Националнa стратегија реформе правосуђа за период 2013-2018. године
Национална стратегија реформе правосуђа усвојена је на седници Народне скупштине
одржаној 01. јула 2013. године. Стратегија представља петогодишњи стратешки оквир који
разрађује кључна начела реформе, њихове стратешке циљеве и дугорочне стратешке смернице
за остваривање појединих стратешких циљева. Носилац стратегије је Министарство правде.
Финансијска средства за имплементацију нису обезбеђена.
Национална стратегија реформе правосуђа усклађена је са кључним стратешким
документима, као што је Национални план за усвајање тековина Европске уније (НПАА) и већ
дефинисани кључни стратешки приоритети земље. Стратегија треба да обезбеди континуитет
реформе правосуђа и прошири обим реформских активности на читав правосудни систем у
Републици Србији.
Циљ Стратегије је: Побољшање квалитета и ефикасности правде, јачање независности
и одговорности правосуђа, у циљу јачања владавине права, демократије, правне сигурности,
приближавања правде грађанима и враћања поверења у правосудни систем.
Реформа правосудног система Републике Србије се заснива на пет кључних начела:
независност, непристрасност и квалитет правде, стручност, одговорност и ефикасност.
Проблеми правосуђа чије је решавање најургентније представљају приоритете, при
чему су издвојени: реинтеграција у правосудни систем судија и јавних тужилаца који су
враћени на функцију на основу одлуке Уставног суда и преиспитивање правосудне мреже;
решавање заосталих предмета; решавање предмета у разумним роковима; унапређење статуса
Високог савета судства и Државног већа тужилаца и нормативно регулисање одговорности ова
два тела; уједначавање судске праксе и успостављање јединственог система е-правосуђа.
Након усвајања Стратегије у Народној скупштини, Влада је донела и Акциони план.
Разрада конкретних мера (нпр. нормативне мере, анализе) и активности врши се кроз Акциони
план, који ће се ажурирати сваке године на основу анализе оствареног у претходном периоду.
Влада Републике Србије је закључком од 23. маја 2016. године извршила ажурирање Акционог
плана за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године.
Одговорност за надзор и успешност спровођења целокупне Стратегије првенствено ће бити на
Комисији за спровођење Стратегије.
Приликом израде Стратегије консултована су следећа стартешка документа:
Национална стратегија за борбу против корупције Републике Србије, Национална стратегија за
борбу против организованог криминала, Стратегија развоја система бесплатне павне помоћи у
Републици Србији, Стратегија за реформу система извршења кривичних санкција из 2005.
године, Стратегија за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за
извршење кривичних санкција у периоду од 2010. до 2015. године, Стрaтешки план Високог
савета судства 2011 – 2013, март 2011.годинe, Стратешки план Правосудне академије 2011 –
2013, фебруар 2011. Годинe, Стратегија реформе правосуђа Републике Хрватске за период од
2011 – 2015. године, Стратегија реформе правосуђа Републике Бугарске, 2003-2006. –
ажурирани документ, Стратегија реформе правосуђа Републике Македоније, 2004 – 2007,
Стратегија реформе правосуђа Босне и Херцеговине, 2008 – 2012, Стратегија јачања
интегритета у правосуђу Републике Румуније 2011 – 2016 и Стратегија развоја правосуђа као
јавног сектора Републике Румуније 2010 – 2014.
Цео текст стратегије можете наћи овде

