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Εκπόνηση προγραμμάτων κατάρτισης από κοινού με εξωτερικά
ερευνητικά ιδρύματα

Κύρια
Μολονότι η πρακτική της ανάπτυξης προγραμμάτων κατάρτισης σε
χαρακτηριστικά: τομείς γνώσης πέραν του αμιγώς νομικού τομέα είναι ευρέως γνωστή
σε όλη την ΕΕ, τα προγράμματα αυτά οργανώνονται συνήθως σε
συνεργασία με πανεπιστήμια ή άλλα ιδρύματα που ειδικεύονται στα
προσδιορισθέντα θέματα. Στην Πολωνία, η Πολωνική Δικαστική
Ακαδημία παρείχε ένα παράδειγμα ολοκληρωμένου κύκλου
μαθημάτων σε ιατρονομικές και εγκληματολογικές πτυχές της
συλλογής και χρήσης αποδεικτικών στοιχείων βιολογικών ιχνών, ο
οποίος εφαρμόστηκε στο πλαίσιο συνεχούς κατάρτισης και
αποτελούνταν από τέσσερις ενότητες διήμερων σεμιναρίων
(συνολικά 64 ώρες).
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες στις οποίες
συμμετέχουν έμπειροι εισαγγελείς και ιατροδικαστές, καθώς και
εγκληματολόγοι από το Ινστιτούτο Εγκληματολογικών Ερευνών της
Κρακοβίας. Οι διδάσκοντες διαθέτουν μεγάλη πείρα όσον αφορά την
παράδοση μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης στο δικαστικό
σώμα στους τέσσερις τομείς που αναπτύσσονται στις εξής θεματικές
ενότητες: ιατροδικαστική βιολογία, ιατροδικαστική τοξικολογία,
γενετική στην επιστήμη της εγκληματολογίας και ιατροδικαστική και
αποδεικτικά στοιχεία βιολογικών ιχνών στο πλαίσιο ποινικών
διαδικασιών.
Η δραστηριότητα αποσκοπεί στην επεξήγηση και αποσαφήνιση των
δυνατοτήτων
που
ενυπάρχουν
στις
νέες
μεθόδους
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πραγματογνωμοσύνης και στην ανάπτυξη διαλόγου γύρω από τα πιο
προβληματικά πρακτικά ζητήματα της ορθής επικοινωνίας μεταξύ
των πραγματογνωμόνων και των πελατών τους. Τα θέματα αυτά
συζητούνται με επίκεντρο τις συχνές έρευνες και τις αποφάσεις περί
αποδοχής των πορισμάτων της πραγματογνωμοσύνης, καθώς και το
πώς ερμηνεύεται η εφαρμογή του αποδεικτικού μέσου της
πραγματογνωμοσύνης από όλους τους μετέχοντες στη δικαστική
διαδικασία.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενισχύσει την ποινική διαδικασία στο
μέλλον, με στόχο να παράσχει στους δικαστές και εισαγγελείς
συστηματική γνώση της αποδεικτικής αξίας των βιολογικών ιχνών και
να προωθήσει την ευρύτερη χρήση των εν λόγω μεθόδων
πραγματογνωμοσύνης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Εστιάζεται
στην ανάλυση δύσκολων θεμάτων με απλή γλώσσα.
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Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης χαρακτηρίστηκε ΒΕΛΤΙΣΤΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ, ενώ συνιστάται η μεταφορά του, με τις απαραίτητες
προσαρμογές σε κάθε εθνικό περιβάλλον κατάρτισης και στο
αντίστοιχο διαθέσιμο πρόγραμμα κατάρτισης.

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 1 – Μελέτη σχετικά με τις
βέλτιστες πρακτικές κατάρτισης δικαστών και εισαγγελέων », που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό
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