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Titel van de
praktijk

Verzorgen van opleidingen in samenwerking met extern
onderzoeksinstituut

Voornaamste
kenmerken:

Hoewel het verzorgen van opleidingen op andere dan zuiver juridische
terreinen een bekende praktijk is in de EU, gebeurt dat gewoonlijk in
partnerschap met universiteiten of andere instituten die op het
desbetreffende terrein actief zijn. De Poolse gerechtelijke academie
heeft een voorbeeld gegeven van een brede permanente educatie
cursus over de medisch-juridische en forensische aspecten van de
verwerving en het gebruik van biologische sporen van bewijs, die is
opgebouwd uit vier modules van twee seminardagen elk (64 uur in
totaal).
Het programma bestaat uit activiteiten waarbij ervaren aanklagers,
forensische deskundigen en criminologen van het instituut voor
forensisch onderzoek in Krakau zijn betrokken. De seminarsprekers
hebben veel ervaring in het verzorgen van opleidingen voor de
rechterlijke macht op de vier terreinen die het thema van de modules
vormen: forensische biologie, forensische toxicologie, toepassing van
genetica in de criminologie en forensische geneeskunde, en biologische
sporen van bewijs in het strafproces.
De seminars hebben tot doel uitleg te verschaffen over de
mogelijkheden van nieuwe onderzoeksmethoden en van gedachten te
wisselen over praktische problemen in de communicatie tussen
medische en forensische specialisten en hun opdrachtgevers. Bij de
discussies ligt de nadruk op veelgestelde vragen, het al dan niet toelaten
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van deskundigenbewijs en de uitleg die moet worden gegeven aan een
gezamenlijk verzoek van de procespartijen om een deskundigenverslag.

De seminars moeten resulteren in betere strafprocessen. Het doel is om
rechters en openbare aanklagers systematische kennis te verschaffen
over de bewijswaarde van biologische sporen en om in strafprocedures
te komen tot een breder gebruik van de beschreven
onderzoeksmethoden. De nadruk ligt op communicatie over moeilijke
thema's in begrijpelijke taal.
Contactgegevens
van de instelling

Nationale school voor de rechterlijke macht en het openbaar ministerie
(Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, KSSiP)
Ul. Krakowskie Przedmieście 62
20-076 Lublin, Polen
Telefoon: + 48 81 440 87 10
Fax: + 48 81 440 87 11
E-mail: sekretariat@kssip.gov.pl
Website: http://www.kssip.gov.pl

Overige
opmerkingen

Dit opleidingsprogramma wordt beschouwd als een BESTE PRAKTIJK.

Aanbevolen wordt om het programma, zo nodig aangepast aan de
nationale opleidingsomgeving en het bestaande opleidingsprogramma,
over te dragen.

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: “Lot 1 – Study on best practices in training judges and
prosecutors”, uitgevoerd door het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)
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