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FÖRORD
Vid generalförsamlingen för European Judicial Training Network (EJTN) den 10 juni
2016
antog
de
samlade
representanterna
för
medlemsstaternas
utbildningsinstitutioner för domare och åklagare nio grundläggande principer för
juridisk utbildning.
Principerna är enhälligt antagna i ett gemensamt uttalande och erkänner vikten av,
och särdragen i, den utbildning som domare och åklagare bör få i demokratiska
samhällen. Denna utbildning är en garanti för den kompetens och professionalism som
är avgörande för att rättsväsendet ska kunna utföra sina uppgifter med effektivitet och
legitimitet.
Samtidigt som de individuella rättsliga aktörerna stärks, bidrar principerna i sin helhet
att tillförsäkra rättssystemets självständighet och det skydd för rättigheter som
rättssystemet ska garantera.
Denna deklaration påminner såväl om vikten av en grundläggande utbildning innan
nya befattningar tillträds, som vikten av fortsatt vidareutbildning under hela karriären.
Den understryker vidare att utbildning för domare och åklagare inte endast ska
begränsas till juridisk utbildning, utan även kunna förmedla yrkeskunskap och värden.
Deklarationen uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla en ändamålsenlig
utbildning för domare och påminner även om domarens eget ansvar att genomgå den.
Slutligen upprepar den vikten av att de högsta rättsliga myndigheterna stödjer
utbildningsverksamheten.
Detta uttalande har även blivit antaget av European Network of Councils for the
Judiciary (ENCJ), som samlat representanter för Europeiska Unionens samtliga 28
medlemsstater.
De nio juridiska utbildningsprinciperna utgör nu såväl den bas och den gemensamma
horisont som förenar samtliga juridiska utbildningsinstitutioner i den Europeiska
unionen, bortom skillnaderna i de olika rättssystemen och skillnaderna i de olika
utbildningssätten för domare och åklagare i Europa.
EJTN uppmuntrar utbildningsinstitutionerna i den Europeiska unionen att använda
dessa principer som en grund och källa till inspiration, samt som ett gemensamt
vägledande ramverk för sina utbildningsaktiviteter.
De är även avsedda att vägleda och inspirera utbildningen av enskilda domare och
åklagare såväl inom den Europeiska unionen som för de utbildningsinstitutioner
utanför unionen som önskar anta samma standard.

EJTN:s Generalförsamling antog den 10 juni 2016 i Amsterdam enhälligt följande
principer för den juridiska utbildningen och tillkännager samtidigt att de bör gälla
även för åklagare i den mån de tillhör det nationella rättsväsendet.

Principer för den juridiska utbildningen
1. Juridisk utbildning är en tvärvetenskaplig och praktisk variant av utbildning, i
huvudsak ämnad för överförande av metoder och värderingar som tillämpas i yrket
och kompletterar annan rättslig utbildning.
2. Alla domare och åklagare bör erhålla grundläggande utbildning före eller under
anställningen.
3. Alla domare och åklagare bör ha rätt till regelbunden vidareutbildning efter
anställningen och fortsatt under deras karriärer. Det är domarens eller åklagarens
eget ansvar att genomgå vidareutbildningen. Varje medlemsstat ska ha ett system
som tillförsäkrar varje domare eller åklagare möjlighet att utöva denna rätt och
uppfylla detta ansvar.
4. Utbildning ska vara del av yrkeslivet för domare och åklagare. Alla domare och
åklagare bör ges tid att undergå utbildning som en del av den normala arbetstiden,
utom i fall där det äventyrar tjänsteåligganden.
5. I enlighet med principerna om rättsväsendets oberoende är det upp till de
nationella institutionerna att själva utforma och planera innehållet samt
genomföra den juridiska utbildningen.
6. Utbildning bör i första hand ges av domare och åklagare som fått utbildning för
detta ändamål.
7. Aktiva och moderna utbildningsmetoder bör ges företräde vid den juridiska
utbildningen.
8. Medlemsstaterna bör tillhandahålla tillräckliga finansiella medel och resurser till
de nationella institutionerna som ansvar för den juridiska utbildningen för att dessa
ska kunna uppfylla sina mål och syften.
9. De högsta rättsliga myndigheterna bör stödja den juridiska utbildningen.
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