Судство решава предмете непристрасно, на основу чињеница и у складу са законом, без икаквих
ограничења, непрописних утицаја, подстицаја, притисака, претњи или ометања, директних или
индиректних, са било које стране и из било којег разлога.
Судство је надлежно за сва питања судске природе и има искључиву надлежност да одлучује да ли
неко питање које се поднесе суду на одлучивање спада у судску надлежност, како је законом
дефинисано.
Не сме бити никаквих непримерених и непрописних мешања у процес суђења, као што ни одлуке
судова не смеју бити подложне изменама. Ово начело се не односи на испитивање уставности или
ублажавање или замену судских санкција од стране надлежних органа, у складу са законом.
Свако има право да му суде редовни судови или трибунали у прописаним законским поступцима.
Неће се оснивати трибунали који не поступају по прописно успостављеним правилима правног
поступка да би заменили надлежност редовних судова и судских трибунала.
Начело независности судства овлашћује судство и захтева од њега да обезбеди да се судски
поступци одвијају правично и да се поштују права странака.
Лица која се бирају за судије морају бити личности од интегритета и способности, с одговарајућом
обуком и правним образовањем. Сваки поступак избора судија мора да обезбеди да се судије не
бирају из непримерених разлога. Приликом избора судија не сме бити никакве дискриминације
против лица на основу расе, боје, пола, вероисповијести, политичког или другог мишљења,
националног или друштвеног порекла, имовине, рођења или статуса, осим услова да кандидат за
судију мора имати држављанство земље у којој се бира, који се неће сматрати дискриминаторним.
Дужина судијског мандата, независност судија, осигурање, одговарајућа надокнада, услови службе,
висина пензија и старост потребна као услов за одлазак у пензију гарантоваће се на одговарајући
начин законом.
Судијама ће се гарантовати сталност функције до стицања услова за пензију или истека њиховог
мандата, тамо где такав постоји.
Унапређење судија, тамо где такав систем постоји, мора се заснивати на објективним
критеријумима, посебно способности, интегритету и искуству.
Расподела предмета судијама у оквиру суда коме припадају ствар је унутрашње судске
администрације.
Судије морају бити везане професионалном тајном у погледу разматрања предмета и поверљивих
информација, стечених приликом обављања њихових дужности ван јавних расправа, и нису под
обавезом сведочења о тим питањима.
Не дирајући у правила дисциплинске одговорности или било које право на жалбу или накнаду
штете од државе, у складу с националним законодавством, судије морају уживати лични имунитет
од грађанске одговорности у парницама за накнаду штете услед непримерених поступака или
грешака у вршењу своје судијске функције.
Судије се могу суспендовати или разрешити само из разлога неспособности или понашања које их
чини недостојним да обављају своје дужности. Сви дисциплински поступци, поступци суспензије
или разрешења морају бити уређени у складу с утврденим стандардима судског поступања. Све
одлуке у дисциплинским поступцима, поступцима суспензије или разрешења морају бити
подложне независном преиспитивању. Ово начело се не мора примењивати на одлуке највишег
суда, као ни на одлуке скупштине приликом опозива високих државних функционера или сличних
поступака.
По оптужби или приговору против судије у његовом професионалном својству, мора се поступати
брзо и правично у одговарајућем поступку. Судија има право на правично суђење. Испитивање

ствари у почетној фази врши се без присуства јавности, осим уколико сам судија не затражи
другачије. Судије се могу суспендовати или разрешити само из разлога неспособности или
понашања које их чини недостојним да обављају своје дужности.
У складу с Универзалном декларацијом о људским правима, судије, попут других грађана, имају
право на слободу изражавања, вероисповести, удруживања и окупљања; наравно, приликом
уживања ових права, судије ће се увек владати тако да очувају достојанство њихове службе и
непристрасност и независност судства.
Судије су слободне да оснивају и приступају удружењима судија или другим организацијама у циљу
заступања својих интереса, унапређења стручног усавршавања и заштите судске независности.
Држава путем устава и закона гарантује независност судства. Дужност је свих владиних и других
установа да поштују независност судства и старају се о њој.
Дужност је сваке државе чланице да обезбеди одговарајућа средства и омогући судству да правилно
обавља своју функцију.

