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Najistotniejsze
cechy

Chociaż praktyka opracowywania programów szkoleniowych w
obszarach wiedzy wykraczających poza kwestie czysto prawnicze jest
dobrze znana w całej UE, tego rodzaju programy są zazwyczaj
organizowane we współpracy z uczelniami lub innymi instytucjami
specjalizującymi się w konkretnych zagadnieniach. W Polsce Krajowa
Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zapewniła przykład kompleksowego
szkolenia na temat medyczno-sądowych i kryminalistycznych aspektów
uzyskiwania i dowodowego wykorzystania śladów biologicznych,
organizowanego w ramach doskonalenia zawodowego i obejmującego
cztery moduły, na które składają się dwudniowe sesje seminaryjne
(łącznie 64 godziny).
Program obejmuje zajęcia prowadzone z udziałem doświadczonych
prokuratorów i specjalistów ds. nauk sądowych, ekspertów w dziedzinie
kryminologii z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Wykładowcy
mają bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych
dla kadr wymiaru sprawiedliwości we wszystkich czterech obszarach,
których dotyczą moduły: biologia sądowa, toksykologia sądowa,
genetyka w kryminalistyce oraz medycyna sądowa i dowody ze śladów
biologicznych w postępowaniu karnym.
Celem szkolenia jest wyjaśnienie i sprecyzowanie możliwości, jakie dają
nowe metody opierające się na wiedzy specjalistycznej, oraz omówienie
najbardziej problematycznych kwestii praktycznych związanych z
prawidłową komunikacją pomiędzy biegłym a jego klientami. Przy
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omawianiu tych kwestii zwraca się uwagę przede wszystkim na częste
zapytania i decyzje dotyczące dopuszczenia dowodu z opinii biegłego,
jak również na interpretację opinii biegłego przez wszystkich
uczestników postępowania sądowego.

Celem seminarium jest usprawnienie postępowania karnego w
przyszłości
dzięki
zapewnieniu
sędziom
i
prokuratorom
usystematyzowanej wiedzy na temat wartości dowodowej śladów
biologicznych
oraz
dzięki
promowaniu
powszechniejszego
wykorzystania wspomnianych metod opierających się na wiedzy
specjalistycznej w postępowaniu karnym. Szczególny nacisk kładzie się
na omawianie trudnych zagadnień prostym językiem.
Dane
kontaktowe
instytucji

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP)
Ul. Krakowskie Przedmieście 62
20-076 Lublin, Polska
Nr tel.: +48 81 440 87 10
Faks: +48 81 440 87 11
E-mail: sekretariat@kssip.gov.pl
Strona internetowa: http://www.kssip.gov.pl

Inne uwagi

Omawiany program szkoleniowy uznano za NAJLEPSZĄ PRAKTYKĘ i
zaleca się jego przenoszenie po dokonaniu niezbędnych dostosowań do
każdego krajowego środowiska szkoleniowego i dostępnego
harmonogramu szkoleń.
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