
Потребно је предузети све потребне мере за заштиту, обезбеђење и унапређење независности 
судија; одлуке судија не смеју бити предмет било какве друге ревизије осим у оквиру поступка по 
правним лековима који је предвиђен законом; сталност судијске функције и плате судија морају се 
гарантовати законом; ниједан орган, осим самих судова, не сме одлучивати о њиховој надлежности, 
како је предвиђена законом; с изузетком одлука о амнестији, помиловању и сл., влади или 
извршној власти не може се омогућити да доносе било какве одлуке којима би се ретроактивно 
поништавале судске одлуке.  

У поступку суђења судије треба да буду независне и способне да делују без ограничења, 
непримерених утицаја, подстрекавања, притисака, претњи или мешања, непосредних или 
посредних, са било које стране и из било којег разлога; расподела предмета не сме бити под 
утицајем жеља ма које странке или лица заинтересованих за исход случаја; предмет се не сме 
одузети судији без ваљаног разлога, као што су случајеви озбиљне болести или сукоба интереса; сви 
разлози за изузеће судије као и поступак изузећа морају бити законом прописани и не смеју бити 
под утицајем ма ког интереса владе или другог органа извршне власти; одлуку о изузећу судије 
треба да доноси независни орган који ужива подједнаку судску независност као и судије.  

Судијама се мора гарантовати сталност функције све до испуњења законских услова за пензију или 
до истека њиховог мандата, тамо где такав мандат постоји. 

Потребно је обезбедити одговарајуће услове за рад како би се судијама омогућило да раде 
ефикасно, и то посебно тако што ће се ангажовати довољан број судија и обезбедити одговарајућа 
обука, као што је практична обука у судовима и, тамо где је то могуће, при другим установама и 
телима, пре њиховог именовања и касније током каријере. Ова обука треба да буде бесплатна за 
судије и да се посебно бави новим правним прописима и судском праксом. Тамо где је то могуће, 
обука треба да обухвати и студијске посете европским и другим страним органима власти као и 
судовима. 

Независност судија треба гарантовати у складу с одредбама Конвенције и уставним начелима, на 
пример, тако што ће се посебне одредбе додати уставима или другим законима или тако што ће се 
одредбе ове препоруке укључити у домаће право. У складу са правном традицијом сваке од земаља, 
оваква правила могу да предвиђају, на примјер, следеће: сталност судијске функције и плате судија 
морају се гарантовати законом; све одлуке о професионалној каријери судија треба да се заснивају 
на објективним критеријумима; избор и каријера судија (треба да се заснивају на успеху, узимајући 
у обзир њихове квалификације, интегритет, способност и ефикасност.  

Потребно је обезбедити одговарајуће услове за рад како би се судијама омогућило да раде 
ефикасно, и то посебно тако што ће се ангажовати довољан број судија и обезбедити одговарајућа 
обука, као што је практична обука у судовима и, тамо где је то могуће, при другим установама и 
телима, пре њиховог именовања и касније током каријере.  

Потребно је предузети све неопходне мере да се осигура безбедност судија, као што су присуство 
обезбеђења у просторијама суда или обезбеђење полицијске заштите судијама. 

Дужност судија је да у судском поступку штите права и слободе свих лица. Судије су дужне и морају 
бити овлашћене да своје судијске обавезе и одговорности врше на начин који гарантује да се закон 
правилно примењује и да се предмети обрађују правично, ефикасно и брзо. Судије посебно треба да 
имају следеће обавезе:. да у свим предметима поступају независно и слободно од свих спољашњих 
утицаја; да воде предмете непристрасно у складу са сопственом проценом чињеница и властитим 
разумевањем права, како би осигурали правично суђење свим странкама и обезбедили да се 
процесна права странака поштују у складу с одредбама Конвенције; да се повуку из предмета или да 
одбију да у њему поступају искључиво онда када за то постоје ваљани разлози. Ови разлози треба да 
буду дефинисани законом и могу се, на пример, односити на озбиљне здравствене проблеме, сукоб 
интереса или сукоб с интересима правде; да, када је то потребно, странкама у поступку на 
непристрасан начин објасне питања поступка; да, када за то постоје услови, охрабре странке да 
постигну поравнање; да, ако закон или успостављена пракса другачије не налажу, дају јасно и 
потпуно образложење својих одлука, на језику приступачном странкама; да прођу кроз сву 
потребну обуку у циљу испуњења њихових дужности на ефикасан и правилан начин.  



Судије треба да имају слободу да оснивају удружења која, сама или с неким другим телом, имају за 
циљ очување независности и заштиту интереса судија. 

Потребно је предузети све потребне мере за заштиту, обезбеђење и унапређење независности 
судија. Независност судија треба гарантовати у складу са одредбама Конвенције и уставним 
начелима, на пример, тако што ће се посебне одредбе додати уставима или другим законима или 
тако што ће се одредбе ове препоруке укључити у домаће право. Законодавна и извршна власт 
треба да обезбеди да су судије независне и да се не предузимају никакви кораци који могу да угрозе 
независност судија. Орган који доноси одлуку о избору судија и њиховом напредовању у каријери 
треба да је независан од владе и целокупне извршне власти. Ради обезбеђења његове независности 
треба прописати, на пример, да његове чланове бира судство и да ово тело само одлучује о 
правилима по којима ће поступати. У поступку суђења судије треба да буду независне и способне да 
делују без ограничења, непримерених утицаја, подстрекавања, притисака, претњи или мешања, 
непосредних или посредних, са било које стране и из било којег разлога. Законом треба да буду 
предвиђене санкције против лица која утичу или имају намеру да утичу на судије на поменуте 
начине. Судијама се мора гарантовати слобода да у предметима одлучују непристрасно, у складу са 
својом савешћу и тумачењем чињеница, а према позитивном праву. Судије не смеју бити обавезане 
да о суштини својих предмета извештавају било кога ван судства. 

Потребно је обезбедити одговарајуће услове за рад како би се судијама омогућило да раде 
ефикасно, и то посебно тако што ће се: осигурати да статус судија и њихове плате одговарају 
достојанству њихове професије и терету одговорности; обезбедити јасну перспективу напредовања 
у каријери како би се што више способних судија запослило и задржало;  обезбедити одговарајуће 
помоћно особље и опрему, посебно опрему за аутоматизацију канцеларијског пословања и обраду 
података, како би се осигурало да судије раде ефикасно и без кашњења; предузети одговарајуће 
мере за преношење несудијских послова на друга лица, у складу са Препоруком бр. Р (86) 12 о 
мерама спречавања и смањења оптерећења судова.  

 


