Európska sieť súdnych rád (ENCJ)
Valné zhromaždenie, Haag, 3. – 5. júna 2015

HAAGSKÁ DEKLARÁCA
o podpore efektívnych súdnych systémov

Európska sieť súdnych rád (ENCJ)
(i)

vykonala unikátny prieskum názorov sudcov z celej Európy na ich vlastnú nezávislosť pričom
takmer 6,000 sudcov v 20 krajinách označilo vysokú úroveň dôvery vo vlastnú nezávislosť;

(ii)

zaviedla ukazovatele merania nezávislosti a zodpovednosti súdnictva v Európe, ktoré boli
použité pre väčšinu členských súdnych rád a pre pozorovateľov;

(iii)

zaviedla rad štandardov, usmernení a vyhlásení najlepších postupov vo vzťahu k vytvoreniu a
zlepšeniu efektívnych súdnych systémov v Európe, naposledy štandardy k disciplinárnym
konaniam týkajúcich sa sudcov;

(iv)

v súlade so štvorročným plánom ENCJ, sa sústredí na podporu svojich členov a
pozorovateľov, aby konali v nadväznosti na tieto štandardy, usmernenia a vyhlásenia
najlepších postupov s cieľom zefektívnenia súdnych systémov;

(v)

vytvorí niekoľko dialógových skupín, z ktorých každá obsahuje určitý počet členov a
pozorovateľov, zameraných na podporu otvorenej a úprimnej diskusie o problémoch, ktorým
čelia jednotlivé súdne rady a podobné inštitúcie v ich súdnych systémoch, s cieľom
identifikácie uskutočniteľných a dosiahnuteľných riešení.

Členovia a pozorovatelia Európskej siete súdnych rád, ktorí sa zišli v Haagu 3. až 5. júna 2015
týmto vyhlasujú, že:
1. Nezávislé a zodpovedné súdnictvá sú nevyhnutnou súčasťou kvalitných, efektívnych a
účinných súdnych systémov a predpokladom pre dobre fungujúcu oblasť spravodlivosti
v Európskej únii,
2. ENCJ uľahčí využívanie dialógových skupín a iných prostriedkov umožňujúcich svojim
členom a pozorovateľom zvýšiť kvalitu, účinnosť a efektívnosť súdnictva v ich krajinách v
prospech všetkých osôb;
3. ENCJ bude naďalej rozvíjať a zlepšovať svoje štandardy, usmernenia a vyhlásenia najlepších
postupov a bude sa snažiť nájsť spôsoby ako zabezpečiť, že jej členovia a pozorovatelia budú
postupovať v súlade s nimi za účelom zlepšenia ich súdnych systémov; a
4. ENCJ sa bude snažiť identifikovať prvky, ktoré tvoria systém kvality súdnictva a následne
vypracuje ukazovatele, ktoré pomôžu pri hodnotení kvality súdnictva vzhľadom na jeho
zlepšenie v celej Európskej únii ako aj v kandidátskych krajinách na členstvo v EÚ.

