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Fransa’da hakim
ve savcıların
eğitimi

Giriş

Fransız yargı sistemi iki kısımdan oluşmaktadır: adli yargı ve idari
yargı.
Adli yargı mahkemeleri, bireyler arasındaki hukuki ve ticari
anlaşmazlıklara bakar ve suç eyleminde bulunan kişileri cezalandırır.
İdare mahkemeleri, bireyler ile devlet, yerel yönetimler, kamu
kurumları veya kamu hizmeti sağlayan özel kuruluşlar arasındaki
anlaşmazlıklara bakar. Bu sunum, adli yargı eğitimiyle ilgilidir.
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Ulusal Adalet Okulu
ENM

Ulusal Adalet Okulu (E.N.M Ecole nationale de la magistrature), Fransa’da
hakim ve savcılara eğitim veren tek okuldur ve 1958 yılında kurulmuştur.
Ticaret mahkemesi hakimleri ve iş mahkemesi hakimleri gibi bazı meslekten
olmayan hakimlere de ulusal adalet okulunda eğitim verilmektedir.
Fransız Ulusal Adalet Okulu’nun (E.N.M.) merkezi Bordeaux’dadır. Okulun
aynı zamanda Paris’te de bir ofisi vardır ve burada Hizmet İçi Eğitim ve
Uluslararası İlişkiler Birimleri bulunmaktadır.
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Kamu kurumu

Kamu kurumu
 Adalet Bakanlığı’na bağlıdır.
 Yargıtay Birinci Başkanı’nın başkanlık ettiği
Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.
 Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle atanan ve
yönetici ekibiyle çalışan bir müdür tarafından
yönetilir.
 İdari personel: 227
 2018 yılındaki bütçesi: 34,5 milyon €

Ulusal Adalet Okulunun başlıca
faaliyetleri
 Sınavların düzenlenmesi
 Hakim ve savcı adaylarına
yönelik başlangıç eğitimi
 Yargı mensuplarına yönelik
hizmet içi eğitim
 Meslekten olmayan
hakimler ve yargı
personelinin eğitimi
 Araştırma ve belgeleme
 Uluslararası iş birliği

Eğitim konuları
Hem başlangıç hem hizmet içi eğitim için ortak 8
konu vardır
 Yargı mensupları

 Ceza yargılamasında karar verme ve
işlem süreci





Daimi eğitmen kadrosu
27 başlangıç eğitimi koordinatörü
(25 hakim ve savcı, 1 yazı işleri müdürü ve
1 yabancı dil öğretmeni)
7 hizmet içi eğitim koordinatörü
12 bölge eğitim koordinatörü
Yardımcı hakimler ve savcılar

 Yargıda iletişim



Öğretim üyeleri

 Adalet yönetimi



Oturum başkanları (hizmet içi eğitim)



Her yıl özel sektör, dernekler veya kamu
kurumlarından (üniversiteler, diğer devlet
okulları, yabancı akademiler…) yaklaşık 1,500
konuşmacı



Eğitim ve
temsilcisi

 Hukuk yargılamasında karar verme ve
işlem süreci

 Adaletin uluslararası boyutu
 Yargı ortamı



•

 Ekonomik hayat ve iş hayatı

staj merkezi müdürleri bölge

Hedefler
• Öğrencilerin karar alma süreci
için gerekli temel becerileri
kazanmasını
sağlayarak
kariyerlerindeki farklı roller için
hazırlanması. Bu beceriler şu
şekildedir:
•  Kanunlara uygun
•  Bağlama uyarlanmış
•  Bireysel kurallar ve etik ve
mesleki kurallara saygılı
• 
Ulusal
/
uluslararası
kurumsal
bağlamın
gerçekliklerine uyarlanmış

Hedefler
•
•
•
•
•
•

1. Etik kuralların belirlenmesi,
benimsenmesi ve uygulanması
2. Bir durum veya vakanın
incelenmesi ve özetlenmesi
3. Usuli çerçevenin belirlenmesi,
gözetilmesi ve uygulanması
4. Durumun gerekliliklerine uyum
sağlanması
5. İlgili koşullara uyum sağlamak için
yetkinin kullanılması veya tevazu
gösterilmesi
6. Kişiler arası becerilerin
gösterilmesi, kişilerin dinlenilmesi ve
fikir alışverişinde bulunulması

•
•
•
•
•
•
•

7. Muhalif prosedürlerdeki duruşma
veya sorgulara hazırlanılması ve
bunların yürütülmesi
8. Anlaşma ve uzlaşmaya varılmaya
çalışılması
9. Kanun ve gerçekler temelinde
bağlama uyarlanmış mantıklı,
uygulanabilir bir karar verilmesi
10. Kararın açıklanması ve resmi hale
getirilmesi
11. Ulusal ve uluslararası kurumsal
ortamın göz önünde bulundurulması
12. Ekip halinde çalışılması
13. Organizasyon yapılması,
yönetilmesi ve yenilik getirilmesi

