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Общо събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети 

 

 Варшава 

1-3 Юни 2016 

 

Декларацията от Варшава 

за бъдещето на правосъдието в Европа 
 

 

Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) се събра във Варшава на своето Общо 

събрание между 1 и 3 юни 2016 г. Двата Висши съдебни съвета на Гърция бяха избрани 

за нови пълноправни членове на  ЕМСС. 

 

Като се има предвид, че ЕМСС 

 

(i) улесни диалоговите групи да позволят на своите членове и наблюдатели да 

разработят практически решения за най-належащите проблеми, свързани с 

независимостта и отчетността на техните съдебни органи; 

 

(ii) идентифицира елементите, които се изискват за качествено вземане на решения и 

ще се стреми да идентифицира индикаторите за качество на правосъдието и 

правосъдната система, което ще спомогне при оценяването (измерването) на 

качеството на правосъдието, с оглед подобряването му в рамките на ЕС и страните 

кандидат-членки.   

 

(iii) създаде добрите практики за участието на представители извън съдебната  система 

и представители на гражданското общество в работата на Съдебните съвети и 

еквивалентните органи и за участието в Съдебни съвети и финансирането на съдебните 

системи в Европа;  

 

Членовете и наблюдателите на Европейската мрежа на съдебните съвети се събраха 

във ВАРШАВА между 1 и 3 юни 2016 г., като ДЕКЛАРИРАТ, че:   

 

1.  Съветът на съдебната власт или еквивалентният ръководен орган трябва да 

участва в процеса на оценяване на качеството на правосъдието чрез:  

  

• дефиниране на рамка за качество, която определя индикатори, включително 

критерии за преценка и оценка на качеството на правосъдието;  



 

 

 

• определяне на методи, чрез които качеството на взимане на съдебни решения 

може да бъде оценено, поддържано и подобрено; 

• идентифициране и прилагане на добри практики, които повишават доверието 

на гражданите в съдебната система; и  

• гарантиране, че тези системи не се намесват в независимостта на съдебната 

власт, индивидуално или колективно, или съдебната система.  

 

2. Относно състава на Съдебните съвети по отношение на извънсъдебните 

членове: 

 

• в състава на Съдебните съвети и еквивалентните органи трябва да бъдат 

включени извънсъдебни членове, отразяващи разнообразието на обществото; 

• извънсъдебните членове трябва да отговарят на същите стандарти за 

почтенност, независимост и безпристрастност като съдиите, но извънсъдебните 

членове не трябва да бъдат политици или да включват министъра на 

правосъдието; 

• извънсъдебните членове трябва да имат същия статус и право на глас като 

съдебните членове.  

 

3. По отношение на бюджета за съдебната система:  

 

• изготвянето на бюджета трябва да бъде системно и практически независимо от 

неправомерна политическа намеса, така че съдилищата да са финансирани въз 

основа на обективни и прозрачни критерии;  

• Съветът на съдебната власт или еквивалентен орган следва да участва активно 

във всички етапи на бюджетния процес, а съдилищата трябва да бъдат ресурсно 

обезпечени до степен, която осигурява ефективна и ефикасна съдебна система; 

• бюджетните приоритети трябва да бъдат определени в сътрудничество със 

съответната съдебна власт в съответствие с прозрачни критерии и не трябва да 

диктуват съдебните процедури, които  да бъдат следвани. 

 

4. ЕМСС признава, че администрацията на правосъдните системи в Европа през 21 век 

ще се промени коренно в резултат на използването на информационни и 

комуникационни технологии. Мрежата очаква с интерес използването на онлайн 

решаване на спорове и други технологии с цел по-ефективно и бързо правораздаване 

на по-ниска цена за всички европейски граждани. За ЕМСС и нейните членове и 

наблюдатели ще продължи да бъде от съществено значение поддържането и 

укрепването на независимостта и отчетността на съдебна власт в полза на 

европейските граждани, за да се гарантира, че имат ефективен достъп до правосъдие. 

 

5. ЕМСС е все по-загрижена, че подходът на правителството на Турция за преместване, 

прекратяване на функции, отстраняване и наказателно преследване на съдии не е в 

съответствие с принципите на независимост на съдебната власт. Мрежата призовава 

изпълнителната власт и турския Съвет на съдебната власт да зачитат напълно 

принципите, че съдиите са несменяеми и че съдиите не трябва да бъдат прехвърляни 

или понижавани, с изключение на обстоятелствата, предвидени от закона, след 



 

 

провеждането на прозрачни процедури от независим орган, чиито решения се 

подлежат на обжалване или преразглеждане. 

 

6. Във връзка с развитието на ситуацията в Полша, ЕМСС подчертава колко е важно 

изпълнителната власт да уважава независимостта на съдебната и да предприема 

реформи по отношение на съдебната система единствено след сериозни консултации 

със Съвета на съдебната власт и самите съдии. 

 

7. ЕМСС ще продължи да следи развитието в Турция и Полша, за да се гарантира, че 

основните принципи, залегнали в независимостта на съдебната власт, се зачитат. 

 

 

Приета във Варшава, 03 Юни 2016. 

 


