Európska sieť súdnych rád (ENCJ)
Valné zhromaždenie, Sofia, 5. – 7. júna 2013

SOFIJSKÁ DEKLARÁCIA
o nezávislosti a zodpovednosti súdnictva

(i)

Nezávislé a zodpovedné súdnictvo je základom pre účinný a efektívny
justičný systém v prospech občana a je dôležitým prvkom právneho štátu
v demokratických spoločnostiach.

(ii)

Súdnictvo musí byť zodpovedné, v súlade s etickými pravidlami a musí
podliehať nestrannému disciplinárnemu systému.

(iii)

Zníženie štátnych výdavkov nemôže byť na ujmu nezávislosti súdnictva.

(iv)

Finančná stabilita, istota funkčného obdobia a administratívna nezávislosť
sú nevyhnutnými zárukami nezávislej a nestrannej justície.i

(v)

Ochranu

sudcovskej

nezávislosti

možno

dôkladne

dosiahnuť

prostredníctvom riadneho fungovania súdnej rady alebo podobného
nezávislého orgánu, ktorý zváži, určí alebo vypracuje odporúčania vláde
v súvislosti

so

všetkými

relevantnými

záležitosťami

týkajúcimi

sa

odmeňovania a podmienok v súdnictve.
(vi)

Je zásadnou úlohou ENCJ a súdnych rád udržiavať a posilňovať
nezávislosť justície, najmä ak je táto ohrozená.

(vii)

V prípade, keď je ohrozená integrita a nezávislosť súdnictva by sa nemal
uplatňovať obozretný zvyk, že sudcovia by sa nemali vyjadrovať k politicky
kontroverzným otázkam. Teraz je úlohou európskej justície, aby jasne
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a presvedčivo určila svoju opozíciu proti návrhom vlády, ktoré vedú
k ohrozeniu nezávislosti jednotlivých sudcov alebo súdnych rád.
(viii) Za týchto okolností a s prihliadnutím na vyjadrenia členov a pozorovateľov
valného zhromaždenia ENCJ v Sofii 6. a 7. júna 2013, ENCJ vyzýva
k nezávislému mechanizmu právneho štátu, uznávajúc rôznorodosť
súdnych systémov, čo medzi iným pomôže pri ochrane nezávislosti
súdnictva a pri zabezpečení podpory efektívneho justičného systému
a rastu v prospech všetkých ľudí.

V Sofii, 7. júna 2013

i

Odporúčanie Rady Európy CM/rec (2010) 12 Výboru ministrov do pozornosti členským štátom o nezávislosti,
efektívnosti a zodpovednosti sudcov stanovuje, že:
-

„Každý štát musí poskytnúť dostatočné zdroje, zariadenia a vybavenie súdov, aby súdy mohli fungovať
v súlade so štandardmi ustanovenými v článku 6 Dohovoru a tiež aby sa umožnilo sudcom efektívne
pracovať,

-

a odmeňovanie sudcov musí byť úmerné ich povolaniu a zodpovednosti, a musí byť zároveň
dostatočné, aby ich chránilo pred úplatkami, zameranými na ovplyvňovanie ich rozhodnutí,

-

a ochrana pred znižovaním platov sudcov musí byť predmetom špeciálnej právnej úpravy“.
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