NAČELA IZOBRAŽEVANJA V
PRAVOSODJU

S finančno podporo programa za pravosodje Evropske unije

UVOD
Institucije, odgovorne za usposabljanje sodnikov in tožilcev iz 28 držav članic Evropske
unije, ki so se 10. junija 2016 zbrale na generalni skupščini Evropske mreže institucij za
izobraževanje v pravosodju, so slovesno sprejele devet temeljnih načel za
izobraževanje v pravosodju.
Soglasno sprejeta v obliki skupne izjave ta načela priznavajo pomen in posebnosti
izobraževanja, ki naj koristi sodnikom in tožilcem v demokratičnih družbah. Ključni
pomen izobraževanja v pravosodju kot jamstva usposobljenosti in strokovnosti je
dejansko v tem, da pravni strokovnjaki svoje naloge opravljajo učinkovito in legitimno.
Ob hkratni krepitvi posameznih pravosodnih akterjev tako izobraževanje v polni meri
prispeva k zagotavljanju neodvisnosti pravosodja in varstvu pravic, ki jih je to dolžno
zagotoviti.
Ta izjava opozarja na pomembnost posebnega pravosodnega usposabljanja pred
prevzemom kakršne koli funkcije in ves čas poklicne poti sodnikov in tožilcev. Poudarja,
da izobraževanje v pravosodju ne sme biti omejeno na pravno izobrazbo, temveč mora
zagotavljati strokovno znanje in vrednote. Države članice poziva, da omogočijo
učinkovito usposabljanje sodnikov, in jih opozarja na njihovo odgovornost za izvedbo
izobraževanja. Na koncu ponovno poudari pomembnost podpore najvišjih
pravosodnih organov v procesu izobraževanja.
To izjavo je sprejela tudi Evropska mreža sodnih svetov (ENCJ), ki združuje sodne svete
28 držav članic Evropske unije.
Teh devet sodnih načel izobraževanja v pravosodju sedaj predstavlja oboje, skupno
podlago in obzorje, ki združuje vse pravne šole v Evropski uniji ter sega onkraj
raznolikosti pravnih sistemov in načinov usposabljanja sodnikov in tožilcev v Evropi.
EJTN spodbuja pravosodne izobraževalne ustanove Evropske unije k uporabi teh načel
ne le kot temelj in vir navdiha, temveč tudi kot skupni okvir, ki usmerja njihove
izobraževalne dejavnosti v pravosodju.
Namenjena so za vodilo in navdih pri usposabljanju posameznih sodnikov in tožilcev v
Evropski uniji, vendar tudi zunanjim pravosodnim izobraževalnim ustanovam, ki želijo
sprejeti njihove standarde.

Generalna skupščina EJTN je 10. junija 2016 v Amsterdamu odobrila spodaj navedena
načela za izobraževanje v pravosodju in potrdila, da bi se morala uporabljati tudi za
tožilce, če ti spadajo v državni »corps judiciaire«.

Načela izobraževanja v pravosodju
1. Izobraževanje v pravosodju je večdisciplinarni in praktični način izobraževanja,
namenjen zlasti prenosu strokovnih tehnik in vrednot, ki dopolnjujejo pravno
izobrazbo.
2. Vsi sodniki in tožilci morajo opraviti začetno usposabljanje pred imenovanjem ali
ob njem.
3. Vsi sodniki in tožilci morajo imeti pravico do rednega stalnega izobraževanja po
njihovem imenovanju in ves čas opravljanja poklica; odgovorni so za prevzem te
obveznosti. Vsaka država članica mora vzpostaviti sistem, ki zagotavlja, da sodniki
in tožilci lahko uveljavijo to pravico in obveznost.
4. Izobraževanje je del običajnega delovnega življenja sodnika in tožilca. Vsi sodniki in
tožilci morajo imeti na voljo čas za izobraževanje v okviru običajnega delovnega
časa, razen izjemoma, če to ogroža izvajanje pravosodja.
5. V skladu z načeli neodvisnosti sodstva cilj, vsebino in izvedbo izobraževanja v
pravosodju določijo izključno državne institucije, ki so odgovorne za pravosodno
usposabljanje.
6. Izobraževanje morajo izvajati predvsem sodniki in tožilci, ki so bili predhodno
usposobljeni za ta namen.
7. Prednost v izobraževanju v pravosodju morajo imeti aktivne in sodobne tehnike
izobraževanja.
8. Države članice morajo svojim notranjim institucijam, odgovornim za izobraževanje
v pravosodju, zagotoviti dovolj sredstev in drugih virov za doseganje postavljenih
namena in ciljev.
9. Izobraževanje v pravosodju mora uživati podporo najvišjih pravosodnih organov.
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