VALNÉ ZHROMAŽDENIE EURÓPSKEJ SIETE SÚDNYCH RÁD
SAMOSPRÁVA SÚDNICTVA: VYVÁŽENIE NEZÁVISLOSTI A ZODPOVEDNOSTI
Rezolúcia Valného zhromaždenia Európskej siete súdnych rád
Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád, ktoré sa zišlo v Budapešti
(Maďarská republika) 21. – 23. mája 2008, berúc do úvahy, že
-

vo väčšine európskych štátov existuje súdna rada alebo podobná inštitúcia, ktorá je
nezávislá alebo autonómna od zákonodarnej a výkonnej moci štátu a zodpovedná
za nezávislý výkon spravodlivosti;

-

niektoré súdne rady sú zavedené ústavou pre účely zaručenia a ochrany nezávislosti
súdnictva;

-

ostatné súdne rady alebo autonómne správy súdov nesú osobitnú zodpovednosť
za správu a riadenie súdov vrátane finančného riadenia, ľudských zdrojov, organizácie
a informačných technológií;

-

každá súdna rada má svoj pôvod vo vývoji svojho právneho systému, ktorý je hlboko
zakorenený v historickom, kultúrnom a sociálnom kontexte;

-

všetky súdne rady pritom zdieľajú spoločné skúsenosti a výzvy a riadia sa rovnakými
všeobecnými zásadami,

schvaľuje toto uznesenie:
1. samospráva súdnictva zaručuje a prispieva k posilneniu nezávislosti súdnictva
a k účinnému výkonu spravodlivosti;
2. všetky alebo niektoré z nasledujúcich úloh by mali spadať do právomoci súdnej rady,
prípadne jedného alebo viacerých nezávislých a autonómnych orgánov:
-

vymenovanie a kariérny postup sudcov
vzdelávanie
disciplinárne otázky a sudcovská etika
správa súdov
financovanie súdnictva
výkon riadenia súdnictva
riešenie sťažností účastníkov konania
ochrana obrazu (imidžu) justície
formulácia stanovísk k súdnej politike štátu
nastavenie systému hodnotenia súdneho systému
navrhovanie legislatívy týkajúcej sa súdnictva a/alebo súdov;

3. v štátoch, ktoré majú písanú ústavu, má byť nezávislosť súdnictva zaručená v ústave;
4. pokiaľ ide o zloženie súdnej rady,

-

rada môže byť zložená buď výlučne zo sudcov alebo zo sudcov aj „ne – sudcov“,
ak ide o zmiešané zloženie, súdna rada by mala pozostávať z väčšiny sudcov, pričom
by ich nemalo byť menej ako 50 %,
v každom prípade (či už ide o zmiešané zloženie alebo nie) súdni členovia rady (bez
ohľadu na spôsob vymenovania) musia konať ako zástupcovia celého súdnictva;

5. súdna rada spravuje svoj rozpočet nezávisle od výkonnej moci;
6. súdna samospráva vyžaduje profesionalizáciu súdnej správy;
7. samospráva súdnictva má byť realistická, moderná a kolektívna;
8. nevyhnutným dôsledkom nezávislosti súdnej rady alebo iného nezávislého orgánu by
mala byť zodpovednosť za svoju činnosť prostredníctvom predkladania pravidelných
a verejných správ;
9. súdna rada by mala podporovať efektivitu a kvalitu súdnictva;
10. zodpovednosť súdnictva nemôže v žiadnom prípade spochybniť nezávislosť sudcu
pri súdnom rozhodovaní.
Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád určuje preštudovať otázku vzťahu
medzi klasickými zásadami nezávislosti a nestrannosti a súčasnou potrebou prehľadnosti,
výkonnosti a efektivity a hodnotenia súdneho systému.

