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Peamised
tunnusjooned

Kuigi koolitusprogrammide pakkumine muudes teadmisvaldkondades
peale pelgalt õiguslike valdkondade on kogu ELis väga levinud tava,
korraldatakse selliseid koolitusi tavaliselt koostöös ülikoolidega või
muude
konkreetsetele
teemavaldkondadele
spetsialiseerunud
instituutidega. Poolas pakkus Poola kohtuakadeemia välja näite
põhjalikust kursusest, mille raames käsitletakse bioloogiliste tõendite
kogumise ja kasutamise meditsiinilis-õiguslikke ja kohtuekspertiisiga
seotud aspekte. Kursus toimub täiendusõppe raames ja koosneb neljast
kahepäevasest seminaride vormis pakutavast moodulist (kokku
64 tundi).
Programm hõlmab koolitustegevusi, kuhu on kaasatud kogenud
prokurörid ja kohtuekspertiisi eksperdid, Krakówi kohtuekspertiisi
instituudi kriminoloogid. Lektorid on väga kogenud kohtunike
kutsealase koolituse läbiviijad neljas moodulitega hõlmatud
valdkonnas:
kohtubioloogia,
kohtutoksikoloogia,
geeniteadus
kriminoloogias ja kohtumeditsiinis ning bioloogilised tõendid
kriminaalmenetluses.
Koolituse eesmärk on selgitada ja täpsustada uute ekspertiisimeetodite
võimalusi ning arutleda kõige probleemsematel praktilistel teemadel,
mis käsitlevad nõuetekohast teabevahetust eksperdi ja tema klientide
vahel. Nende küsimuste üle arutamisel keskendutakse kõigi
kohtumenetluse osaliste sagedamini esitatud järelepärimistele ja
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otsustele, mis käsitlevad eksperdi esitatud tõendite lubatavust ja
eksperdiarvamuste tõlgendamist.

Seminar on välja töötatud eesmärgiga tõhustada tulevasi
kriminaalmenetlusi ning selle eesmärk on anda kohtunikele ja
prokuröridele süsteemsed teadmised bioloogiliste tõendite tõendusjõu
kohta ning edendada nende ekspertiisimeetodite laiemat kasutamist
kriminaalmenetlustes. Seminari põhirõhk on keeruliste teemade
arusaadavaks tegemisel.
Asutuse
kontaktandmed

National School of Judiciary and Public Prosecution (Krajowa Szkoła
Sądownictwa i Prokuratury, KSSiP)
Ul. Krakowskie przedmiescie 62
20-076 Lublin, POLAND
Tel: + 48 8 1440 8710
Faks: + 48 8 1440 8711
E-post: sekretariat@kssip.gov.pl
Veebisait: http://www.kssip.gov.pl

Märkused

Seda konkreetset koolitusprogrammi käsitatakse PARIMA TAVANA ja
selle ülevõtmine on soovitatav, kuid seda tuleks vajaduse korral
kohandada vastavalt iga riigi koolituskeskkonnale ja olemasolevale
koolituskavale.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 1 – Study on best practices in training
judges and prosecutors”. Küsitluse viis läbi Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN).
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