PREAMBUL

Reunite în Adunarea Generală a Rețelei Europene de Formare Judiciară
(EJTN/REFJ), instituțiile responsabile cu formarea profesională a judecătorilor și
procurorilor din cele 28 State Membre ale Uniunii Europene, au adoptat, în ședința din
data de 10 iunie 2016, cele nouă principii fundamentale ale formării judiciare.
Adoptate unanim printr-o declarație comună, aceste principii atestă importanța și
caracterul specific al formării de care trebuie să beneficieze judecătorii și procurorii
într-o societate democratică. Garanție a competenței și profesionalismului, formarea
judiciară este cu adevărat indispensabilă profesioniștilor din sistemul judiciar pentru
exercitarea funcției în mod eficient și legitim.
Asigurând o temeinică pregătire individuală, formarea judiciară contribuie pe deplin la
garantarea independenței justiției și la protecția drepturilor pe care aceasta este
chemată să le garanteze.
Declarația comună evidențiază importanța unei formări profesionale corespunzătoare
atât în etapa anterioară numirii în funcție, cât și pe parcursul întregii cariere
profesionale a judecătorilor și procurorilor. Declarația subliniază faptul că formarea
judiciară nu trebuie să se limiteze la însușirea cunoștințelor juridice, ci trebuie să
contribuie la dezvoltarea de valori și competențe profesionale. Declarația comună
invită statele membre să creeze cadrul necesar pentru asigurarea unei formări
profesionale eficiente, amintind totodată că formarea profesională este și o obligație a
judecătorilor și procurorilor. În cele din urmă, declarația reiterează importanța
sprijinului acordat în procesul de formare profesională a judecătorilor și procurorilor de
către autoritățile judiciare din statele membre.
Declarația a fost, de asemenea, adoptată de Rețeaua Europeană a Consiliilor
Judiciare (ENCJ) reunind Consiliile Judiciare din cele 28 State Membre ale Uniunii
Europene.
Odată adoptate, cele nouă principii ale formării judiciare vor constitui atât baza
comună, cât și orizontul de dezvoltare a colaborării între instituțiile responsabile cu
formarea profesională a judecătorilor și procurorilor din Uniunea Europeană, dincolo
de diversitatea sistemelor judiciare și a tipurilor de formare pentru judecătorii și
procurorii din Uniunea Europeană.
EJTN încurajează instituțiile de formare judiciară din Uniunea Europeană să utilizeze
aceste principii ca fundament și sursă de inspirație, dar și ca pe un cadru comun pentru
orientarea activităților lor de formare judiciară.
Aceste principii au totodată rolul de a călăuzi și inspira pregătirea individuală a
judecătorilor și procurorilor din Uniunea Europeană, constituind în același timp un ghid
și pentru instituțiile de formare judiciară din alte state care doresc să adopte aceste
standarde.
Adunarea Generală a EJTN a adoptat în unanimitate, la data de 10 iunie 2016, la
Amsterdam, următoarele principii de formare judiciară, subliniind că acestea trebuie

să fie aplicabile și procurorilor, în măsura în care aceștia fac parte din corpul judiciar
la nivel național.

Principiile formării judiciare
1. Formarea judiciară este un tip de pregătire cu caracter practic și
pluridisciplinar, în mod esențial orientată către transmiterea de valori și
dezvoltarea de tehnici profesionale, complementare educației juridice.
2. Fiecare judecător și procuror ar trebui să urmeze cursuri de formare
profesională inițială înainte sau la momentul numirii sale în funcție.
3. Toți judecătorii și procurorii au dreptul de a beneficia de formare continuă în
mod regulat după numirea în funcție și pe parcursul întregii cariere judiciare.
Obligația de a urma cursuri de formare profesională revine fiecărui judecător
și procuror. Fiecare Stat Membru trebuie să asigure mijloacele necesare
pentru exercitarea acestui drept și îndeplinirea acestei obligații.
4. Formarea este parte integrantă a vieții profesionale a judecătorilor și
procurorilor. Aceștia trebuie să aibă posibilitatea de a urma cursuri de formare
profesională în cadrul timpului normal de lucru, cu excepția situațiilor în care
ar fi periclitată buna administrare a justiției.
5. Conform principiului independenței justiției, forma, conținutul și modalitatea
de implementare a activităților de formare se stabilesc în exclusivitate de
către instituțiile naționale responsabile cu formarea profesională.
6. Formarea trebuie asigurată, în principal, de judecători și procurori care au
urmat, în prealabil, cursuri de formare a formatorilor în acest scop.
7. Formarea judiciară se va realiza cu prioritate prin intermediul metodelor de
formare moderne care presupun implicarea activă a participanților.
8. Statele Membre trebuie să asigure instituțiilor naționale responsabile cu
formarea profesională resursele financiare necesare, precum și celelalte tipuri
de resurse pentru atingerea scopurilor și obiectivelor de formare stabilite.
9. Autoritățile judiciare au obligația de a sprijini procesul de formare
profesională.

