TEISĖJŲ MOKYMO PRINCIPAI

Su Europos Sąjungos teisingumo
programos finansine parama

PREAMBULĖ
2016 m. birželio 10 d. Europos teisėjų mokymo tinklo (EJTN) generalinėje
asamblėjoje susirinkusios už Europos Sąjungos 28 valstybių narių teisėjų ir prokurorų
mokymą atsakingos institucijos iškilmingai priėmė devynis pagrindinius teisėjų
mokymo principus.
Šie principai buvo priimti vienbalsiai, bendru pareiškimu, juose pripažįstama
mokymo, kurį teisėjai ir prokurorai turėtų gauti demokratinėse visuomenėse, svarba
ir specifiškumas. Kaip kompetencijos ir profesionalumo garantija, teisėjų mokymas iš
tiesų yra esminis dalykas teisės profesionalams, kad šie galėtų veiksmingai ir teisėtai
vykdyti savo pareigas.
Toks mokymas ne tik stiprina atskirus teisėjus, jis taip pat visapusiškai prisideda prie
teisingumo nepriklausomybės užtikrinimo ir teisių, kurias jis turėtų užtikrinti,
apsaugos.
Ši deklaracija primena apie konkretaus mokymo svarbą prieš pradedant vykdyti bet
kokias funkcijas ir per visą teisėjų ir prokurorų profesinę karjerą. Ji pabrėžia, kad
teisėjų mokymas negali apsiriboti vien teisiniu išsilavinimu, bet turi apimti ir
profesinius įgūdžius bei vertybes. Ji kviečia valstybes nares sudaryti sąlygas
efektyviam teisėjų mokymui ir primena jiems, kad ir jie atsako už dalyvavimą tokiame
mokyme. Galiausiai ji pakartoja aukščiausių teisminių institucijų paramos mokymo
procese svarbą.
Šį aktą taip pat priėmė Europos teismų tarybų tinklas (ENCJ), kuris vienija Europos
Sąjungos 28 valstybių narių teismų tarybas.
Devyni teisėjų mokymo principai dabar sudaro tiek bendrą pagrindą, tiek horizontą,
vienijantį visas Europos Sąjungos teisėjų mokyklas, nepaisant Europos teisinių
sistemų ir teisėjų ir prokurorų mokymo būdų įvairovės.
Europos teisėjų mokymo tinklas skatina Europos Sąjungos teisėjų mokymo įstaigas
naudoti šiuos principus kaip pagrindą ir įkvėpimo šaltinį, taip pat kaip bendrus rėmus,
kurių reikėtų laikytis jų teisėjų mokymo veikloje.
Principai skirti net tik atskirų Europos Sąjungos teisėjų ir prokurorų mokymo
vadovavimui ir įkvėpimui, bet ir teisėjų mokymo institucijoms už Europos Sąjungos
ribų, norinčioms perimti jos standartus.

Europos teisėjų mokymo tinklo (EJTN) generalinė asamblėja 2016 m. birželio 10 d.
Amsterdame vienbalsiai patvirtino šiuos teisėjų mokymo principus, pripažindama,
kad jie taip pat turėtų būti taikomi prokurorams tiek, kiek jie priklauso nacionalinėms
teismų sistemoms.

Teisėjų mokymo principai
1. Teisėjų mokymas yra daugiadisciplininis ir praktinis mokymas, iš esmės skirtas
perduoti profesines technikas ir vertybes, papildančias teisinį išsilavinimą.
2. Visi teisėjai ir prokurorai turėtų gauti pirminį mokymą prieš paskyrimą arba ką tik
juos paskyrus.
3. Visi teisėjai ir prokurorai turėtų turėti teisę į reguliarų tęstinį mokymą po jų
paskyrimo ir per visą savo karjerą ir būtent jie atsako už dalyvavimą jame.
Kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti numatytos sistemos, užtikrinančios, kad
teisėjai ir prokurorai galėtų pasinaudoti šia savo teise ir vykdyti šią savo pareigą.
4. Mokymasis yra teisėjo ir prokuroro normalaus darbinio gyvenimo dalis. Visi
teisėjai ir prokurorai turėtų turėti laiko dalyvauti mokymuose įprastiniu darbo
metu, nebent tai keltų išskirtinį pavojų teisingumo vykdymui.
5. Vadovaujantis teismų nepriklausomybės principais, dėl teisėjų mokymo plano,
turinio ir pateikimo sprendžia išimtinai nacionalinės institucijos, atsakingos už
teisėjų mokymą.
6. Mokymus daugiausia turėtų vesti teisėjai ir prokurorai, kurie prieš tai buvo
apmokyti šiuo tikslu.
7. Teisėjų mokyme pirmenybė turėtų būti teikiama aktyviems ir šiuolaikiškiems
mokymo būdams.
8. Valstybės narės turėtų aprūpinti už teisėjų mokymą atsakingas nacionalines
institucijas pakankamu finansavimu ir kitais ištekliais, būtinais jų tikslams ir
uždaviniams įvykdyti.
9. Teisėjų mokymus turėtų remti aukščiausios teisminės institucijos.
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