
Декларация 

от Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети 

относно 

Прозрачност и достъп до правосъдие 

Букурещ, 27 – 29 май 2009 г 

 

1. Съдебните съвети или други сходни независими органи, с цел запазване 

върховенството на закона, трябва да направят всичко възможно, за да гарантират 

поддържането на открита и прозрачна съдебна система. 

 

2. Открита и прозрачна съдебна система е тази, при която: 

 

а. Всеки човек, независимо от неговия произход или способности, има достъп до 

правосъдие и до система за алтернативно разрешаване на спорове, финансово достъпни 

и на достъпни места, така че всички процедури да могат лесно да бъдат започнати 

срещу всяко лице, независимо дали то е публично или частно, физическо или 

юридическо. 

 

б.  Законодателството, включително и това на ЕС, е достъпно и лесно разбираемо 

 

в.  Всички производства се разглеждат от компетентните органи в разумен срок, на най-

ниската разумна цена, в съответствие с принципите на правосъдието 

 

Могат да бъдат установени стандартни периоди от време за различните категории дела, 

като се вземат предвид качествени показатели. 

 

г. Съдебните решения са ясно мотивирани и се оповестява публично. При 

публикуването им се взимат предвид защитата на личните данни, на личния живот, 

сигурност и поверителност. 

 

д. Добре обоснованият интерес към участниците в съдебното производство (напр. 

страни по делото, жертви и свидетели), са взети предвид и всички те се третират с 

внимание и справедливост 

 

е. Изпълнителната и / или законодателната власт имат задължението да осигурят 

достатъчно средства за съдебната система. 

 

Бюджетът трябва да бъде изготвен по прозрачен начин и надлежно изпълнен. 

 

3. При изпълнение на своите задължения съдебните съвети или другите сходни 

независими органи трябва да: 

(I) Гарантират прозрачност в начина, по който Съветът изпълнява всички свои 

функции. 

(II) Предоставят достатъчно информация на обществеността и на медиите, за да се 

гарантира правилното разбиране на правораздаването сред обществото. 

III) Докладват редовно за това как изпълняват своите функции. 

 

 


