ГЕНЕРАЛНА СКУПШТИНА ЕВРОПСКЕ МРЕЖЕ ПРАВОСУДНИХ САВЕТА
„УПРАВЉАЊЕ ПРАВОСУЂЕМ: БАЛАНС ИЗМЕЂУ НЕЗАВИСНОСТИ И
ОДГОВОРНОСТИ“

Резолуција
Генерална скупштина Европске мреже правосудних савета, на састанку у Будимпешти, у
периоду од 21-23. маја 2008. године
ИМАЈУЋИ У ВИДУ:
1) У већини европских држава постоји правосудни савет или слична институција
независна и самостална, одвојена од законодавне и извршне власти и одговорна за
независно вршење правде;
2) Неколико правосудних савета су уставне категорије установљени да бране
независност судства;
3) Други Савет или самосталне судске администрације имају посебну одговорност за
административно управљање судовима, укључујући менаџмент, људске ресурсе,
организацију и информационе технологије;
4) Сваки правосудни савет има своје корене у правном систему, који је дубоко
укорењен у историјски, културни и друштвени контекст;
5) Сви савети деле заједничка искуства и изазове и за њих важе исти општи
принципи.
ОДОБРАВА СЛЕДЕЋУ РЕЗОЛУЦИЈУ:
1) Управљање правосуђем гарантује и доприноси јачању независности правосуђа и
ефикасном спровођењу правде;
2) Сви или само неки од следећих задатака би требало да буду у надлежности
правосудних савета или једног или више независних и самосталних тела:
- Именовање и напредовање судија
- Обука
- Дисциплинска и судска етика
- Управљање судовима
- Финансирање правосуђа
- Управљање правосуђем
- Процесуирање притужби странака
- Заштита угледа правосуђа
- Прикупљање мишљења о судским политикама
- Успостављање система евалуације судског система

Припремање предлога или предлагање законодавства које се тиче правосуђа
и/или судова
3) У државама са писаним Уставом, независност правосуђа би требало да буде
гарантована Уставом;
4) Када је реч о саставу правосудних савета:
a. У састав савета требало би да уђу било само чланови из реда правосуђа или
само чланови који долазе ван правосуђа;
b. Ако је састав мешовит, савет би онда требало да чине више од 50% чланови
из реда правосуђа
c. У сваком случају (без обзира да ли је састав мешовит или не) чланови савета
из реда судства (како год именовани) морају да раде као да су представници
целог правосуђа
5) Правосудни савети морају да заговарају правосудни буџет независно од извршне
власти
6) Само управљање правосуђем захтева и професионализацију судске администрације
7) Само управљање правосуђем треба да буде реално, модерно и партиципаторно
8) Неопходна консеквенца независности јесте та да правосудни савети или друга
самостална тела треба да буду одговорна за свој рад и да подносе периодичне и
јавне извештаје.
9) Правосудни савети би требало да промовишу ефикасност и квалитет правде
10) Одговорност правосуђа ни на који начин не сме да буде претња независности
судија у поступку доношења судских одлука.
-

И ДОНЕО ЈЕ ОДЛУКУ

Да се размотри у оквиру ЕНЦЈ питање односа између класичних принципа
независности и непристрасности, и савремене потребе за транспарентан, ефикасан и
ефективан систем и судски систем подложан вредновању.

