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PREAMBUL
Eiropas Juridiskās tālākizglītības tīkla Ģenerālās asamblejas laikā, kas notika 2016.
gada 10. jūnijā, mācību iestādes, kuras ir atbildīgas par tiesnešu un prokuroru
sagatavošanu un tālākizglītošanu 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs, vienbalsīgi
apstiprināja deviņus pamatprincipus, kas ir attiecināmi uz tiesu sistēmas darbinieku
tālākizglītošanu.
Vienbalsīgi apstiprinot šos principus vienotā dokumentā, tiek uzsvērts tas, cik
svarīgas ir mācības un kādai ir jābūt tiesnešu un prokuroru sagatavošanai un
profesionālam atbalstam demokrātiskā sabiedrībā. Kompetences un profesionalitātes
garants, tiesu sistēmas darbinieku sagatavotība ir būtiska juridiskajām profesijām
viņu profesionālo pienākumu efektīvā un juridiski korektā izpildē.
Nodrošinot atbalstu noteiktiem tiesu sistēmas pārstāvjiem, mācības veicina tiesu
sistēmas neatkarību un visu tiesību ievērošanu.
Šī deklarācija atgādina par to cik svarīgi ir nodrošināt mācības pirms savu tiešo darba
pienākumu izpildes uzsākšanas un visa tiesneša un prokurora karjeras laikā. Tas
vēlreiz uzsver to, ka tiesnešu un prokuroru mācības nedrīkst būt tikai par juridisko
saturu, bet tām ir jāietver arī attiecīgas profesionālās prasmes, kas ir raksturīgas un
piemīt tikai konkrētai profesijai. Šī deklarācija norāda arī uz dalībvalstu atbildību šo
profesionālas pilnveides pasākumu nodrošināšanā, kā arī tiesnešu pašu atbildību
šādos pasākumos piedalīties. Visbeidzot, tas vēlreiz norāda uz augstāko tiesu
pārvalžu atbalsta nepieciešamību mācību procesos.
Šo deklarāciju ir pieņēmis Eiropas Tieslietu Padomju tīkls (ENCJ), kas savukārt apvieno
visu 28 dalībvalstu Tieslietu padomes.
Deviņi mācību principi vienlaicīgi veido gan vienotu pamatu, gan tālāku redzējumu ES
tiesnešu un prokuroru mācību iestādēm, vienlaicīgi ievērojot dažādās tiesu sistēmas,
kultūru un mācīšanas ieradumus dažādās valstīs.
Eiropas Juridiskās tālākizglītības tīkls iedrošina mācību iestādes visā Eiropas Savienībā
piemērot šos principus, kā pamatu un iedvesmas avotu, veicinot vienotu izpratni par
tiesnešu un prokuroru, kā arī citu tiesu sistēmai piederīgo profesiju mācību
vajadzībām.
Šo principu mērķis ir vadīt un iedvesmot tos, kas Eiropas Savienības telpā nodarbojas
ar profesionālās pilnveides nodrošināšanu, kā arī tos, kas strādā tālākizglītības jomā
citur.

Tiesiskās tālākizglītības principi
1. Tiesiskā tālākizglītība (šajā kontekstā tā attiecas uz tiesnešiem un prokuroriem) ir
multidisciplināra un praktiska veida mācības, kas ir virzītas uz vērtību un
profesionālās tehnikas (prasmju) nodošanu papildus jau iegūtai juridiskajai
izglītībai.
2. Visiem tiesnešiem un prokuroriem ir jāsaņem sākumapmācība pirms vai uzreiz
pēc apstiprināšanas amatā.
3. Visiem tiesnešiem un prokuroriem ir jābūt tiesībām regulāri saņemt tālākizglītības
iespējas pēc apstiprināšanas amatā un visas karjeras laikā, un tas ir viņu
pienākums šīs iespējas izmantot. Katrai dalībvalstij ir jābūt iekšējai sistēmai, kas
nodrošina tiesnesim un prokuroram šīs tiesības un pienākumus īstenot.
4. Mācības ir daļa no tiesneša un prokurora ikdienas darba dzīves. Visiem tiesnešiem
un prokuroriem ir jābūt pietiekamam laikam apmeklēt mācības, ja vien tas
izņēmuma kārtā apdraud tiesas darba īstenošanu.
5. Saskaņā ar tiesu neatkarības principiem par mācību formu, saturu un mācību
īstenošanu ir atbildīga par tiesnešu tālākizglītību atbildīga neatkarīga mācību
iestāde.
6. Mācību procesu pēc iespējas būtu jāvada tiesnešiem un prokuroriem, kuri šim
mērķim ir sagatavoti.
7. Tiesiskajā tālākizglītībā primāri ir jāizmanto aktīvas un modernas mācību metodes.
8. ES dalībvalstīm ir jānodrošina nacionālajām skolām un centriem nepieciešamais
finansējums un citi resursi, kas palīdz sasniegt izvirzītos mērķus un izpildīt
uzdevumus.
9. Augstākajām ar tiesu darbu saistītajām instancēm ir jāatbalsta tiesnešu un
prokuroru tālākizglītība.
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