Европска мрежа савета правосуђа (ENCJ)

Састанак Генералне скупштине Европске мреже Савета правосуђа [ENCJ]
одржан од 5. до 7. јуна 2013. године у Софији

С О Ф И Ј С К А Д Е К Л А РА Ц И Ј А
О независности и одговорности у правосуђу
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Независно и одговорно правосуђе је кључно за ефикасан и делотворан рад
правосудног система у интересу грађана, и оно у демократским друштвима
представља важну одлику владавине права.
Правосуђе мора да буде одговорно, да поштује етичке смернице и да буде подложно
непристрасном систему дисциплинске одговорности.
Не сме се дозволити да смањење државних трошкова угрози независност правосуђа.
Финансијска стабилност, сигурност сталности функције и управна независност су
неопходни чувари независности и непристрасног правосуђа1.
Независност правосуђа постиже се уз одговарајућу помоћ Савета правосуђа или
сличног тела које добро функционише и разматра, одлучује или извршној грани власти
даје препоруке о свим питањима која се односе на судијске зараде и услове рада.
Кључни је задатак ЕНЦЈ и свих Савета правосуђа да оџавају и јачају независност
правосуђа, нарочито када је иста у опасности.
Мудро веровање да судије не треба да се изјашњавају о политички контроверзним
питањима не треба да се примењује када се јави претња интегритету и независности
правосуђа. Европско правосуђе сада има заједничку дужност да се јасно и уверљиво
изјасни против предлога влада који имају тенденцију да ослабе независност
појединачних судија или Савета правосуђа.
У светлу датих околности и узимајући у обзир излагање чланова и посматрача на
Генералној скупштини ЕНЦЈ одржаној 6. и 7. јуна у Софији, ЕНЦЈ тражи успостављање
независног европског механизма владавине права који ће поштовати разлике које
постоје међу правосудним системима и који ће, између осталог, помоћи да се
правосуђу пружи заштита и да се обезбеди промовисање делотворних правосудних
система и развој који ће донети добро свим грађанима.

Написано 7. јуна 2013. године у Софији.
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У Препоруци Савета министара Савета Европе ЦМ/рец (2010) земљама чланицама на тему независности,
ефикасности и одговорности судија наводи се и то да:
- „свака држава треба да обезбеди адекватна средства, зграде и опрему за судове, како би могли да
послују у складу са стандардима наведеним у члану 6 Конвенције и како би судије могле ефикасно да раде“,
- и „зараде судија треба да буду пропорционалне њиховој професији и одговорности, и довољно високе
да их заштите од подстицаја којима је циљ да утичу на њихове одлуке“,
- и „треба увести посебне законске одредбе које ће служити као заштита против смањења зарада
усмереног посебно на судије“.

