Най-добри практики при обучението на съдии и прокурори
Категория на практиката : Иновативни учебни програми или план за обучение в
дадена област
Вид практика: Най-добра практика

Държава: Полша
април 2014 г.

Наименование Съвместно осъществяване на програми за обучение с външен
на практиката научноизследователски институт
Ключови
характеристи
ки:

Въпреки че практиката за изготвяне на програми за обучение в
различни от чисто правната области, е добре известна в целия ЕС,
тези програми обикновено се организират в партньорство с
университети или други институции, специализирани в
определени тематични области. В Полша Полската съдебна
академия дава пример за цялостен курс по медико-правни и
криминологични аспекти на получаването и използването на
биологични следи от доказателства, който се прилага при текущо
обучение и включва четири модула от двудневни семинари (общо
64 часа).
Програмата се състои от дейности с участието на опитни прокурори
и специалисти по криминалистика, криминолози от Института по
криминологични изследвания в Краков. Лекторите са много опитни
в провеждането на професионално обучение за представители на
съдебната власт в четирите области, за които се отнасят модулите:
съдебномедицинска биология, съдебномедицинска токсикология,
генетика в криминологията и съдебната медицина и доказателства
за биологични следи в наказателното производство.
Дейността има за цел да обясни и разясни възможностите на
новите методи на експертиза и да се обсъдят най-проблемните
практически въпроси, свързани с добрата комуникация между
вещите лица и техните клиенти. Тези въпроси се обсъждат, като
акцентът се поставя върху честите запитвания и решения за

1

Съвместно изпълнение на програми за обучение с външен научноизследователски
институт

допускане на доказателствата на вещи лица, както и върху
тълкуването на експертно приложение от страна на всички
участници в съдебното производство.
Семинарът е предназначен за подобряване на бъдещите
наказателни производства с цел на съдиите и прокурорите да се
предоставят системни знания за доказателствената стойност на
биологичните следи и да се насърчи по-широкото използване на
тези методи на експертиза в наказателните производства.
Акцентът е поставен върху комуникацията по трудни теми на
разбираем език.
Данни за
контакт с
институцията

National School of Judiciary and Public Prosecution (Krajowa Szkoła
Sądownictwa i Prokuratury, KSSiP)
Ul. Krakowskie przedmiescie 62
20-076 Lublin, Poland
Телефон.: + 48 81 440 87 10
Факс: + 48 81 440 87 11
Електронна поща: sekretariat@kssip.gov.pl
Уебсайт: http://www.kssip.gov.pl

Други
коментари

Тази конкретна програма за обучение се счита за НАЙ-ДОБРА
ПРАКТИКА и нейното възпроизвеждане се препоръчва заедно с
необходимото адаптиране на всяка национална среда за обучение
и наличния ѝ график за обучение.

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 1 — Проучване на най-добрите
практики при обучението на съдии и прокурори“, осъществено от Европейската мрежа за съдебно
обучение (EJTN)
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