
11-ТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БАЛКАНСКАТА И ЕВРО – СРЕДИЗЕМНОМОРСКА 

МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

11-та конференция на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети 

се проведе в гр. Рим на 13 - 14 юни 2016 г. Двете основни теми на конференцията бяха 

„Вътрешна независимост на съдиите и прокурорите като фактор за повишаване на 

ефективността в съдебната власт“ и „Ролята на медиите за независимостта на 

съдебната власт“. Членовете разработиха тези теми и приеха някои препоръки. 

Мрежата би искала да се утвърди като юридическо лице с цел да се подобри 

организацията и да бъде в състояние да преследва собствените си институционални цели. 

Въпреки това Мрежата е силно ангажирана в участието на Балканските страни, които не 

са се присъединили към организацията на този етап. Това ще бъде основната цел на 

членовете на Мрежата в близко бъдеще. Впоследствие целта може да бъде разширяване на 

Мрежата за страните от южното Средиземноморие, които в момента не са представени. В 

тази връзка членовете обсъдиха две основни цели. На първо място, включването на повече 

страни в Мрежата, като в тази връзка членовете бяха много доволни от участието на 

Сърбия, Македония и Гърция като гости. На второ място, по-голямо укрепване и развитие 

на отношенията между БЕСМСС и Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), за 

по- добро разрешаване на въпросите, свързани с отчетността и независимостта на 

съдебната система. 

Освен това, по време на конференцията в Рим членовете преизбраха г-н Джин Джони за 

президент на Мрежата за срок от една година. Взето бе решение за промяна на мандата на 

президента от една година на две години, считано от 2017 г. Също така, бяха приети 

официалното лого и Годишния работен план за 2016-2017 г. В заключение Конференцията 

през следващата година ще се проведе в София, България, като темите за събитието са:  

1. Безпристрастност и Етичен кодекс 

2. Ролята на съветите на съдебната власт в борбата срещу тероризма и сигурността 

на съдиите. 

 


