ZÁSADY JUSTIČNÉHO VZDELÁVANIA

S

S finančnou podporou z programu Justícia Európskej únie

PREAMBULA
Inštitúcie zodpovedné za vzdelávanie sudcov a prokurátorov z 28 členských štátov
Európskej únie, prítomné na Valnom zhromaždení Európskej siete pre justičné
vzdelávanie (European Judicial Training Network) konanom dňa 10. júna 2016
oficiálne prijali deväť hlavných zásad justičného vzdelávania.
Tieto zásady, prijaté jednohlasne spoločným vyhlásením, uznávajú význam
a špecifickosť vzdelávania, ktoré by malo byť prínosom pre sudcov a prokurátorov
v demokratických spoločnostiach. Ako záruka kompetentnosti a odbornosti je
justičné vzdelávanie nepochybne nevyhnutné na to, aby si odborníci v oblasti práva
mohli efektívne a legitímne plniť svoje povinnosti.
Posilňovaním jednotlivých aktérov v justícii toto vzdelávanie plne prispieva
k zabezpečeniu nezávislosti justície a k ochrane práv, k zabezpečeniu ktorej je justícia
povolaná.
Toto vyhlásenie pripomína dôležitosť špecializovaného vzdelávania pred nastúpením
do akejkoľvek funkcie a počas celej odbornej kariéry sudcov a prokurátorov.
Zdôrazňuje, že justičné vzdelávanie sa nesmie obmedzovať len na právnické
vzdelávanie, ale jeho výstupom musia byť odborné zručnosti a hodnoty. Vyzýva
členské štáty, aby umožnili účelné vzdelávanie sudcov a pripomína im, že je to aj ich
povinnosť. Záverom opäť pripomína dôležitosť podpory najvyšších justičných orgánov
v procese vzdelávania.
Toto vyhlásenie prijala aj Európska sieť súdnych rád (European Network of Councils
for the Judiciary - ENCJ), ktorá združuje súdne rady 28 členských štátov Európskej
únie.
Deväť zásad justičného vzdelávania teraz predstavuje nielen spoločné východisko, ale
aj plošný základ zjednocujúci všetky inštitúcie justičného vzdelávania Európskej únie,
a presahuje tak rôznorodosť právnych systémov a prístupov k vzdelávaniu sudcov
a prokurátorov v Európe.
Sieť EJTN vyzýva vzdelávacie inštitúcie Európskej únie, aby tieto zásady využívali ako
východisko a zdroj inšpirácie, ale aj ako spoločný rámec usmerňujúci ich aktivity
v oblasti justičného vzdelávania.
Ich účelom je taktiež usmerňovať a inšpirovať nielen vzdelávanie jednotlivých sudcov
a prokurátorov v Európskej únii, ale aj inštitúcie justičného vzdelávania zvonku, ktoré
chcú prijať jej štandardy.

Valné zhromaždenie EJTN dňa 10. júna 2016 v Amsterdame jednohlasne schválilo
nasledujúce zásady justičného vzdelávania, pričom zároveň uznalo, že by mali platiť
aj pre prokurátorov do tej miery, v ktorej patria do vnútroštátneho “corps judiciaire”.

Zásady justičného vzdelávania
1. Justičné vzdelávanie je multidisciplinárny a praktický druh vzdelávania, ktorého
hlavným účelom ako doplnkového formátu k právnickému vzdelaniu je
odovzdávanie poznatkov o odborných technikách a hodnotách.
2. Všetkým sudcom a prokurátorom by malo byť poskytnuté úvodné vzdelávanie
pred ich vymenovaním do funkcie, resp. počas výkonu funkcie.
3. Všetci sudcovia a prokurátori by po svojom vymenovaní do funkcie a počas celej
svojej kariéry mali mať právo na pravidelné priebežné vzdelávanie, pričom sú
zodpovední za zúčastňovanie sa vzdelávacích podujatí. Každý členský štát by mal
zaviesť systémy, ktoré sudcom a prokurátorom umožňujú uplatňovať si toto
právo a plniť si túto povinnosť.
4. Vzdelávanie je súčasťou bežného pracovného života sudcu a prokurátora. Všetci
sudcovia a prokurátori by mali mať čas zúčastniť sa vzdelávania počas svojej
bežnej pracovnej doby, pokiaľ to vo výnimočných prípadoch neohrozuje výkon
spravodlivosti.
5. V súlade so zásadami nezávislosti justície si zostavenie, obsah a realizáciu
justičného vzdelávania určujú výhradne vnútroštátne inštitúcie zodpovedné za
justičné vzdelávanie.
6. Vzdelávanie by mali prednostne poskytovať sudcovia a prokurátori, ktorí boli
v minulosti vyškolení na tento účel.
7. Pri justičnom vzdelávaní by sa prednostne mali využívať aktívne a moderné
vzdelávacie techniky.
8. Členské štáty by vnútroštátnym inštitúciám zodpovedným za justičné vzdelávanie
mali poskytnúť dostatočné financovanie a iné zdroje na dosiahnutie ich účelu a
cieľov.
9. Najvyššie justičné orgány by mali podporovať justičné vzdelávanie.
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