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ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ХАГА 
относно насърчаване на ефективни съдебни системи 

 
Като беше взето предвид, че  
 
Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС)  
 
(i) проведе единствено по своя характер проучване на вижданията на съдиите в Европа по 
отношение на тяхната независимост, с участието на около 6 000 съдии в 20 страни, които 
посочиха високо ниво на доверие в тяхната собствена независимост;  
  
(ii) изготви индикатори за измерване на независимостта и отчетността на съдебните системи в 
Европа, приложени от повечето Съдебни съвети членове или наблюдатели на ЕМСС;  
 
(iii) изготви набор от стандарти, указания и доклади за най-добрите практики, във връзка със 
създаването и усъвършенстването на ефективни съдебни системи в Европа, последните от 
които се отнасят за дисциплинарните производства по отношение на съдии;  
 
(iv) в изпълнение на четиригодишния си план понастоящем е съсредоточена в насърчаването 
на Съдебните съвети, членове или наблюдатели на мрежата, да се придържат по-близо към 
тези стандарти, указания и доклади за най-добрите практики, за да направят своите съдебни 
системи още по-ефективни;  
 

и  

(v) ще създаде поредица от диалогови групи, всяка от които включва определен брой членове 

и наблюдатели, целящи насърчаването на открит и откровен дебат за предизвикателствата, 

пред които са изправени отделните Съдебни съвети и сродни институции, и техните съдебни 

системи, за определяне на практически приложими и постижими решения. 



 

С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ членовете и наблюдателите на Европейската мрежа на 
съдебните съвети (ЕМСС), на своята среща в ХАГА в периода 03-05 юни 2015 г., ЗАЯВЯВАТ, че: 
 
1. Независимите и отчетни съдебни системи са съществен елемент от висококачествените, 
ефективни и ефикасни правни системи, както и предпоставка за добре функциониращо 
правосъдно пространство на Европейския съюз; 
 
2. ЕМСС ще съдейства за използването на диалоговите групи и други средства, за да даде 
възможност на своите членове и наблюдатели да повишат качеството, ефикасността и 
ефективността на правосъдието в своите страни в полза на всички хора; 
 
3. ЕМСС ще продължи разработването и подобряването на своите стандарти, указания и 
доклади за най-добри практики, както и намиране на начини за гарантиране, че неговите 
членове и наблюдатели все повече ще се съобразяват с тях, с цел подобряване на техните 
съдебни системи; и 
  
4. ЕМСС ще полага усилия за определяне на елементите, които съставляват качеството на 

правосъдната система и впоследствие служат за разработване на индикатори, които ще 

способстват за оценката на измерването на качеството на правосъдието, с оглед на неговото 

подобряване в целия Европейски съюз и в страните кандидат членове.  


