmetoder i straffesager. Fokus ligger på kommunikation om
vanskelige emner på et almindeligt sprog.
Kontaktoplysninger

National School of Judiciary and Public Prosecution (Krajowa Szkoła
Sądownictwa i Prokuratury, KSSiP)
Ul. Krakowskie Przedmieście 62
20-076 Lublin
Polen
Tlf.: + 48 81 440 87 10
Fax: + 48 81 440 87 10
E-mail: sekretariat@kssip.gov.pl
Websted: http://www.kssip.gov.pl

Andre
bemærkninger

Dette særlige uddannelsesprogram blev anset for at være BEDSTE
PRAKSIS, og det anbefales at overføre det med de nødvendige
tilpasninger til det enkelte nationale uddannelsesmiljø og den
foreliggende uddannelsesplan.

Kilde: Pilotprojekt: Uddannelse af dommere og anklagere i Europa "Del 1 – Undersøgelse af bedste
praksis inden for uddannelse af dommere og anklagere", gennemført af Det Europæiske Netværk for
Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)
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