IGAZSÁGÜGYI KÉPZÉS ALAPELVEI

Az Európai Unió Igazságügyi Programja
pénzügyi támogatásával

PREAMBULUM

Az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat Közgyűlése 2016. június 10-én tartotta ülését, ahol a
28 európai uniós tagállam bírák és ügyészek képzéséért felelős intézményei ünnepélyes
keretek között elfogadták az igazságügyi képzés kilenc alapelvét.
A közös nyilatkozatban egyhangúlag elfogadott elvek elismerik azon képzés fontosságát és
specifikusságát, melyből a demokratikus társadalmak bírái és ügyészei profitálhatnak. A
kompetencia és szakmaiság garantáltsága, valamint az igazságügyi képzés valóban
jelentőséggel bír a jogász hivatás képviselői számára abból a szempontból, hogy feladataikat
hatékonyan és törvényesen végezhessék.
Az egyes igazságügyi szereplők megerősítése mellett az ilyen képzés teljességgel hozzájárul
az igazságügy függetlenségének és az alapvető jogok védelmének biztosításához, melyekre
hivatott.
E nyilatkozat felhívja a figyelmet annak szükségességére, hogy a bírák és ügyészek
hivatalgyakorlásuk megkezdését megelőzően, illetve szakmai karrierjük egészének ideje
alatt bizonyos képzésekben vegyenek részt. A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy az igazságügyi
képzést nem csupán a jogi ismeretek terén történő képzésre kell korlátozni, hanem a képzés
feladata kell, hogy legyen a szakértelem és szakmai értékek átadása is. Végezetül, a
nyilatkozat ismételten hangsúlyozza a legfelsőbb szintű igazságügyi hatóságok képzésben
nyújtott támogatásának jelentőségét.
A jelen nyilatkozatot az Igazságügyi Tanácsok Európai Hálózata (ENJC) is elfogadta, mely a 28
uniós tagállam igazságügyi tanácsait tömöríti magába.
A kilenc képzési elv jelenleg az Európai Unió igazságügyi iskolái egyesítésének közös alapját
és horizontját képezi, túllépve az európai jogrendszerek, valamint a bírák és ügyészek
képzési modelljeinek sokféleségén.
Az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat ösztönzi az Európai Unió igazságügyi képzési
intézményeit ezen elvek inspirációs alapként és forrásként, valamint igazságügyi képzési
tevékenységeikre irányadó közös keretrendszerként való alkalmazására.
Ugyancsak ezen elvek hivatottak az Európa Unió tagállamiban tevékenykedő bírák és
ügyészek képzését irányítani és ösztönözni, és az Unión kívüli intézmények is el kívánják
fogadni annak normáit.
Az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat Közgyűlése egyhangúlag jóváhagyta 2016. június 10én Amszterdamban az alábbi igazságügyi képzési elveket, elismervén, hogy azok az
ügyészekre is alkalmazandók, amennyiben az ügyészek a nemzeti „igazságügyi kar” tagjai.

Igazságügyi képzési elvek
1. Az igazságügyi képzés multidiszciplináris és gyakorlati jellegű képzés, amely
alapvetően a jogi képzést kiegészítő szakmai technikák és értékek átadását célozza.
2. Kinevezését megelőzően vagy kinevezésekor minden bíró és ügyész alapképzésben
kell, hogy részesüljön.
3. Kinevezésüket követően és pályájuk ideje alatt minden bírót és ügyészt meg kell,
hogy illessen a rendszeres képzéshez való jog, és kötelességük ezeken részt venni.
Minden tagállamnak olyan rendszereket kell működtetnie, mely biztosítja az
ügyészek és bírák számára ezen jogok és kötelezettségek gyakorlását.
4. A képzés a bírák és ügyészek mindennapi munkájának része. Minden bírónak és
ügyésznek biztosítani kell, hogy munkaidejében részt vehessen a képzéseken, hacsak
ez az igazságszolgáltatást rendkívüli mértékben nem akadályozza.
5. Az igazságszolgáltatás függetlensége elvével összhangban az igazságügyi képzés
megtervezése, tartalmának meghatározása és a képzések megtartása kizárólag az
igazságügyi képzésekért felelős intézmények feladata.
6. A képzéseket elsősorban olyan bírák és ügyészek kell, hogy tartsák, akiket előzetesen
e célra kiképeztek.
7. Az aktív és modern képzési technikákat az igazságügyi képzés során előnyben kell
részesíteni.
8. A tagállamoknak elegendő pénzügyi eszközt és egyéb forrást kell az igazságügyi
képzési intézmények rendelkezésére bocsátaniuk, hogy azok céljaikat elérhessék.
9. A legfelsőbb szintű igazságügyi hatóságoknak támogatniuk kell az igazságügyi
képzést.

Európai Igazságügyi Képzési Hálózat
123, rue du Commerce
B-1000 Bruxelles
Telefon
Fax
E-mail

+32 2 280 22 42
+32 2 280 22 36
ejtn@ejtn.eu

www.ejtn.eu

