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DEKLARACJA SOFIJSKA
Dotycząca sędziowskiej niezawisłości i odpowiedzialności

I. Niezależne i odpowiedzialne sądownictwo ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia sprawnego
i efektywnego systemu wymiaru sprawiedliwości działającego na rzecz obywateli i jest istotnym
składnikiem rządów prawa w społeczeństwach demokratycznych.

II. Sądownictwo musi być odpowiedzialne, postępować zgodnie z zasadami etycznymi i podlegać
bezstronnemu systemowi dyscyplinarnemu.

III. Zmniejszanie wydatków publicznych nie może prowadzić do podważenia niezawisłości
sędziowskiej.

IV. Stabilność finansowa, bezpieczeństwo pełnienia urzędu i niezależność administracyjna
są niezbędnymi gwarancjami niezależnego i bezstronnego sądownictwai.

V. Ochrona niezawisłości sędziowskiej może zostać w prawidłowy sposób zapewniona przez
właściwie funkcjonującą Radę Sądownictwa lub podobne niezależne ciało, mające za zadanie
rozpatrywanie i określanie lub przedstawianie organom władzy wykonawczej zaleceń
we wszystkich sprawach mających znaczenie dla sędziowskich wynagrodzeń i warunków
pełnienia urzędu.

VI. Podstawowym zadaniem Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa i wszystkich Rad Sądownictwa
jest utrzymywanie i umacnianie niezależności sądownictwa, szczególnie gdy jest ona zagrożona.

VII. Roztropna zasada, że sędziowie nie powinni się wypowiadać w sprawach wrażliwych
politycznie, nie powinna mieć zastosowania, gdy integralność i niezależność sądownictwa
są zagrożone. Istnieje obecnie zbiorowy obowiązek ciążący na europejskim sądownictwie,
aby wyraźnie i przekonująco wyraziło swój sprzeciw wobec propozycji rządów, które mają
tendencję do podważania niezależności poszczególnych sędziów lub Rad Sądownictwa.
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VIII. Wobec powyższych okoliczności, a także biorąc pod uwagę wystąpienia wygłoszone
przez członków i obserwatorów Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa,
które odbyło się w Sofii w dniu 6 i 7 czerwca 2013 r., Europejska Sieć Rad Sądownictwa wzywa
do zapewnienia niezależnego europejskiego systemu rządów prawa, z poszanowaniem
różnorodności systemów wymiaru sprawiedliwości, który pomoże m.in. w ochronie
niezależności sądownictwa oraz zapewnieniu propagowania skutecznego systemu wymiaru
sprawiedliwości i rozwoju, z korzyścią dla wszystkich obywateli.

Sofia, 7 czerwca 2013 r.
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- Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy CM / Rec (2010) 12 dla państw członkowskich

w sprawie niezależności, skuteczności i odpowiedzialności sędziów stanowi, że:

- "Każde państwo powinno przeznaczyć odpowiednie środki, zaplecze i wyposażenie sądom w celu

umożliwienia im funkcjonowania zgodnie z normami określonymi w art. 6 Konwencji oraz w celu

umożliwienia wydajnej pracy sędziów”

- oraz: "Wynagrodzenia sędziów powinny być współmierne do ich profesji i obowiązków, jak również

wystarczające, aby chronić ich od zachęt mających na celu wpływanie na ich decyzje",

- oraz "Należy wprowadzić szczególne przepisy jako zabezpieczenie przed zmniejszeniem

wynagrodzenia, dotyczącym w szczególności sędziów".


