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Pagrindiniai
ypatumai

Mokymo programų rengimo kitose žinių srityse, išskyrus vien teisės sritį,
praktika yra gerai žinoma visoje ES, tačiau šios programos paprastai
rengiamos bendradarbiaujant su universitetais ir kitais su programa
susijusiose srityse besispecializuojančiais institutais. Lenkijoje Lenkijos
teisėjų akademija parengė pavyzdinius išsamius kursus, kuriuose
aptariami teisiniai medicininiai ir teismo medicinos aspektai, susiję su
biologinių įrodymų pėdsakų surinkimu ir naudojimu; šie kursai rengiami
kaip tęstinio mokymo sudedamoji dalis ir juos sudaro keturi moduliai, o
vieno modulio medžiaga išdėstoma per dvi dienas trunkančias seminarų
sesijas (iš viso 64 valandos).
Programos pagrindas yra veikla, kurioje dalyvauja patyrę prokurorai,
teismo medicinos specialistai ir Krokuvos teismo medicinos mokslinių
tyrimų instituto kriminologijos ekspertai. Dėstytojai turi didelę
profesinę patirtį mokydami teisėjus keturiose srityse, kurioms skirti
moduliai: teismo medicinos biologija, teismo medicinos toksikologija,
genetiniai mokslai kriminologijoje ir teismo medicina, taip pat biologinių
pėdsakų įrodymai baudžiamosiose bylose.
Veiklos tikslas − paaiškinti naujų ekspertizės metodų galimybes ir
aptarti problemiškiausius praktinius klausimus, susijusius su tinkamu
eksperto ir jo klientų bendravimu. Šie klausimai aptariami atsižvelgiant į
dažniausiai pateikiamus paklausimus, sprendimus dėl ekspertų įrodymų
priimtinumo ir visų teismo byloje dalyvaujančių asmenų pateiktos
paraiškos skirti ekspertą išaiškinimą.
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Seminaras parengtas siekiant ateityje tobulinti baudžiamąjį procesą,
suteikti teisėjams ir prokurorams sisteminių žinių apie biologinių
pėdsakų įrodomąją galią ir skatinti baudžiamosiose bylose dažniau
taikyti šiuos ekspertizės metodus. Seminare daug dėmesio skiriama
suprantamai kalbai, kuria bendraujama aiškinantis sudėtingus
klausimus.
Institucijos
kontaktiniai
duomenys

Nacionalinė teisėjų ir prokurorų mokykla (Krajowa Szkoła Sądownictwa i
Prokuratury, KSSiP)
Ul. Krakowskie przedmiescie 62
20-076 Lublin, Lenkija
Tel.: + 48 81 440 87 10
Faksas: + 48 81 440 87 11
E. paštas sekretariat@kssip.gov.pl
Interneto svetainė http://www.kssip.gov.pl

Kitos pastabos

Ši konkreti mokymo programa buvo pripažinta GERIAUSIA PATIRTIMI
ir rekomenduojama ją perduoti, tačiau šią patirtį būtina pritaikyti prie
kiekvienos nacionalinės mokymo aplinkos ir mokymo tvarkaraščio.

Šaltinis: Bandomasis projektas. Europos teisėjų mokymas. Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT)

įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis projektas „1 dalis. Teisėjų ir prokurorų
mokymo geriausios patirties tyrimas“.
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