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ДОКЛАД 

Проектен екип по разработване на минимални съдебни 

стандарти 

 

0. Резюме 

Този доклад описва идентифицираният и събран набор от индикатори, които се 

отнасят до минималните съдебни стандарти, определени в предишния Доклад за 

разработване на минималните съдебни стандарти 2010 г. – 2011 г., изготвен от 

съответния проектен екип на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС). В 

доклада вниманието е фокусирано върху индикатори за стандарти, свързани с 

конкретните теми, обсъждани от проектния екип по време на срещите, проведени 

във Вилнюс, Брюксел и Палма де Майорка (набиране, подбор, назначаване и, 

където това е приложимо, атестиране и повишаване на членове на съдебната 

власт, включително и тези, свързани с органа, който има право да взима решения 

в тази област). 

 

Идентифицираните индикатори за минимални съдебни стандарти, които бяха 

обсъждани и около които се обединиха членовете на проектния екип, бяха 

класифицирани в две отделни глави, в зависимост от темата, към която се отнасят: 

а) индикатори за минимални  стандарти, които се отнасят до набирането, подбора, 

назначението и (където това е приложимо) повишението на членове на съдебната 

власт; б) индикатори за минимални съдебни стандарти, свързани с органа, в чиито 

правомощия е взимането на решения относно набирането, подбора, назначението 

и (където това е приложимо) повишението на членове на съдебната власт. 
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Работата на настоящия проектен екип се основаваше на убеждението, че 

идентифицирането на индикаторите, свързани с минимални съдебни стандарти в 

тези конкретни области, ще предостави инструмент за самооценка на съответните 

съдебни системи, който е също така валиден за последващата оценка за 

съответствието между различните европейски съдебни системи с минималните 

стандарти, които преди това бяха дефинирани. По мнение на проектния екип това 

ще подпомогне развитието на независими съдебни съвети и ще допринесе за 

постигане на обща европейска съдебна култура. Нещо повече, когато се 

идентифицират индикаторите за минимални стандарти, свързани с темите за 

набирането, избора, назначението и (където това е приложимо) атестирането и 

повишение на членове на съдебната власт, включително и тези, свързани с 

компетентния в тази област орган, проектният екип се опита да избегне 

препокриване с целите на други проекти, които вече са изпълнени или към 

момента се изпълняват от ЕМСС, по-конкретно различните проектни екипи, 

които се занимават с темата за съдебните съвети. 

 

   1. Въведение 

 1.1 История 

 

Проектният екип „Разработване на минимални съдебни стандарти ІІ” е създаден 

от Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) през септември 2011 г., 

съгласно плана за изпълнение за периода 2011 г. – 2012 г., приет на Общото 

събрание, проведено във Вилнюс в периода 8 – 10 юни 2011 г. На този проект, 

както и на другите три основни проекта, включени в плана за изпълнение, беше 

поставено началото на Общото събрание в Хага в периода 15-16 септември 2011 г. 

Членовете на проектния екип бяха представители от 15 страни-членки (Белгия, 

България, Англия и Уелс, Франция, Унгария, Италия, Литва, Холандия, Полша, 

Португалия, Румъния, Шотландия, Словакия, Словения и Испания), както и 

представители на две страни-наблюдатели (Австрия и Турция). Проектният екип 
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се председателстваше и бе координиран от съдия Антонио Монсерат Куинтана, 

член на Генералния съвет на правосъдието на Испания. 

 

Проектният екип беше създаден като продължение на извършената от 

предишните две работни групи на ЕМСС работа: работните групи за 

„Разработване на минимални съдебни стандарти” и „Взаимно доверие”, в 

съответствие със заключенията и предложенията на първата в рамките на неговия 

Доклад 2010 г. – 2011 г. и на втората в рамките на неговия Доклад и препоръки 

2009 г. – 2010 г. На база на презентациите на експертите по време на работните 

срещи на съответния екип, на отговорите на въпросник и на дискусиите по време 

на работните заседания, Работната група за взаимно доверие изработи набор от 

заключения, които включваха, между другото, и следните: 

 

1.   Съдебната власт в Европа трябва да разбере и да приеме своята роля и 

отговорност в разработването на минимални стандарти за сектор 

Правосъдие. Набор от характерни стандарти трябва да бъде разработен от 

ЕМСС.  