Öğrencilerin seçilmesi
3 hazırlık kursu

• ENM, yargıda çeşitliliği
güçlendirmek
için
 Bordeaux, Douai ve Paris
hazırlık
kurslarında
”fırsat
eşitliği”
 Her sınıfta 18 öğrenci
sağlamıştır.
olacak şekilde 54 öğrenci
sınava hazırlanmaktadır

Erişim koşulları
İlk kabul sınavı
Aday sayısı en fazla bu sınavda olmaktadır. Bu
sınav, 31 yaşından küçük ve yüksek lisansı veya
dengi bir diploması olan öğrencilere açıktır.
İkinci kabul sınavı
Bu sınav, dört yıllık kıdemi olan ve sınavın
yapıldığı yıl 1 Ocak itibariyle 48 yaş 5 aydan
küçük olan kamu görevlilerine açıktır. Bu
sınavın programı ve belgeleri dışarıdan olan
sınavla aynıdır.
Üçüncü sınav
Özel sektörde, yerel yönetimde veya hizmette
meslekten olmayan hakim olarak sekiz yıllık
deneyimi olan ve 40 yaşından küçük kişilere
açıktır.

Sınav sonucunda kaç kişinin alınacağı her yıl
Adalet Bakanlığı tarafından ihtiyaçlar ve bütçe
kısıtlamaları doğrultusunda belirlenmektedir.
Sınav aracılığıyla eşitlikçi işe alım ilkesi
gözetilerek yargıya daha çeşitli becerileri dahil
etmek için farklı kabul türleri oluşturulmuştur.
Hukuk alanında doktora yapmış olan ve başka
bir yükseköğretim diplomasına sahip kişiler
veya 3 yıl hukuk alanında öğretmen veya
araştırma görevlisi olarak çalışmış olan kişiler
niteliklerine göre de kabul edilmektedir.

2018 yılı adaylarının profili
350 hakim ve savcı
adayı: 261 kadın ve 89
erkek
 %74,6 kadın
 Yaş: 22-46 arası
 Ortalama yaş: 28
 %96,7’sinin Ulusal
Adalet Enstitüsü’ne kabul
edilmeden önce
profesyonel çalışma
geçmişi vardır.

• Adaylara eğitimleri
sırasında maaş
verilmektedir ve adaylar
en az on yıl hizmet
vermek zorundadır.

Başlangıç eğitimi
Adaylara 6 farklı görev için
eğitim verilmektedir
Başsavcı Vekili
 Asliye Hukuk Mahkemesi
Hakimi
 Soruşturma Hakimi
 Çocuk Hakimi
 Ceza İnfaz Hakimi

• Tüm adaylar eğitimlerine
başlamadan önce İstinaf
Mahkemesi’nde yemin
eder.
• 30 aylık eğitim şunları
içerir:
 Tüm adayların
tamamlaması gereken ortak
temel eğitim: 96 hafta
 İlk mesleki görevlendirme
için hazırlık eğitimi: 18 hafta

Başlangıç eğitimi programı
• Ortak temel eğitim
 Adliyeyi keşif stajı: 1 hafta
 Avukatın yanında staj: 12 hafta
 Teorik eğitim: 30 hafta
 Soruşturma biriminde staj: 2
hafta
 Cezaevinde staj: 2 hafta
 Adliye stajı: 39 hafta
 Dış ortaklar: 3 hafta

: Adli Çocuk
Koruma Departmanı (PJJ), Cezaevi Entegrasyon ve
Denetimli Serbestlik Departmanı (SPIP)

 Dışarıdaki stajlar: 7 hafta, bunun
3 haftası yurt dışında olabilir

Teorik eğitimdeki eğitim yöntemleri:
 Ders anlatımı: eğitim koordinatörleri veya
öğretim görevlileriyle birlikte 18 öğrenciden
oluşan gruplar halinde çalışma
 Duruşma ve sorgulama simülasyonu
 Sunumlar, yuvarlak masa tartışmaları
 Çalıştaylar
 Yazılı çalışma

Adliye stajı
 Adaylar, bir hakimin denetimi altında her bir
pozisyon için mesleki teknikleri uyguladıkları
adliye stajı yapmaktadırlar.

Becerilerin değerlendirilmesi ve
doğrulanması
Süreç
• Teorik eğitimin sonunda 3
yazılı sınav: medeni hukuk ve
ceza hukukuyla ilgili mesleki
bilgiler ve genel sınav,
• Adliye stajı sonunda 3 sınav:
ceza mahkemesinde duruşma
yönetimi, ceza
mahkemelerinin özetlenmesi,
hukuk duruşması yönetilmesi,
• 3 nihai sınav: sınav kuruluyla
mülakat, hukuk davasında
karar hazırlanması, nihai
görüşün hazırlanması.
• Ayrıca İngilizce testi de vardır.

