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JOHDANTO
Tuomareiden ja syyttäjien koulutuksesta vastaavat laitokset 28 EU-jäsenvaltiosta
hyväksyivät Euroopan juridisen koulutusverkoston (EJTN) yleiskokouksessa 10.
kesäkuuta 2016 yhdeksän oikeusalan koulutuksen perusperiaatetta.
Yksimielisesti hyväksytyssä yhteisessä lausumassa esitetyt periaatteet painottavat
tuomareille ja syyttäjille demokraattisissa yhteiskunnissa tarjottavan koulutuksen
tärkeyttä ja spesifisyyttä. Pätevyyden ja ammattimaisuuden takaava oikeusalan
koulutus on erittäin tärkeää, jotta oikeusalan ammattilaiset voivat hoitaa tehtävänsä
tehokkaasti ja lainmukaisesti.
Samalla kun tällainen koulutus vahvistaa yksittäisiä oikeusalan toimijoita, se myös
osaltaan varmistaa oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja niiden oikeuksien
toteutumisen, joita sen on tarkoitus turvata.
Tämän julkilausuman tarkoituksena on muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että
tuomareille ja syyttäjille on tärkeää tarjota erityiskoulutusta sekä ennen kuin he
aloittavat tehtävissään että läpi koko työuran. Julkilausumassa painotetaan, että
oikeusalan koulutus ei saa rajoittua vain lakimieskoulutukseen vaan sen pitää myös
välittää ammatillista osaamista ja arvoja. Jäsenvaltioita kehotetaan mahdollistamaan
tuomareiden tehokas kouluttautuminen, ja tuomareita puolestaan muistutetaan
heidän velvollisuudestaan osallistua koulutukseen. Lisäksi julkilausumassa
painotetaan korkeimpien oikeusviranomaisten tuen merkitystä koulutusprosessissa.
Tämän lausuman on hyväksynyt myös Euroopan tuomarineuvostojen verkosto
(ENCJ), joka koostuu 28 EU-jäsenvaltion tuomarineuvostoista.
Nämä yhdeksän oikeusalan koulutuksen periaatetta toimivat sekä yhteisenä
lähtökohtana että tulevaisuuden näkymänä kaikille Euroopan unionin oikeusalan
oppilaitoksille riippumatta oikeusjärjestelmien ja eurooppalaisten tuomareiden ja
syyttäjien koulutustapojen moninaisuudesta.
EJTN kannustaa Euroopan unionin oikeusalan koulutuksen järjestäjiä käyttämään
näitä periaatteita paitsi lähtökohtana ja inspiraation lähteenä myös yhteisenä
oikeusalan koulutusta ohjaavana kehyksenä.
Periaatteiden on tarkoitus ohjata ja inspiroida yksittäisten tuomareiden ja syyttäjien
koulutusta EU:ssa, mutta myös EU:n ulkopuoliset oikeusalan koulutuslaitokset voivat
halutessaan ottaa periaatteet käyttöönsä.

EJTN:n yleiskokous hyväksyi Amsterdamissa 10. kesäkuuta 2016 yksimielisesti
seuraavat oikeusalan koulutuksen periaatteet samalla todeten, että niitä tulee
soveltaa myös syyttäjiin, mikäli nämä ovat osa kansallista oikeuslaitosta.

Oikeusalan koulutuksen periaatteet
1. Oikeusalan koulutus on monialaista ja käytäntöön perustuvaa koulutusta, jonka
pääasiallinen tarkoitus on täydentää lakimieskoulutusta välittämällä tietoa
ammattimaisista työskentelytavoista ja arvoista.
2. Kaikille tuomareille ja syyttäjille tulee tarjota peruskoulutusta ennen kuin heidät
nimitetään virkaan tai heti heidän virkaan nimittämisensä jälkeen.
3. Kaikilla tuomareilla ja syyttäjillä tulee olla oikeus osallistua säännölliseen
jatkokoulutukseen nimittämisensä jälkeen ja koko uransa ajan, ja heillä on myös
velvollisuus osallistua siihen. Kaikkien jäsenvaltioiden tulee ottaa käyttöönsä
järjestelmä, joka takaa, että tuomarit ja syyttäjät pystyvät käyttämään oikeuttaan
ja velvollisuuttaan osallistua koulutukseen.
4. Koulutus on osa tuomareiden ja syyttäjien normaalia työtä. Kaikilla tuomareilla ja
syyttäjillä tulee olla mahdollisuus osallistua koulutukseen työajallaan, paitsi
poikkeustapauksissa, joissa osallistuminen vaarantaisi lainkäyttötoiminnan.
5. Oikeudellisen riippumattomuuden periaatteiden mukaisesti oikeusalan
koulutuksen suunnittelusta, sisällöstä ja järjestämisestä päättävät yksinomaan
kansalliset oikeusalan koulutuksesta vastaavat instituutiot.
6. Ensisijaisesti kouluttajina toimivat tuomarit ja syyttäjät, jotka on valmennettu
tähän tehtävään.
7. Oikeusalan koulutuksessa tulee ensisijaisesti soveltaa aktiivisia ja nykyaikaisia
koulutusmenetelmiä.
8. Jäsenvaltioiden tulee tarjota kansallisille oikeusalan koulutuksesta vastaaville
instituutioille riittävästi rahoitusta ja muita resursseja, jotta nämä voivat
saavuttaa tavoitteensa.
9. Korkeimpien oikeusalan viranomaisten tulee tukea oikeusalan koulutusta.
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