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Offentlig online-foredrag af og debat på iCourts med Robert Spano, retspræsident for EMD 
I maj 2020 arrangerede iCourts et stort offentligt arrangement, som var åbent for et globalt online-
publikum med dommer Robert Spano, der holdt sin første offentlige tale som ny retspræsident for 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD). Oprindeligt var arrangementet planlagt som en 
konference på iCourts, men på grund af udbruddet af Covid-19 blev det gjort digitalt. Foredraget blev 
efterfulgt af en Q & A-session med det globale online-publikum (der sendte spørgsmål via Twitter), 
ledet af iCourts PI, Mikael Rask Madsen, som moderator. Arrangementet blev udviklet i samarbejde 
med den tyske Verfassungsblog.de, et journalistisk og akademisk forum for debat om aktuelle 
begivenheder og udviklinger inden for offentlig ret og politik. Senere i 2020 blev samtalen mellem 
PI og dommer Spano offentliggjort i et akademisk tidsskrift.2 
  

Internationale domstole i Latinamerika og Caribien: Ny bog af iCourts Postdoc  
Tidligere iCourts phd-studerende og nuværende adjunkt ved centret, Salvatore Caserta, udgav i 2020 
sin bog International Courts in Latin America and the Caribbean: Foundations and Authority  på 
Oxford University Press’ prestigefyldte International Courts and Tribunals serie. Bogen giver den 
første dybdegående og empirisk funderede analyse af etableringen og udviklingen af fire regionale, 
økonomiske domstole i Latinamerika og Caribien: Den Centralamerikanske Domstol (CACJ), Den 
Caribiske Domstol (CCJ), Det Andinske Tribunal (ATJ) og Mercosurs Permanente Appel Domstol 
(MPRC). Bogen viser, hvordan disse domstoles måde at operere på ikke nødvendigvis er en funktion 
af deres formelt delegerede kompetencer eller medlemsstaternes vilje, som forskningen hidtil har 
antaget. Snarere hævder bogen, at lokale socio-politiske, kontekstuelle faktorer, spiller en langt mere 
afgørende rolle med hensyn til påvirkning på regionale, økonomiske domstoles udvikling under og 
efter deres etablering. 
 

LEGALESE: Optimering af informationssøgning og styrkelse af retsstaten: Nyt projekt 
I 2020 blev Henrik Palmer Olsen fra iCourts tildelt en bevilling på 7.500.000 DKK fra 
Innovationsfonden under Grand Solutions-programmet til at undersøge og optimere sagsbehandling 
ved hjælp af Natural Language Processing (NLP) til retlig informationsindhentning. Ved at udvikle 
NLP specifikt tilpasset til dansksproget jura vil LEGALESE udvikle modeller, der vil danne 
grundlaget for innovative funktioner i ny software med henblik på at gøre juridisk 
informationsindhentning mere effektiv og robust. Projektet bygger på nyeste NLP (BERT) og bruger 
en flersproget tilgang til modelgenerering med efterfølgende iterationer skolet i generelle danske 
lovtekster og endelig på mere specialiserede tekstkorporaer, som er gjort tilgængelige af IT-
virksomheden Schultz og Ankestyrelsen (begge partnere i projektet). Projektet søger at udvikle 
relevant teknologi til sprogbehandling og upartiske rets-teknikker med henblik på at tilvejebringe 
semi-automatiserede hjælpeværktøjer til både den offentlige og den private sektor. 
 

                                                 
2 Se Publikationslisten nr. 17. Se https://jura.ku.dk/icourts/calendar/2020/judicial-independence-online-public-talk-by-
robert-spano/ 




