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ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

With financial support from the Justice
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστικής Επιμόρφωσης
(EJTN), η οποία διεξήχθη στις 10 Ιουνίου 2016, οι Οργανισμοί, υπεύθυνοι για
την επιμόρφωση των δικαστών και των εισαγγελέων των 28 Κρατών Μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσημα υιοθέτησαν εννέα θεμελιώδεις αρχές για την
επιμόρφωση των δικαστών.
Οι αρχές αυτές, εγκρίθηκαν ομόφωνα σε μια κοινή δήλωση στην οποία
αναγνωρίζεται η σημασία και η ιδιάζουσα αξία της επιμόρφωσης από την οποία
οι δικαστές και οι εισαγγελείς μιας δημοκρατικής κοινωνίας οφείλουν να
επωφεληθούν. Η Δικαστική επιμόρφωση αποτελεί εγγύηση επάρκειας και
επαγγελματισμού και είναι απαραίτητη για όλους τους νομικούς επαγγελματίες,
ούτως ώστε αυτοί να ασκούν τα καθήκοντά τους με αποτελεσματικότητα και
μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας.
H επιμόρφωση ενισχύει προσωπικά τον κάθε δικαστή και παράλληλα συμβάλλει
πλήρως στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, αλλά και στην
προστασία των δικαιωμάτων που καλείται να διασφαλίσει.
Η διακήρυξη αυτή τονίζει τη σημασία της εξειδικευμένης εκπαίδευσης των
δικαστών και των εισαγγελέων πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους και καθ΄
όλη την επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Τονίζει ότι η δικαστική επιμόρφωση
δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε νομική εκπαίδευση αλλά να αποσκοπεί και
στη διασφάλιση επαγγελματικών δεξιοτήτων και αξιών. Καλεί τα Κράτη Μέλη
να καταστήσουν δυνατή την παροχή αποτελεσματικής επιμόρφωσης των
δικαστών, υπενθυμίζοντάς τους ότι είναι υποχρέωσή τους να συμμετέχουν στην
εκπαίδευση.

Τέλος, επαναλαμβάνει τη σημασία της υποστήριξης της

διαδικασίας επιμόρφωσης από τις ανώτατες δικαστικές αρχές.
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Η διακήρυξη αυτή υιοθετήθηκε επίσης από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των
Δικαστικών Συμβουλίων (ENCJ), το οποίο συνενώνει τα Δικαστικά Συμβούλια
των 28 Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι εννέα θεμελιώδεις αρχές δικαστικής επιμόρφωσης συναποτελούν πλέον την
κοινή βάση και τον ορίζοντα που ενώνει όλες τις δικαστικές σχολές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από την διαφορετικότητα των νομικών
συστημάτων και των μεθόδων επιμόρφωσης των δικαστών και των εισαγγελέων
στην Ευρώπη.
Το EJTN ενθαρρύνει τις σχολές δικαστικής επιμόρφωσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να χρησιμοποιούν αυτές τις αρχές ως θεμέλιο και πηγή έμπνευσης, αλλά
και ως ένα κοινό πλαίσιο καθοδήγησης των δραστηριοτήτων της δικαστικής
επιμόρφωσης.
Οι αρχές αυτές στοχεύουν επίσης στο να καθοδηγούν και να εμπνέουν την
εκπαίδευση κάθε δικαστή και εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και
τους οργανισμούς δικαστικής επιμόρφωσης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι
επιθυμούν να υιοθετήσουν τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Γενική Συνέλευση του EJTN ενέκρινε ομόφωνα στις 10 Ιουνίου 2016 στο
Άμστερνταμ

τις

ακόλουθες

αρχές

για

τη

δικαστική

επιμόρφωση,

αναγνωρίζοντας παράλληλα την αναγκαιότητα εφαρμογής τους και για τους
εισαγγελείς, νοουμένου ότι αυτοί ανήκουν στο εθνικό δικαστικό σώμα (corps
judiciaire).
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Αρχές Δικαστικής Επιμόρφωσης
1. Η δικαστική επιμόρφωση είναι μια πολυεπιστημονική και πρακτική μορφή
εκπαίδευσης, που προορίζεται κυρίως για τη μετάδοση επαγγελματικών δεξιοτήτων
και αξιών συμπληρωματικών της νομικής εκπαίδευσης.
2. Όλοι οι δικαστές και οι εισαγγελείς θα πρέπει να τυγχάνουν αρχικής εκπαίδευσης
πριν ή κατά το διορισμό τους.
3. Όλοι οι δικαστές και οι εισαγγελείς θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα τακτικής και
συνεχούς εκπαίδευσης μετά το διορισμό τους καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της
σταδιοδρομίας τους και είναι υποχρέωση τους να λαμβάνουν μέρος σ’ αυτήν. Κάθε
Κράτος Μέλος θα πρέπει να θέσει σε εφαρμογή συστήματα που εξασφαλίζουν ότι οι
δικαστές και οι εισαγγελείς είναι σε θέση να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα και να
εκπληρώσουν αυτή την υποχρέωση.
4. Η επιμόρφωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του λειτουργήματος του δικαστή και
εισαγγελέα. Όλοι οι δικαστές και εισαγγελείς θα πρέπει να έχουν τον απαιτούμενο
χρόνο για εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου της εργασίας τους,
εκτός αν τούτο θέτει εξόχως σε κίνδυνο την απονομή της δικαιοσύνης.
5. Σύμφωνα με τις αρχές της δικαστικής ανεξαρτησίας, ο σχεδιασμός, το περιεχόμενο
και η παροχή της δικαστικής επιμόρφωσης είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των
εθνικών οργανισμών, υπεύθυνων για την επιμόρφωση των δικαστών.
6. Η εκπαίδευση θα πρέπει πρωτίστως να παρέχεται από δικαστές και εισαγγελείς, οι
οποίοι έχουν προηγουμένως εκπαιδευτεί για το σκοπό αυτό.
7. Ενεργείς και σύγχρονες τεχνικές εκπαίδευσης θα πρέπει να προεξάρχουν.
8. Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να παρέχουν στους οργανισμούς επιμόρφωσης των
δικαστών επαρκή χρηματοδότηση και άλλους πόρους για να επιτύχουν τους σκοπούς
και τους στόχους τους.
9. Οι ανώτατες δικαστικές αρχές θα πρέπει να στηρίζουν την επιμόρφωση των
δικαστών.
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