ФОРУМ СУДИЈА СРБИЈЕ
ПРОГРАМ
1.Интегритет, независност и одговорност судске власти поставили смо као
примарни циљ. Неопходно је стално развијати интегритет судске власти у односу на
друге гране власти. Јачање независности, посебно у поступку избора судија,
контроли и надзору над радом као и самосталност у управљању средствима
намењеним за правосуђе, подразумева и повећану одговорности судске власти.
2. Успостављање објективних, јасних, унапред прописаних и мерљивих
критеријума за избор, напредовање и одговорност судија. Избор и напредовање
судија мора бити спроведен у јасном и објективном поступку. Први избор на
судијску функцију мора бити заснован на јасним мерилима стручности,
оспособљености и достојности. Стручност и оспособљеност приликом првог избора
биће утврђена поседовањем уверења о завршеној почетној обуци. Напредовање
судија мора бити на основу њиховог рада, у том циљу је неопходно сачинити јасне
критеријуме за оцену рада судија који би били примењиви у свим судовима.
Неопходно је успоставити јасан, транспарентан и у напред прописам систем
дисциплинских мера. Разрешење судија мора бити последња мера која ће се
применити. Поред успостављања наведених критеријума неопходна је њихова
доследна примена.
3.Стручност и ефикасност судске власти. Стручност судија обезбеђује њихову
самосталност и ефикасност у раду. Стручност судија је гарант поштовања права
грађана, те је неопходно инсистирати на стручности приликом избора. Кроз
континуирано образовање треба обезбедити стручност судија током њихове каријере.
Стручност је неопходна како у погледу домаћег законодавства тако и у погледу
међународних стандарда. Стручност и ефикасност би обезбедили и јачање угледа
судија у друштву.
4. Образовање судија. Правосудна академија треба да помогне судијама у процесу
образовања, ради стицања практичних знања и искустава и лакше примене нових
прописа као и међународних стандарда, а на начин како је то предвиђено Студијом
развојних потреба. Програме и сам рад правосудне академије треба развијати и
унапређивати да би правосудна академија остварила своју функцију предвиђену
позитивним прописима.
5. Сарадња. Свакако циљ удружења је и сарадња и партнерски однос са осталим
струковним удружењима у земљи и иностранству, ради сотваривања заједничких
циљева и доприноса независности и самосталности правосуђа у Републици Србији.
6. Уједначена судска пракса. Изградња механизма уједначавања судске праксе како
би се обезбедила правна сигурност и уједначено поступање уз вођење рачуна о
принципу слободног судијског уверења.

