
 

 

Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád 

Paríž 

7. - 9. Jún 2017 

Parížska deklarácia  

k “Adaptabilnému súdnictvu”  

 

Členovia Európskej siete súdnych rád zhromaždení v Paríži v dňoch 7. – 9. júna 2017  

V Y H L A S U J Ú, že: 

1. Existuje silná potreba odolných súdnych systémov, ktoré dokážu vydržať vonkajší tlak a 

zároveň majú schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa potrebám spoločnosti; 

 

2. Výsledky činností ENCJ a vývoja v Európe poukazujú na to, že pre justičné systémy nastali 

ťažké časy v celej Európe. Rešpektovanie spravodlivých a nestranných súdov, ktoré sú 

kľúčovými zložkami nezávislého súdnictva, je spochybňované v mnohých krajinách. Súdne 

systémy budú musieť držať pokope, aby zdôrazňovali úlohu a postavenie súdnej moci. V tomto 

ohľade zohrávajú kľúčovú úlohu súdne rady; 

 

3. Aplikácia ukazovateľov Nezávislosti a zodpovednosti ukazuje, že v tejto oblasti ešte stále 

existuje veľa priestoru na zlepšenie. Vo výsledkoch chýbajú najmä pohľad a názory účastníkov 

konania. Korupcia je tiež vnímaná ako problém. Financovanie súdnictva nie je vo 

všeobecnosti dostačujúce a súdnictvo je závislé od svojvoľných rozhodnutí vlád. Manažment a 

vedenie súdu je stále často v rukách - priamo alebo nepriamo - ministerstiev spravodlivosti. 

Na druhej strane sudcovia vo všeobecnosti vnímajú pozitívne svoju nezávislosť a takmer vo 

všetkých krajinách je dôvera v súdnictvo vyššia ako dôvera v ostatné štátne moci; 

 



4. Výsledky ENCJ prieskumu medzi sudcami z roku 2016/2017 ukazujú, že sudcovia ohodnotili 

svoju vlastnú nezávislosť na škále 1 – 10 v priemere na 8,9 zatiaľ čo nezávislosť sudcov je 

hodnotená vo všeobecnosti na 8,3.  Prieskum odhaľuje aj množstvo dôležitých zistení ako 

napríklad, že sudcovia si myslia, že menovanie a kariérny rast jednotlivých sudcov existuje 

základe iných skutočností, než ich profesionality a zásluh;  že sudcovia vnímajú tlaky na ich 

nezávislosť zo strany médií a iných štátnych mocí a nakoniec, že si sudcovia myslia, že súdne 

rady nemajú dostatočne vhodný mechanizmus a konania na to, aby efektívne bránili súdnu 

nezávislosť;   

 

5. ENCJ sa domnieva, že je dôležité, aby súdne rady prijali opatrenia na riešenie 

identifikovaných problémov a to s cieľom posilniť a zachovať právny štát, a to najmä tým, že 

budú poskytovať podporu nezávislosti, zodpovednosti a kvality súdnictva. Súdne rady sa budú 

snažiť zabezpečiť udržanie otvoreného a transparentného systému spravodlivosti v prospech 

všetkých; 

 

6. Po prvé, je potrebné aby súdna moc mala najlepšie štruktúry pre vládnutie vo forme súdnych 

rád; 

 

7. Po druhé, súdne rady by mali podporiť ktorúkoľvek súdnu moc, ktorá sa ocitne pod nátlakom 

alebo útokmi a povzbudzovať výkonnú a zákonodarnú moc aby podporila  všetky kroky na 

ochranu súdneho systému. 

 

8. Po tretie, v každom demokratickom štáte je nevyhnutná existencia vzájomného porozumenia 

úloh a zodpovedností každej zo zložiek moci v štáte a je potrebné aby spolupracovali aby 

vzájomne a efektívne spolupracovali. 

 

9. Po štvrté, súdne rady by mali podporovať propagáciu čo najvyššej kvality všetkých aspektov 

práce súdneho systému. 

 

10. Po piate, súdna moc by mala prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby široká verejnosť 

chápala dôležitosť justície pre demokraciu, blaho a prosperitu štátu. Toto možno dosiahnuť 

vzdelávacími iniciatívami a iniciatívami zameranými navonok. 

 

11. Po šieste, súdna moc by mala prijať takú stratégiu zameranú na komunikáciu, aby sa do nej 

proaktívne zapojili média a verejnosť. 



 

12. Musíme sa zmieniť aj o dvoch podstatných problémoch: 

 

- v decembri 2016 ENCJ pozastavila štatút pozorovateľa tureckej Najvyššej rade sudcov a 

prokurátorov z dôvodu nedodržiavania európskych noriem a štatútov ENCJ, ktoré vyžadujú, 

aby inštitúcie boli nezávislé od výkonnej a zákonodarnej moci. Odvtedy nebola zaznamenaná 

žiadna pozitívna zmena. ENCJ chce vyjadriť svoju solidaritu s odvolanými sudcami a 

prokurátormi Turecka a požaduje rýchly otvorený, spravodlivý a nestranný súdny proces pre 

zadržaných sudcov a prokurátorov; 

 

- plánovaná reforma súdnictva v Poľsku naďalej vyvoláva obavy, nakoľko môže závažne 

ohroziť trojdelenie moci, čo je základom pre udržanie právneho štátu. ENCJ opätovne 

zdôrazňuje, že základnou požiadavkou na zachovanie a posilňovanie vzájomnej dôvery medzi 

justičnými orgánmi v EÚ je nezávislosť, kvalita a účinnosť súdnych systémov a rešpektovanie 

zásad právneho štátu. 

 

Za týchto okolností Európska sieť súdnych rád VYZÝVA EURÓPSKE INŠTITÚCIE A ČLENSKÉ 

ŠTÁTY ENCJ, aby zaručili nezávislosť súdov v súlade s právnym poriadkom a navyše VYZÝVA 

súdne rady a sudcov, aby boli vždy odolní voči výzvam, ktorým čelia. 

 

 

Prijaté v  Paríži, 9. júna 2017 

 

 


