BUDAPEŠTIANSKA REZOLÚCIA ENCJ
Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád
Samospráva súdnictva: Vyváženie nezávislosti a zodpovednosti

Rezolúcia
Valné zhromaždenie ENCJ, ktoré sa konalo v Budapešti, 21.-23. mája 2008,
vzhľadom na to, že
1) vo väčšine európskych krajín existuje súdna rada alebo podobná inštitúcia, ktorá je
inštitúciou nezávislou a autonómnou od zákonodarnej a výkonnej moci štátu
a zodpovedá za nezávislý výkon súdnictva;
2) niektoré súdne rady založené na ústavnom základe s cieľom garantovať a chrániť
nezávislosť súdnictva;
3) ostatné rady alebo autonómne súdne správy majú konkrétnu zodpovednosť za
administratívne riadenie súdov, vrátane finančného manažmentu, ľudských zdrojov
a informačných technológií;
4) každá súdna rada má pôvod vo vývoji svojho vlastného právneho systému, ktorý je
hlboko zakorenený v historickom, kultúrnom a sociálnom kontexte;
5) všetky rady však zdieľajú spoločné skúsenosti a výzvy a riadia sa rovnakými
všeobecnými princípmi.
SCHVAĽUJE NASLEDOVNÚ REZOLÚCIU
1) samospráva súdnictva garantuje a prispieva k posilneniu nezávislosti súdnictva
a efektívnej správy spravodlivosti
2) všetky alebo niektoré z nasledujúcich úloh by mali spadať do pôsobnosti súdnej rady
alebo jedného či viac nezávislých a autonómnych orgánov:












Vymenovanie a kariérny rast sudcov
Vzdelávanie
disciplína a sudcovská etika
Správa súdov
Financie súdnictva
Výkon a vedenie súdnictva
Spracovanie sťažností od strán sporu
Ochrana obrazu justície
Formulovanie stanovísk k justičnej politike štátu
Zostavenie systémov na hodnotenie súdneho systému
Navrhovanie právnych predpisov týkajúcich sa súdnictva a/alebo súdov
3) V krajinách s písanou ústavou by mala byť nezávislosť súdnictva garantovaná
v ústave;

4) V súvislosti so zložením súdnych rád:
a. rada môže byť zložená buď výlučne zo sudcov alebo zo sudcov a nesudcov.
b. v prípade zmiešaného zloženia, rada by mala byť tvorená z väčšiny sudcov, ale nie
menej ako 50%
c. sudcovskí členovia súdnej rady (bez ohľadu na to, ako boli ustanovení do funkcie)
musia v každom prípade (či už ide o zmiešané zloženie alebo nie) konať ako
zástupcovia celého súdnictva
5)
6)
7)
8)

Súdna rada musí spravovať svoj rozpočet nezávisle od výkonnej moci
justičná samospráva vyžaduje profesionalizáciu súdnej správy
samospráva justície by mala byť realistická, moderná a participatívna.
nutným dôsledkom jej nezávislosti je, že súdna rada alebo iný autonómny orgán by
mali byť zodpovedné za svoje aktivity formou predkladania periodických a verejných
správ.
9) súdna rada by mala podporovať účinnosť a kvalitu súdnictva
10) zodpovednosť súdnictva nemôže žiadnym spôsobom spochybňovať nezávislosť sudcu
pri príprave súdnych rozhodnutí

A PRIJÍMA ROZHODNUTIE:
Skúmať v rámci ENCJ otázku vzťahu medzi klasickými princípmi nezávislosti a nestrannosti
a súčasnou potrebou transparentnosti, účinnosti a efektívnosti a hodnotenia súdneho
systému.

Vyhlásenie:
Portugalská súdna rada:
„Vzhľadom k tomu, že zloženie Portugalskej súdnej rady je zakotvené v portugalskej ústave
a že nevyžaduje väčšinu sudcov, aj keď táto možnosť zostáva; vzhľadom k tomu, že táto
otázka nebola prerokovaná na rade, portugalskí členovia súdnej rady sa nemôžu podpísať
pod bod 2.2 Rezolúcie“.

