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PREAMBULE
Vzdělávací instituce, které zajišťují
justiční vzdělávání ve 28 členských
státech Evropské unie, přijaly na
generálním shromáždění Evropské
justiční vzdělávací sítě (European
Judicial Training Network, EJTN) dne 10.
června 2016 prohlášení, obsahující
devět základních principů justičního
vzdělávání.
Tyto principy, přijaté jednomyslně ve
společném prohlášení, zdůrazňují
význam a jedinečnost justičního
vzdělávání, které má být přístupné pro
všechny soudce a státní zástupce v
demokratických zemích. Justiční
vzdělávání je základní podmínkou pro
efektivní a legitimní výkon pracovních
povinností u všech právních profesí,
přičemž zajišťuje zároveň kvalitu a
profesionalitu.
Tím, že je toto vzdělávání zaměřeno na
posilování jednotlivých článků justice,
přispívá k upevňování její nezávislosti a
tím i k ochraně odpovídajících práv.
Toto prohlášení podtrhuje význam
nejen vstupního vzdělávání, které
předchází jmenování soudců a státních
zástupců do funkce, ale rovněž význam
celoživotního odborného vzdělávání
soudců a státních zástupců. Zdůrazňuje,
že justiční vzdělávání nesmí být
omezeno pouze na právní vědomosti,
ale musí rovněž zahrnovat a rozvíjet
odborné profesní dovednosti a

hodnoty. Vyzývá členské státy, aby
takové vzdělávání dokázaly soudcům
nejen nabízet, ale aby je dokázaly
přesvědčit, že je jejich odpovědností se
takového vzdělávání účastnit.
V neposlední řadě připomíná důležitost
podpory vzdělávacího procesu ze strany
nejvyšších justičních autorit.
Toto prohlášení bylo rovněž přijato
Evropskou sítí soudcovských rad
(European Network of Councils for the
Judiciary, ENCJ), institucí, která sdružuje
soudcovské rady členských států EU.
Devět principů justičního vzdělávání
vytváří společný základ justičního
vzdělávání, který je otevřen všem
justičním vzdělávacím institucím
Evropské unie, nezávisle na
odlišnostech jednotlivých právních
systémů a způsobech a formách
vzdělávání soudců a státních zástupců.
EJTN vyzývá vzdělávací instituce
Evropské unie, které zajišťují justiční
vzdělávání v jednotlivých členských
státech, aby se těmito principy nejen
inspirovaly, ale aby je uplatnily ve svých
vzdělávacích aktivitách.
Principy jsou primárně určeny pro
vzdělávání soudců a státních zástupců
v zemích Evropské unie, ale také pro
vzdělávací justiční instituce mimo EU,
které by se těmito standardy chtěly
řídit.

Generální shromáždění EJTN na svém
zasedání 10. června 2016
v Amsterodamu jednohlasně přijalo
tyto principy justičního vzdělávání pro
jednotlivé cílové skupiny, které do
justice v jednotlivých členských státech
patří, zejména pro soudce a státní
zástupce.
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Principy justičního vzdělávání
1. Justiční vzdělávání je
multidisciplinární a praktické
s důrazem na rozvoj profesních
dovedností, technik a hodnot.
2. Všichni soudci a státní zástupci
mají mít možnost před
zahájením výkonu profese, či na
začátku své kariéry absolvovat
vstupní vzdělávání.
3. Všichni soudci a státní zástupci
mají mít možnost účastnit se
celoživotního profesního
vzdělávání, a to jak po svém
jmenování, tak v průběhu
výkonu své profese a je jejich
odpovědností se takového
vzdělávání účastnit. Každý
členský stát by měl vytvořit
takové podmínky, které zajistí,
aby soudci a státní zástupci
mohli této možnosti využít.
4. Vzdělávání je součástí běžného
pracovního života soudce či
státního zástupce. Všichni soudci
a státní zástupci by měli mít čas
účastnit se vzdělávání v rámci
svého běžného pracovního dne,
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pokud tímto není přímo
ohrožena služba spravedlnosti.
V souladu s principy nezávislosti
justice je koncepce, obsah a
způsob justičního vzdělávání
výlučně kompetencí národních
vzdělávacích institucí.
Vzdělávání by mělo být primárně
poskytováno soudci a státními
zástupci, kteří byli pro tento účel
vyškoleni.
V justičním vzdělávání by se
měly prioritně využívat kvalitní a
moderní způsoby a formy výuky.
Členské státy by měly zajistit,
aby národní justiční vzdělávací
instituce měly pro svou činnost a
pro dosažení svých cílů
dostatečné finanční i jiné zdroje
a prostředky.
Justiční vzdělávání by mělo být
podporováno nejvyššími
justičními orgány.
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