ГЕНЕРАЛНА СКУПШТИНА ЕВРОПСКЕ МРЕЖЕ ПРАВОСУДНИХ САВЕТА
(ЕНЦЈ)
ХАГ
3-5. ЈУН 2015.

ХАШКА ДЕКЛАРАЦИЈА
О Промовисању ефективних судских система
Имајући у виду да је
Европска мрежа правосудних савета (ЕНЦЈ)
(i)

спровела јединствено истраживање међу судијама широм Европе о схватању
независности које је обухватило близу 6000 судија у 20 земаља показујући
висок ниво поверења у своју сопствену независност;

(ii)

успоставила индикаторе за мерење независности и одговорности правосудних
система широм Европе, који се примењују у највећем броју ЕНЦЈ држава
чланица и посматрача;

(iii)

успоставила широк спектар стандарда, смерница и изјава о најбољим праксама
у погледу израде и унапређења ефективности судских система у Европи, пре
свега дисциплинских поступака у односу на судије;

(iv)

у складу са својим четворогодишњим планом рада сада фокусирана на јачање
правосудних савета како би се што више приближили овим стандардима,
смерницама и изјавама о најбољим праксама како би своје судске системе
успоставиле као ефективне;

и да ће
(v)

сада успоставити неколико група за дијалог, свака у саставу од одређеног броја
држава чланица и посматрача, са циљем да се промовише отворена дебата о
изазовима сваког појединачног правосудног савета и сличних институција и
њихових судских система, са циљем да се идентификују практична и могућа
решења.

Државе чланице и државе са статусом посматрача у Европској мрежи правосудних савета
састале су се у Хагу од 03-05. јуна 2015. године и ОВИМ ПУТЕМ ИЗЈАВЉУЈУ да:
1. су независна и одговорна правосуђа кључна компонента високо квалитетних,
ефективних и ефикасних судских система, и предуслов су за добро функционисање
правосудног миљеа у ЕУ;
2. ће ЕНЦЈ подржати групе за дијалог и друге механизме које ће омогућити државама
чланицама и државама са статусом посматрача да ојачају квалитет, ефикасност и
ефективност правде у својим земљама у корист свих грађана;
3. ће ЕНЦЈ наставити да развија и унапређује стандарде, смернице и изјаве о
најбољим праксама и проналази начине којим ће обезбедити својим члановима и
посматрачима да у што већој мери буду у складу са њима у циљу унапређења
својих судских система; и да
4. ће ЕНЦЈ тежити да идентификује елементе који конституишу квалитетни судски
систем и након тога развити индикаторе који ће помоћи у евалуацији квалитета
правде, са намером да се они ојачају широм ЕУ и држава кандидата.

