
 

Декларация 

от Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети 

относно 

Самоуправлението на съдебната власт: балансиране на независимост 

и отчетност 

Будапеща, 21 – 23 май 2008 г. 
 

 

Имайки предвид: 
 

1) В повечето европейски държави съществува съдебен съвет или сходна институция, 

която е независима или автономна структура, отделена от законодателната и 

изпълнителната власт и отговорна за осигуряването на независимо правораздаване;  

 

2) Няколко от съдебните съвети, създадени с основния закон на съответната страна, 

имат за цел да гарантират и защитават независимостта на съдебната власт; 

 

3) Други съдебни съвети или автономни съдебни администрации имат конкретна 

отговорност относно администрирането на съдилищата, включително финансовото им 

управление, човешките ресурси, организационните въпроси и информационните 

технологии; 

 

4) Всеки съдебен съвет е резултат от развитието на съответната правна система, която е 

дълбоко вкоренена в исторически, културен и социален план; 

 

5) Независимо от всичко съдебните съвети имат сходен опит и са изправени пред 

подобни предизвикателства и се ръководят от същите основни принципи;  

 

ПРИЕМА СЛЕДНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ : 

 

1) Самоуправлението на съдебната власт гарантира и допринася за укрепването на 

нейната независимост, както и за ефективното правораздаване;  

 

2) Всички или част от следните задачи трябва да попаднат под ръководството на 

съдебния съвет или на един или повече независими органи: 

- назначаване и повишаване на съдии 

- обучение 

- налагане на наказания и съдебна етика 

- администриране на съдилищата 

- управление на финансовите ресурси на съдебната власт 

- управление на работата на съдебната власт 

- обработване на жалби от страните 

- защита на имиджа на съдебната система 

- формулиране на становища относно политики на държавата, свързани със съдебната 

власт 

- създаване на система за оценка на съдебната система 

- изготвянето на проекти на закони или предлагането на такива в областта на съдебната 

власт и / или съдилища 



 

3) В държави с Конституция, независимостта на съдебната власт трябва да се гарантира 

от този основен закон;  

 

4)  Що се отнася до състава на съдебните съвети: 

а. Съветът може да се състои или единствено от магистрати, или едновременно от 

магистрати и от не-магистрати 

 

б. когато съставът е смесен, Съветът следва да се състои в мнозинството си от 

магистрати - не по-малко от 50% 

 

в. във всеки случай (независимо дали съставът на Съвета е смесен или не) членовете-

магистрати на Съвета (независимо от начина, по който са назначени) трябва да 

действат като представители на цялата съдебна власт; 

 

5)   Съдебният съвет следва да управлява своя бюджет независимо от изпълнителната 

власт; 

 

6) Самоуправлението на съдебната власт изисква професионализация на съдебната 

администрация; 

 

7) Самоуправлението на съдебната власт следва да бъде реалистично, модерно и 

всеобхватно;  

 

8)  Необходимо следствие от нейната независимост, е, че съдебният съвет или сходният 

независим орган, следва да се отчита за дейността си чрез предоставянето на 

периодични, публични доклади; 

 

9)  Съдебният съвет следва да насърчава ефективността и качеството на правосъдието; 

 

10) Отчетността на съдебната власт не може по никакъв начин да постави под въпрос 

независимостта на съдията при вземането на съдебни решения. 

 

И РЕШИ :  

Да проучи в рамките на Европейската мрежа на съдебните съвети въпроса за връзката 

между класическите принципите на независимост и безпристрастност, от една страна,  

и на съвременната необходимост от прозрачност, ефикасност и ефективност, както и 

оценката на съдебната система, от друга страна. 

 

 

Декларация: 

Върховен съвет на магистратурата на Португалия: 

Като се има предвид, че съставът на Върховния съвет на магистратурата на Португалия 

е уреден в Конституцията на страната и няма изискване  за мнозинство на съдиите, 

макар тази възможност да съществува; като се има предвид също така, че този въпрос 

не е бил обсъждан в рамките на Съвета, за членове на Върховния съвет на 

магистратурата на Португалия не е възможно да се присъединят към другите страни що 

се отнася до т. 2.2 от Декларацията ". 


