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Praxisens
namn

Gemensamt utbildningsprogram som tillhandahålls tillsammans med
ett externt forskningsinstitut

Huvudegenskaper

Även om utarbetandet av utbildningsprogram på andra
kunskapsområden än det rent juridiska är vanligt i hela EU anordnas
dessa i regel tillsammans med universitet eller andra institutioner med
ämnesspecifik kompetens. I Polen ger den polska rättsakademin en
omfattande kurs i rättsmedicinska och kriminaltekniska aspekter av
insamling och användning av bevis i form av biologiska spår. Kursen ges
som en fortbildningskurs och består av fyra moduler. Varje modul
motsvaras av ett tvådagarsseminarium (totalt 64 timmar).
Programmet består av kurser med erfarna åklagare, rättsmedicinska
specialister och kriminologer från institutet för rättsmedicinsk forskning
i Krakow. Föreläsarna har stor erfarenhet av fortbildningskurser för
domarkåren på de fyra områden som tas upp i de fyra modulerna:
rättsmedicinsk biologi, rättsmedicinsk toxikologi, genetik inom
kriminologi och rättsmedicin samt bevis på biologiska spår i brottmål.
Syftet med kursen är att förklara och förtydliga nya expertismetoders
kapacitet och att diskutera de största praktiska problemen när det gäller
god kommunikation mellan experten och deras kunder. Fokus för de
frågor som diskuteras är vanligt förekommande frågor och beslut om
att tillåta ett expertutlåtande som bevisning, och om den tolkning av
expertutlåtanden som alla parter i rättsprocessen gör.
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Gemensamt utbildningsprogram som tillhandahålls tillsammans med ett externt
forskningsinstitut
Seminariet har utformats för att förbättra genomförandet av framtida
brottmålsrättegångar. Tanken är att på ett systematiskt sätt ge alla
domare och allmänna åklagare kunskap om biologiska spårs bevisvärde
och att främja ökad användning av denna typ av expertismetoder vid
brottmålsrättegångar. Seminariets fokus är att förmedla svåra ämnen
på ett enkelt sätt.
Kontaktuppgifter

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP)
Ul. Krakowskie Przedmieście 62
20-076 Lublin, Polen
Tfn: + 48 81 440 87 10
Fax: + 48 81 440 87 11
E-post: sekretariat@kssip.gov.pl
Webbplats: http://www.kssip.gov.pl

Övriga
synpunkter

Ovanstående utbildningsprogram kan ses som ett exempel på
BÄSTA PRAXIS och det rekommenderas att programmet, efter
nödvändiga anpassningar, överförs till varje nationellt utbildningsorgan
och det utbildningsprogram som det har tillgång till.

Källa: Pilotprojekt – Europeisk juridikutbildning: “Del 1 – Studie om bästa praxis vid utbildning av domare
och åklagare”, utförd av Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)
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