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Betegnelse for
praksis

Kombination af forskellige fagområder i uddannelsen
af dommere og anklagere

Hovedtræk:

I Italien har man udviklet et uddannelsesprogram, hvor dommernes
grunduddannelse suppleres med dybtgående analyser af den sociale,
politiske og økonomiske sammenhæng, som retsvæsenet opererer i.
Sigtet med denne praksis er at tilføre undervisningsplanen et indhold,
som giver unge dommere og anklagere større kendskab til den
økonomiske, sociale, politiske og kulturelle sammenhæng, som de
arbejder i.
Begrundelsen for denne tilgang, som er indarbejdet direkte i Italiens
retningslinjer for grunduddannelsen, er, at det er vigtigt at udnytte
uddannelsen til at udvikle en økonomisk, social og kulturel bevidsthed
blandt retsvæsenets aktører i en tid, hvor lovens anvendelse af en række
årsager (såsom mediernes og de sociale mediers udvikling,
multikulturalisme og multietnicitet, økonomiske kriser og hastig
udvikling inden for biologi og lægevidenskab) ikke kan adskilles fra det
samfundsvidenskabelige og andre dertil knyttede fagområder.
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Andre
bemærkninger

At studerende i løbet af grunduddannelsen også i en vis periode
undervises i institutioner, der ikke er en del af retsvæsenet, betragtes
som BEDSTE PRAKSIS, hvis dette er muligt i henhold til den nationale
uddannelsesplan og de fastlagte uddannelsesprioriteringer.
Programmet sigter udtrykkeligt mod at afspejle værdierne i artikel 56 i
Henstilling CM/Rec(2010)12 fra Europarådets Ministerkomité til
medlemsstaterne om dommere: uafhængighed, effektivitet og ansvar.

Kilde: Pilotprojekt: Uddannelse af dommere og anklagere i Europa "Del 1 – Undersøgelse af bedste
praksis inden for uddannelse af dommere og anklagere", gennemført af Det Europæiske Netværk for
Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)
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