
 
Превод от английски език!  

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПАРИЖ 
относно устойчиво правосъдие 

 
 

 
Членовете на Европейската мрежа на съдебните съвети, които се срещнаха в Париж в 
периода 7 – 9 юни 2017 г., ДЕКЛАРИРАТ, че:  
 
1. Налице е остра необходимост от устойчиви правосъдни системи, които могат да  се 
противопоставят на външен натиск, като в същото време са в състояние да се 
приспособят към променящите се нужди на обществото. 
 
2. Резултатите от дейностите на ЕМСС и развитията в Европа показват, че това са 
времена на предизвикателства за съдебните системи в цяла Европа и, по-специално за 
органите на съдебната власт, които работят в рамките на тези системи. Зачитането на 
справедливите и безпристрастни съдилища, като ключови компоненти на 
независимата съдебна власт, е поставено пред предизвикателства в редица страни. 
Съдебните власти ще трябва да застанат заедно, за да подчертаят ролята и позицията 
на съдебната власт в тази връзка.  Съветите на съдебната власт имат ключова роля в 
това отношение.  
 
3. Прилагането на индикаторите на ЕМСС за независимост и отчетност показват, че все 
още има място за подобрения в тази област. Гледната точка на ползвателите на 
съдебни услуги до голяма степен липсва, докато усещането за корупция се запазва. 
Финансирането на съдебната система като цяло не е добре организирано и съдебните 
власти са зависими от дискреционните решения на правителствата. Управлението на 
съдилищата все още често е в ръцете, пряко или косвено, на министерствата на 
правосъдието. Положително обстоятелство е, че съдиите като цяло са позитивни 
относно тяхната независимост и в почти всички страни, доверието в съдебната власт е 
по-високо, отколкото доверието в другите държавни власти.   
 
 
4. Проучването сред съдиите за 2016/2017 г. показва, че усреднено съдиите са оценили 
собствената си независимост на 8.9 от 10, а независимостта на съдиите като цяло в 
техните страни - на 8.3. Проучването също разкри редица други важни въпроси. В това 
число: усещане на съдиите в Европа, че независимостта на съдебната власт не е 
зачитана адекватно от другите държавни институции; усещането, че съдиите  са 
подложени на натиск от страна на медиите, които също така не зачитат тяхната 
независимост; и накрая, усещане от страна на значителен брой съдии, че техният Съвет 
не разполага с подходящите механизми и процедури, за да защити ефективно 
съдебната независимост.  



 
5. ЕМСС счита, че е важно Съдебните съвети да предприемат действия за справяне с 
идентифицираните проблеми, с цел укрепване и поддържане на върховенството на 
закона, по-специално чрез оказване на подкрепа на съдебната независимост, 
отчетността и качеството на правосъдието. Те ще се стремят на гарантират 
поддържането на открита и прозрачна правосъдна система в полза на всички. 
 
6. Първо, от основно значение е съдебните власти да имат подходящи структури на 
управление под формата на Съдебни съвети. 
 
7. Второ, Съдебните съвети следва да подкрепят всяка съдебна власт, която е 
подложена на атака и да направят всичко възможно, за да убедят изпълнителната и 
законодателната власт да окажат подкрепа на действията, които са предприети в тази 
връзка.   
 
8. Трето, във всяка демократична държава от основно значение е да има подходящо и 
информирано разбиране на съответните роли и отговорности на всяка от властите в 
държавата и на необходимостта те да работят заедно, ефективно и в условията на 
взаимно доверие.  
 
9. Четвърто, Съдебните съвети следва да окуражават насърчаването на 
висококачествено изпълнение във всички аспекти от работата на съдебната власт.  
 
10. Пето, съдебната власт следва да предприеме действия за да гарантира, че широката 
общественост разбира основното значение на правосъдието за демокрацията и за 
благоденствието и просперитета на държавата. Това може да бъде постигнато 
посредством образователни и информационни инициативи.  
 
11. Шесто, съдебната власт следва да приеме фокусирана стратегия за комуникация за 
проактивно ангажиране с медиите и обществото.  
 
12. Две други важни теми трябва да бъдат споменати.  
 

- През декември 2016 г., ЕМСС прекрати статута на наблюдател на турския Висш 
съвет на съдиите и прокурорите за неспазване на европейските стандарти и на 
Статута на ЕМСС, които изискват институциите да бъдат независими от 
изпълнителната и законодателната власти и да гарантират крайната отговорност 
за подкрепата на съдебната власт за независимото правораздаване. Оттогава не 
е докладвана положителна промяна. ЕМСС би искала да изрази солидарност с 
уволнените съдии и прокурори на Турция и призовава за бърз открит, 
справедлив и безпристрастен съдебен процес за задържаните съдии и 
прокурори.  
 

- Развитията и планираната съдебна реформа в Полша продължават да будят 
сериозно безпокойство, тъй като биха могли сериозно да застрашат 
разделението на властите, което е от първостепенно значение за поддържането 
на върховенството на закона. ЕМСС потвърждава, че ключово изискване за 
поддържане и укрепване на взаимното доверие между съдебните власти в ЕС, 
като основа за взаимно признаване, е независимостта, качеството и 
ефективността на всяка от съдебните системи и зачитането на върховенството на 
закона във всяка държава. 



 
При тези обстоятелства Европейската мрежа на съдебните съвети ПРИЗОВАВА 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ и ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ да гарантират съдебната 
независимост в съответствие с принципите на върховенството на закона и, освен 
това, ПРИЗОВАВА Съдебните съвети и съдиите винаги да бъдат устойчиви на 
предизвикателствата, пред които са изправени. 

 
 
 
Приета в Париж на 9 юни 2017 г. 
 
 
 
 