2.   Съдебните власти в Европа трябва също така да са подготвени да 

предприемат следващата стъпка за оценка на съответствието с тези 

минимални стандарти. Тези общи минимални стандарти и тяхната оценка 

ще допринесат за взаимното доверие. Съдебните съвети чрез ЕМСС трябва 

да поемат инициативата в тази посока (когато е възможно в 

сътрудничество с другите). 

3.   Въпросите, които могат да бъдат приети като приоритетни са между 

другите  компетенции/критерии за назначения в съдебната власт, обучения 

в съдебната система, процес на осведомяване, съдебна етика (деонтология). 

Процесът на разработването на тези общи стандарти е цел сам по себе си. 

Оценяването на тези стандарти трябва да бъде на основата на диалога и 

препоръките за взаимодействие, споменати по-горе. 
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Докладът на Работната група за взаимно доверие съдържаше също така някои 

предложения за бъдещи дейности от страна на ЕМСС, включващи: 

 

1.   ЕМСС трябва да разработи представителен набор от характерни 

минимални стандарти за сектор Правосъдие. 

2.   ЕМСС трябва да проучи възможността за оценяване на съответствието с 

тези минимални стандарти. Тези стандарти трябва да бъдат оценени на 

основата на диалога и взаимодействието. 

 

От една страна, Докладът на Работната група за „Разработване на минимални 

съдебни стандарти” 2010 г. – 2011 г., който беше одобрен в рамките на Общото 

събрание, което се проведе във Вилнюс в периода 8 – 10 юни 2011 г., определи 

минимални стандарти с оглед на конкретните теми, обсъждани от работната група 

по време на нейните срещи (набиране, подбор и назначаване, обучения и етика в 

съдебната власт). Идентифицираните стандарти бяха разпределени в три глави в 

зависимост от темите, за които се отнасят: а) предложения за минимални 

стандарти, свързани с набирането, подбора, назначаването и (където това е 

приложимо) повишаването на членове на съдебната власт, включително и тези, 

свързани с компетентния в тази област орган; б) предложения за минимални 

стандарти във връзка с обученията в съдебната система, които се занимават с 

ролята, определена за първоначално обучение в съдебната система в процеса на 

подбор/назначаване на членове на съдебната власт; ролята, определена за 

продължаващо обучение в съдебната система при повишението или 

специализацията на членовете на съдебната власт и въпросът дали обучението в 

съдебната система (и първоначалното, и продължаващото) трябва да бъдат 

задължителни или по желание; в)предложения за минимални стандарти в областта 

на етиката в съдебната власт. Тези минимални съдебни стандарти бяха 

идентифицирани и разработени като първа стъпка към втората фаза, която, в 

съгласие с Доклада и препоръките 2009 г. – 2010 г. на Работната група за взаимно 

доверие, трябва да се състои в оценяването на съответствието с тези минимални 
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стандарти на различните европейски съдебни системи, като се използва набор от 

индикатори, които преди това са формулирани или идентифицирани. 

 

По тази причина целта на настоящия проектен екип е да идентифицира и събере 

набор от индикатори, които се отнасят до минималните съдебни стандарти, което 

е предвидено да функционира като инструмент за самооценка на съответната 

съдебна система, но не и да представлява оценителен доклад на всяка отделна 

съдебна система в Европа. Освен това проектният екип взе решение да се 

фокусира в дълбочина върху индикаторите за оценка, свързани с минималните 

съдебни стандарти в следните области: набиране, подбор, назначаване и (където е 

приложимо) атестиране и повишаване на членовете на съдебната власт и да не се 

занимава с въпросите, свързани със съдебното обучение и етиката в съдебната 

система, съгласно предоставените времеви ограничения. Решението се основава 

също така и, от една страна, на факта, че етиката в съдебната система е тема, 

проучвана от предходна работна група на ЕМСС (както е обяснено в Доклада за 

разработването на минимални съдебни стандарти 2010 г. – 2011 г.) и, от друга 

страна, на факта, че не всички членове на проектния екип са напълно компетентни 

в областта на съдебното обучение. 

