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Külső kutatóintézettel együttesen nyújtott képzési programok

Legfontosabb
elemei:

Bár a tisztán jogi területen túlmutató témakörökben tartott képzési
programok gyakorlata már Unió-szerte jól ismert, ezeket általában
egyetemekkel vagy más, a meghatározott témakörökre specializálódott
intézményekkel együttműködve szervezik. Lengyelországban a
Nemzeti Igazságügyi Akadémia a biológiai nyomok mint bizonyítékok
megszerzésének és felhasználásának orvosi-jogi és kriminalisztikai
szempontjairól szervezett átfogó tanfolyamot, amelyet folyamatos
képzés keretében, két napos szemináriumon négy modulban (összesen
64 órában) tartanak meg.
A program olyan tevékenységekből áll, amelyeket tapasztalt ügyészek
és igazságügyi szakemberek (a krakkói Kriminalisztikai Kutatóintézet
kriminológiai szakértői) bevonásával végeznek. Az előadók jelentős
tapasztalattal bírnak az igazságügyben tevékenykedők számára tartott
szakmai képzések terén a modulok tárgyát képező négy témakörben:
igazságügyi biológia, igazságügyi toxikológia, genetika a
kriminológiában és az igazságügyi orvostanban, biológiai nyomok mint
bizonyítékok a büntetőeljárásban.
A képzés célja az e szakértelem új módszereiben rejlő lehetőségek
kifejtése és tisztázása, valamint a szakértő és az ügyfelei közötti
megfelelő kommunikáció legproblémásabb gyakorlati kérdéseinek
megvitatása. Ezeket a kérdéseket a szakértői bizonyítással kapcsolatos
gyakori megkeresésekre és a szakértői bizonyítékok elfogadására
összpontosítva vitatják meg, ezen túlmenően tárgyalják a bírósági
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eljárás valamennyi résztvevője által alkalmazott szakértői bizonyítás
értelmezését is.
A szeminárium célja a jövőbeli büntetőeljárások javítása azáltal, hogy a
bírákat és az ügyészeket a biológiai nyomok bizonyítási értékére
vonatkozó rendszerszintű tudással ruházza fel, továbbá elősegíti a
büntetőeljárásokban alkalmazott szakértelem e módszereinek
szélesebb körű alkalmazását. A képzés a hangsúlyt a bonyolult témák
egyszerű nyelven történő kommunikálására fekteti.
Intézményi
elérhetőségek

Nemzeti bíró- és ügyészképző iskola (Krajowa Szkoła Sądownictwa i
Prokuratury, KSSiP)
Ul. Krakowskie przedmiescie 62
20-076 Lublin, Lengyelország
Telefon: + 48 81 440 87 10
Fax: + 48 81 440 87 11
E-mail: sekretariat@kssip.gov.pl
Honlap: http://www.kssip.gov.pl

Egyéb
megjegyzések

Ez a konkrét képzési program BEVÁLT GYAKORLATKÉNT értékelhető,
átültetése – az adott nemzeti képzési környezethez és annak meglévő
képzési menetrendjéhez való szükséges hozzáigazítása mellett –
ajánlott.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „1. tétel – Vizsgálat a bírák és ügyészek
képzésének bevált gyakorlatairól”, Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
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