Olası kararlar

 Genel olarak mesleğe
uygun olduğunun
bildirilmesi
 Mesleğe uygun
olmadığının bildirilmesi
 Bir yıllık adliye stajının
tekrarı

 Görevle ilgili öneriler

Kursun sonu
• Adaylar
istinaf
mahkemesi
huzurunda
yemin eder: “Görevlerimi
sadaketle
yerine
getireceğime,
tüm
kararların gizliliğini kesin
surette koruyacağıma ve
daima saygın ve sadık bir
yargı mensubuna yakışır
şekilde
davranışlar
sergileyeceğime
söz
veririm”

• Aday yemin ettikten
sonra hakim veya
savcı olmaktadır.

Yargı mensuplarına yönelik hizmet içi
eğitim
 Hizmet içi eğitim tüm hakim ve savcılar
için zorunludur. Her yıl bir haftalık eğitim
düzenlenir.
 Her yıl Yönetim Kurulu tarafından
onaylanan çevrimiçi bir katalog, hakimler
veya savcıların kaydolmasını sağlar.
 Kursların çeşitliliği her yıl gözden geçirilir.
 5 farklı eğitim formatında 508 eğitim kursu
(oturumlar, eğitim döngüleri, ortak
stajlar, bireysel stajlar ve toplantılar)

 Hedefler
 Hakimlere ve savcılara yasal ve düzenleyici
reformlar ve içtihattaki gelişmelerle ilgili güncel
bilgi verilmesi.
 Hakimler ve savcıların görev ve
sorumluluklarındaki değişikliklere alışmaları
konusunda yardımcı olunması.
 Hakim ve savcıların yönetim görevlerine
hazırlanması ve etkin yönetim kültürünün teşvik
edilmesi.
 Bilgi, metodoloji ve mesleki iyi uygulama
alışverişinin güçlendirilmesi.
 Avrupa hukuku ve uluslararası hukuka ilişkin
anlayışın artırılması.
 Yargının daha kapsamlı sosyal, ekonomik ve
kültürel bir ortama açılması için çok disiplinli bir
yaklaşım benimsenmesi.

Merkezi olmayan hizmet içi eğitim
Bölge
İstinaf 2017’de 521’den fazla kurs
Mahkemelerinde
düzenlenmiştir.
eğitimden
sorumlu
hakim/savcı
tarafından
veya
bölge
eğitim
koordinatörleri tarafından
düzenlenmekte ve ENM
tarafından
finanse
edilmektedir.

Uluslararası departman
1. Fransız yargısının uluslararası
ufkunu genişletmek:
 Yabancı dil eğitimi.
 Uluslararası sorulara odaklı eğitim.
 Fransız hakim ve savcıların yurt
dışında gerçekleştirilen eğitim
kurslarına katılımı.

• 2. Yabancı hakim ve savcıların
eğitimine şu hususlarla katkıda
bulunulması:
 Yabancı hakim ve savcıların aday
eğitimine dahil edilmesi.
 Fransız hizmet içi eğitim kurslarının
yabancı hakim ve savcılara açılması.

 Ulusal Adalet Enstitüsü öğrencilerine
yönelik yurt dışında staj (3 hafta).

 Yurt dışında spesifik eğitim kursları.

 Fransız hakim ve savcılara yönelik yurt
dışında staj (1-3 hafta).

 Fransa’da yabancı hakim veya
savcılara staj veya kurslar için ev
sahipliği yapılması (öğrenci değişim
programı veya bireyselleştirilmiş
stajlar).

 Fransa’da spesifik eğitim kursları.

Özel mesleki eğitim departmanı
• Bu
departman, • Ticaret mahkemesi
aşağıdaki gruplar için
hakimleri
eğitim
faaliyetleri • Yarı zamanlı hakimler
düzenlemektedir:
• İş mahkemesi hakimleri
 profesyonel hakim
• Adli uzlaştırmacılar
statüsü olmayan
• Savcılık temsilcileri
hakimler
 adalet sisteminde
görev yapan belli
görevliler

Araştırma ve belgeleme departmanı
• Eğitim
faaliyetlerinin • Okul
tarafından
desteklenmesine
hazırlanan
yazılı
yönelik belgeleme (iki
kaynakları toplar ve
aylık hukuk ve ceza
yönetir (başlangıç eğitimi
rehberleri, hizmet içi eğitim
istihbarat
dosyaları, CD-ROM’lar)
güncellemeleri, basın
toplantıları, kaynakçalar,
sergiler…)
•

Dinlediğiniz için teşekkürler

