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Фондацијa Судије за Судије 
 

 
‘Rechters voor Rechters’ (Судије за Судије) је независна фондација, основана од стране холандских судија 
са циљем да подрже колеге у иностранству који се суочавају са проблемима када обављају своју функцију. 
Најjедноставнији пример је притисак на независност рада судија. 
 
Фондацију је основао бивши председник суда у Ден Хагу Берт ван Делден 1999. године. Нови управни 
одбор почео је са радом у децембру 2009. и од тада је фондација поново постала активна. Од 2010. година 
фондација је подржила судије у разним земљама света (измедју осталих у: Русији, Грузији, Филипинима, 
Венезуели, Србији, Ецуадору, Сwазиленду, Бугарској, Хондурасу, Тунису и Украјини). Разлози због којих су 
судије у овим земљама подржане су због ситуација у којима су се нашле. На пример: судије су добијале 
одказе уз неоуверљива објашњења, хапшени су или стављани у притвор, добијале се озбиљне претње и 
десио се и један случај убиства. 
 
Судија који има проблема у обављању своје функције, може да ступи у контакт са фондацијом: 
[info@rechtersvoorrechters.nl]. Фондација дискретно третира информације које прима. Понекад фондација 
прими информације о судијама у инустранству од других организација или од других људи у околини 
судије који је угрожен. Фондација у договору са угроженим судијом предузима одредјене мере у циљу 
побољшања ситуације. У неким случајима фондација ступи и у контакт са ауторитетима земље у којој се је 
настао проблем, или контактира националнe или Европске органе који се баве овим проблемом. У неким 
случајевима се тражи сарадња са другим инстанцама или организацијама као што су Међународна 
Комисија Правника (International Commission of Jurists) или специални известилац  Ујединих Нација за 
независност судија и адвоката. У неким случајевима је потребан појачени публицитет и притисак јавности, 
док у другим случајевима је делетворни лек тиха дипломатија. Више информације можете наћи на сајту: 
[rechtersvoorrechters.nl/english/]. 
 
Бити судија није лако. То никад није ни било лако. Судија мора да доноси одлуке које изазивају 
емоцијоналне реакције појединца а некада и целог друштва. Да би поштовали државу где влада право и да 
би заштитили поверење грађана у правосуђе, стоворене су начела за професионално и приватно понашање 
судија. Да би ова начела била приступачнија, Фондација је направила компилацију свих битних Европских и 
међународних правила о независности и непристрасности правосуђа. Ову компилацију можете наћи у 
књизи „Matters of Principle“. Дигитална верзија књиге може да се преузме са нашег сајта: 
[rechtersvoorrechters.nl/matters-of-principle]. 
 
Немојте да се устручавате да нас контактирате ако имате проблема у обављању своје судијске дужности. 
Судије које су забринуте због позиције колега у иностранству су добродошли да допринесу послу 
Фондације. Ако желите да донирате новац, онда можете наћи потребне податке на нашем сајту. 
 
Убеђени смо да солидарност судија свих земаља света може да промени ствари! 
 
Управни одбор Фондације Rechters voor Rechters (Судије за Судије) 
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