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Praxisens
namn

Utbildning av rättsläkare

Huvudegenskaper:

Efter att utbildningen av rättsläkare i England och Wales 2012 flyttades
från justitieministeriet till Judicial College – en process som sammanföll
med utnämningen av en ny chefsrättsläkare och inrättandet av en ny
rättsläkarutbildningskommitté (vars medlemmar även förväntades
delta i valet av utbildare och tillhandahållandet av utbildningen) –
gjorde Judicial College en omfattande bedömning av det funktionella
utbildningsbehovet för att bistå den nytillträdda ledningen och de nya
utbildningsorganen.
Man tog fram en onlineenkät och samtliga 1 300 rättsläkare och
rättsmedicinska medarbetare uppmanades att kommentera sitt
utbildningsbehov.
Medlemmar av de tidigare rättsmedicinska utbildningsgrupperna gavs i
uppdrag att ta fram enkäten. En förteckning över rättsläkares
kompetenser och ansvarsområden utarbetades på grundval av
platsannonser för rättsläkare runt omkring i landet. Målgruppens
medlemmar fick tre veckor på sig att fylla i enkäten. De ombads
dessutom att ange om de kunde tänka sig att delta i telefonintervjuer.
Grundat på de uppgifter som samlades in överlämnades en slutrapport
om rättsläkares utbildningsbehov till chefsrättsläkaren och
utbildningskommittén. Rapporten ska ligga till grund för de
utbildningsplaner som ska tas fram.
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Utbildning av rättsläkare

Kontaktuppgifter

Judicial College
Ministry of Justice, 102 Petty France
London SW1H 9LJ
Förenade kungariket
Tfn: + 44 203 334 0700
Fax: + 44 203 334 5485
E-post: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Webbplats: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicialcollege

Övriga
synpunkter

Även om varje institution för utbildning av domarkåren i EU tillämpar
sitt eget system för att få reda på utbildningsbehovet framkom några
särskilt intressanta idéer under genomförandet av denna studie.
Ovanstående praxis skulle dock kunna ses som BÄSTA PRAXIS när
utbildningsinstitutionen till följd av det tillvägagångssätt som ska följas
måste reagera snabbt och effektivt på en nyligen tilldelad kompetens
på ett nytt utbildningsområde.

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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