ПРИНЦИПИ НА СЪДЕБНОТО
ОБУЧЕНИЕ

С финансова подкрепа от
Програма „Правосъдие” на Европейския съюз

ПРЕАМБЮЛ
На общото събрание на Европейската мрежа за съдебно обучение на 10 юни
2016 г., институциите, отговарящи за обучението на съдии и прокурори от 28-те
държави-членки на Европейския съюз, приеха девет основни принципа в
областта на съдебното обучение.
В съвместна декларация, приета с единодушие, тези принципи отчитат
значението и спецификата на обучението, от което съдиите и прокурорите
следва да се възползват в демократичните общества. Гаранция за
компетентност и професионализъм, съдебното обучение е от съществено
значение за практикуващите юристи, за да изпълняват задълженията си
ефективно и легитимно.
Наред с оказването на подкрепа на отделните представители на юридическите
професии, този тип обучение допринася изцяло за гарантиране на
независимостта на правосъдието и защитата на правата, които то е призовано
да гарантира.
Декларацията припомня значението на специфичното обучение, преди заемане
на длъжност и по време на професионалната кариера на съдии и прокурори. Тя
подчертава, че съдебното обучение, не трябва да се ограничава до юридическо
образование, но и да предоставя професионални умения и ценности. Призовава
държавите членки да предоставят възможности за ефективно обучение на
съдии и им припомня също, че е тяхна отговорност да участват в него. Накрая, в
съобщението се потвърждава важността на подкрепата на най-висшите съдебни
органи за процеса на обучение.
Тази декларация също бе приета от Европейската мрежа на висшите съдебни
съвети (ENCJ), която обединява съдебните съвети на 28-те държави членки на
Европейския съюз.
Понастоящем деветте принципа на съдебното обучение представляват общата
основа и хоризонт, обединяващи всички съдебни школи на Европейския съюз,
извън многообразието на правните системи и начините за обучение на съдии и
прокурори в Европа.
ЕМСО насърчава институциите за съдебно обучение на Европейския съюз да
използват тези принципи като основа и източник на вдъхновение, но и като
обща рамка, която да дава насоките за техните дейности за съдебно обучение.
Принципите също така са предназначени да насочват и вдъхновяват за
обучение отделните съдии и прокурори в Европейския съюз, но и институциите
за съдебно обучение извън ЕС, които желаят да приемат неговите стандарти.

Общото събрание на ЕМСО, одобри единодушно на 10 юни 2016 г. в Амстердам
следните принципи за съдебно обучение, като същевременно подчертава, че те
следва да се прилагат и за прокурорите, доколкото те принадлежат към
националните съдебни власти.

Принципи за съдебно обучение
1. Съдебното обучение е мултидисциплинарно и практическо обучение,
предназначено основно за предаване на професионални умения и ценности,
допълващо юридическото образование.
2. Всички съдии и прокурори следва да получават първоначално обучение
преди или непосредствено след тяхното назначаване.
3. Всички съдии и прокурори следва да имат правото на редовно текущо
обучение непосредствено след назначаване и през цялата им кариера и е
тяхна отговорност да участват в него. Всички държави членки следва да
въведат системи, даващи възможност на съдиите и прокурорите да
упражняват това право и отговорност.
4. Обучението е част от обичайния професионален живот на всеки съдия и
прокурор. Всички съдии и прокурори следва да разполагат с време за
обучение като част от стандартното работно време, освен ако по изключение
това препятства достъпа до правосъдие.
5. В съответствие с принципите на независимостта на съдебната власт дизайнът,
съдържанието и изпълнението на съдебното обучение се определят
изключително от националните институции, отговорни за съдебното
обучение.
6. Обучението следва да се предоставя преди всичко от съдии и прокурори,
които специално са били обучени за обучители.
7. В областта на съдебното обучение следва да се използват приоритетно
интерактивни и съвременни образователни методи.
8. Държавите членки следва да предоставят на националните институции,
отговорни за съдебното обучение, достатъчно финансови и други ресурси за
постигане на техните цели.
9. Висшите органи на съдебната власт следва да подпомагат съдебното
обучение.
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