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V a r š a v s k á d e k l a r á c i a o budúcnosti spravodlivosti v Európe
Európska sieť súdnych rád (ENCJ) sa stretla vo Varšave na Valnom zhromaždení v dňoch
1. až 3. Júna 2016. Za členov ENCJ boli zvolené dve grécke Najvyššie súdne rady.
Vzhľadom na to, že ENCJ
zaviedla dialógové skupiny aby umožnila členom a pozorovateľom nájsť praktické
riešenia na ich najpálčivejšie problémy, ktoré sa týkajú nezávislosti a zodpovednosti
súdnictva;
(i)

identifikovala zložky, ktoré sú potrebné pre kvalitu rozhodovacieho procesu a
bude pokračovať v snahách určiť ukazovatele kvality spravodlivosti a súdneho systému,
ktoré pomôžu pri hodnotení (meraní) kvality justície a ktoré vylepšia kvalitu justície v
celej Európskej únii a v kandidátskych krajinách;
(ii)

zaviedla najlepšie postupy, ktoré sa týkajú účasti nesúdnych členov a
predstaviteľov občianskej spoločnosti v súdnych radách a im podobných orgánoch a
rovnako zaviedla najlepšie postupy pre angažovanosť súdnych rád do financovania
súdnych systémov v Európe.
(iii)

Členovia a pozorovatelia Európskej siete súdnych rád, zhromaždení vo Varšave v dňoch
1. – 3. júna 2016 VYHLASUJÚ, že:
1. Súdne rady a im podobné orgány by mali participovať na procese hodnotenia kvality

justície tým, že :
•
•
•
•

definujú kvalitatívny rámec, v ktorom určia ukazovatele vrátane kritérií
hodnotenia kvality justície;
definujú metódy, ktorými by mal byť hodnotený, udržiavaný a vyplepšovaný
rozhodovací proces;
identifikujú a zároveň zavedú tie najlepšie postupy ktoré zvýšia dôveru občanov v
súdny systém; a
sa ubezpečia, že tieto systémy nebudú zasahovať do nezávislosti a zodpovednosti
sudcov, individuálne alebo kolektívne, alebo do súdneho sytému.

2.

Berúc do úvahy zloženie súdnych rád s ohľadom na členov – nesudcov:
• zloženie súdnych rád a im podobných orgánov by malo zahŕňať nesudcov, reagujúc

tak na diverzitu spoločnosti;
• nesudcovia by mali spĺňať tie isté štandardy bezúhonnosti, nezávislosti a
zodpovednosti ako sudcovia ale nesmú to byť politickí predstavitelia alebo
napojení na ministerstvo spravoslivosti;
• nesudcovia by mali mať take isté postavenie a hlasovacie práva ako sudcovia.
3.

Čo sa týka rozpočtu súdnictva:
• tvorba rozpočtu by mala byť čo sa týka systému ako aj praxe nezávislá od
nevhodných politických zásahov a súdy by mali byť financované na základe
objektívnych a transparentných kritérií;
• súdne rady a im podobné orgány by mali byť veľmi úzko zaangažované do
rozpočtového procesu vo všetkých jeho štádiách a zároveň by súdy mali byť
financované na takej úrovni, ktorá zabezpečí efektívny a výkonný súdny systém;
• rozpočtové priority musia byť definované v spolupráci so súdnou mocou podľa
transparetných kritérií.

4.

ENCJ uznáva, že výkon spravodlivosti v európskych štátoch sa v 21. storočí
dramatický zmení najmä z dôvodu využívania informačných a komunikačných
technológií. ENCJ sa teší na používanie online technológií pre riešenie sporov a iných
dostupných technológií, ktoré prinesú efektívnejší a rýchlejší výkon spravodlivosti za
čo najnižšie náklady pre všetkých európskych občanov. Aj napriek tomu bude pre
členov a pozorovateľov ENCJ stále dôležitou úlohou udržiavať a posilňovať
nezávislosť a zodpovednosť súdnictva v prospech európskych občanov s cieľom
zabezpečiť, aby mali účinný prístup k spravodlivosti.

5. ENCJ je veľmi znepokojená prístupom tureckej vlády k preloženiu, odvolaniu a

trestnému stíhaniu sudco, ktoré sú v rozpore s princípmi súdnej nezávislosti. ENCJ
vyzýva tureckú vládu a tureckú súdnu radu aby venovala pozornosť princípom, že
sudcovia sú neodstrániteľný a teda že nemôžu byť preložený a degradovaný okrem
okolností, ktoré sú predpokladané zákonom a môže sa tak stať jedine na základe
konania, ktoré je riadne a transparetne vedené takým nezávislým orgánom, korého
rozhodnutia je možné preskúmať a voči ktorého rozhodnutiam je možné sa odvolať.
6. Čo sa týka vývoja situácie v Poľsku, ENCJ zdôrazňuje, aby výkonná moc rešpektovala

nezávislosť súdnictva a aby prijímala reformy týkajúce sa súdnictva po konzultácii s
poľskou súdnou radou a samotnými sudcami.
7. ENCJ bude pokračovať v monitorovaní vývoja v Turecku a Poľsku aby sa ubezpečila,

že hlavné princípy nezávislosti súdnictva sa dodržiavajú.

Prijaté vo Varšave, 3. Júna 2016

