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Klíčové znaky:

Ačkoli postup vypracovávání vzdělávacích programů v jiných oblastech
znalostí, než je čistě právní oblast, je známý v celé EU, tyto programy
jsou obvykle organizovány v partnerství s univerzitami nebo jinými
institucemi specializujícími se na určená témata. V Polsku uvedla
Justiční akademie příklad komplexního kurzu týkajícího se soudnělékařských a forenzních aspektů získávání a používání biologických stop
jako důkazů, který se uplatňuje v dalším vzdělávání a který zahrnuje
čtyři moduly dvoudenních seminářů (celkem 64 hodin).
Program sestává z činností, na nichž se podílejí zkušení státní zástupci
a forenzní specialisté, odborníci na kriminalistiku z Ústavu forenzního
výzkumu v Krakově. Lektoři mají velké zkušenosti s odborným
vzděláváním soudců ve čtyřech oblastech, na něž se moduly zaměřují:
forenzní biologie, forenzní toxikologie, genetika v kriminalistice
a soudní lékařství a důkazy ve formě biologických stop v trestním řízení.
Cílem této aktivity je vysvětlit a objasnit možnosti nových metod
expertizy a projednat nejproblematičtější praktické záležitosti týkající se
náležité komunikace mezi znalcem a jeho klienty. Tyto záležitosti jsou
projednávány se zvláštním důrazem na časté otázky a rozhodnutí v
souvislosti s přípustností znaleckých posudků a rovněž na hodnocení
činnosti znalce ze strany všech účastníků soudního řízení.
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Cílem semináře je zlepšit budoucí trestní řízení, poskytnout soudcům
a státním zástupcům systematické poznatky o důkazní hodnotě
biologických stop a podporovat širší využívání těchto metod odbornosti
v trestním řízení. Seminář se zaměřuje na sdělování složitých témat
srozumitelným způsobem.
Kontaktní údaje Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) (Národní škola
instituce
soudnictví a státního zastupitelství)
Ul. Krakowskie przedmiescie 62
20-076 Lublin, Polsko
Tel. + 48 81 440 87 10
Fax + 48 81 440 87 11
E-mail: sekretariat@kssip.gov.pl
Internetové stránky: http://www.kssip.gov.pl
Další poznámky

Tento zvláštní vzdělávací program se považuje za NEJLEPŠÍ POSTUP a
doporučuje se jeho přenesení (s náležitými úpravami s ohledem na
vzdělávací prostředí v jednotlivých členských státech a dostupný
harmonogram vzdělávání).

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 1 – Studie o osvědčených postupech ve
vzdělávání soudců a státních zástupců“, kterou provedla Evropská síť pro justiční vzdělávání.
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