
 
 
 

Общо събрание на ЕМСС 
София 5 -7 юни 2013 г. 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СОФИЯ 

 
Относно независимостта и отчетността на съдебната власт 

 
 

(i) Независимата и отчетна съдебна власт е от водещо значение за 
предоставянето на ефективна и ефикасна система на правосъдие в полза на 
гражданите и е важна характеристика на върховенството на закона в 
демократичните общества. 

 
(ii) Съдебната власт трябва да бъде отчетна, да спазва етичните принципи и да 

се подчинява на безпристрастна дисциплинарна система. 
 

(iii) Съкращаването на бюджетните разходи не трябва да подкопава 
независимостта на съдебната власт. 

 
(iv) Финансовата стабилност, несменяемостта и административната 

независимост са необходими гаранции за независима и безпристрастна 
съдебна власт.i 

 
(v) Удачно решение за обезпечаване на независимостта на съдебната власт е 

наличието на добре работещ съдебен съвет или подобен независим орган, 
който да разглежда, да взема решения и да отправя препоръки към 

                                                 
i
 Препоръка на Съвета на Европа CM/rec (2010) 12 на Комитета на Министрите до държавите-

членки относно независимостта, ефективността и отговорността на съдиите, посочва:  
 
- “Всяка държава следва да вложи достатъчни средства, удобства и оборудване в съдилищата, за да 
им позволи да функционират в съответствие със стандартите, предвидени в член 6 на Конвенцията 
и да предостави възможност на съдиите да работят ефективно.” 
 
- и “Възнаграждението на съдиите трябва да съответства на тяхната професия и задължения, но  
и да бъде достатъчно по размер, за да ги защити от подстрекателства, предназначени да 
повлияят на решенията им”,  
 
и “По отношение на съдиите следва да се въведат специални правни разпоредби, които да 
представляват гаранция срещу намаляване на възнаграждението им.”  



правителството по всички въпроси, свързани със възнаграждението и 
условията в съдебната система. 

 
(vi) Основна задача на ЕМСС и на всички съдебни съвети е да поддържат и 

укрепват независимостта на съдебната власт, особено когато тя е поставена 
под заплаха. 

 
(vii) Общоприетото разбиране, че съдиите следва да замълчат по въпроси, по 

които има политическа дискусия, не може да бъде в сила, когато са 
заплашени интегритета и независимостта на съдебната власт. В момента е 
въпрос на колективна отговорност европейските съдебни системи ясно и 
убедително да се противопоставят на предложения от страна на 
правителството, които имат за цел да подкопаят независимостта на отделни 
съдии или съдебни съвети. 

 
(viii) При тези обстоятелства, и като се вземат предвид изявленията от страна на 

членовете и наблюдателите по време на Общото събрание на ЕМСС, 
проведено в София на 6 и 7 юни 2013 г., ЕМСС призовава за независим 
механизъм за върховенство на закона в Европа при отчитане на различията 
между съдебните системи, който, inter alia, ще способства за защитата на 
независимостта на съдебната власт и ще гарантира насърчаването на 
ефективна съдебна система и растеж в полза на всички граждани.  

 
 

Настоящата Декларация е приета в София на 7 юни, 2013 година. 
 