 

За целите на изготвянето на настоящия доклад проектният екип проведе първа 

среща в Хага в периода 15 – 16 септември 2011 г. (заедно с останалите три 

проектни екипа, създадени от ЕМСС при прилагане на плана за действие за 

периода 2011 г. – 2012 г.) и три допълнителни срещи: във Вилнюс на 2 декември 

2011 г., в Брюксел на 16 януари 2012 г. и в Палма де Майорка в периода 5 – 6 март 

2012 г. 

 

По време на първата среща членовете на проектния екип обсъдиха целта на 

проекта, както и методологията, която трябва да се следва. Членовете на 

проектния екип постигнаха общо съгласие да формулират основната цел на 

проекта по следния начин: „да се идентифицират индикатори, които могат да 
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подпомогнат да се оцени съответствието на отделните съдебни системи с вече 

дефинираните стандарти”. Също така беше постигнато съгласие, че „взаимното 

доверие в съдебната власт на различните европейски страни ще се повиши чрез 

познанието за минималните стандарти, които прилага всяка страна що се отнася 

до (...) подбор и назначаване на съдии и/или прокурори (приемане в съдебната 

власт), съдебно обучение (първоначално и продължаващо) и етика в съдебната 

власт”  и че „ както разработването на минимални стандарти, така и тяхното 

оценяване, ще допринесат за засилване на взаимното доверие между съдебните 

власти в Европа”. 

Съгласно методологията и дейностите, които трябваше да бъдат предприети от 

проектния екип, беше взето решение тези дейности да бъдат структурирани по 

следния начин: 

1)  събиране и анализ на предложенията на членовете и наблюдателите, 

участващи в проектния екип; 

2)   компилация, класификация и подбор на предложенията за индикатори, като 

се вземат предвид всякакви потенциални рискове за неуспех на проекта. 

3)   обсъждания в рамките на няколкото срещи на проектния екип по 

предложенията за индикатори, свързани с минималните стандарти в 

областта на набирането, подбора, назначаването и (където е приложимо) 

атестирането и повишението на членове на съдебната власт. 

       4)  подготовка на доклад с данните и предложенията на проектния екип. 

 

Проектът на работен план, резултат от дискусиите на проектния екип, беше 

представен по време на пленарната сесия на проектните екипи, проведена в петък 

следобед, 16 септември 2011 г. 

 

Докладът ще бъде представен на Общото събрание на ЕМСС, което ще се проведе 

в Дъблин в периода 9 – 11 май 2012 г. 
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1.2 Докладът 

Целта на Доклада е да опише идентифицираните индикатори, свързани с 

минималните стандарти в областите: набиране, подбор, назначаване и (където е 

приложимо) атестиране и повишаване на членовете на съдебната власт, които са 

формулирани в Доклада на работната група за „Разработване на минимални 

съдебни стандарти”, функционирала за периода 2010 г. – 2011 г. 

Идентифицираните индикатори за стандарти са обсъдени и по тях е получено 

съгласие от страна на членовете на проектния екип по време не срещите, 

проведени във Вилнюс, Брюксел и Палма де Майорка. Идентифицираните 

индикатори за минимални стандарти са класифицирани в две глави в зависимост 

от темата, за която се отнасят. 

 

Глава 2 описва идентифицираните индикатори за минимални стандарти, отнасящи 

се до набирането, подбора, назначаването и (където е приложимо) повишаването 

на членове на съдебната власт. Изброените в тази глава индикатори се отнасят до 

минималните стандарти, свързани с критериите, компетенциите и процедурата 

при набиране, подбор, назначаване и (където е приложимо) повишаване на 

членове на съдебната власт, имайки предвид двата основни модела на процедури 

за набиране на магистрати в европейските страни, които модели са били 

идентифицирани в Доклада на работната група по „Разработване на минимални 

съдебни стандарти” за периода 2010 г. – 2011 г., както и системата за повишение 

на членовете на съдебната власт в тези европейски юрисдикции (държавите от 

континентална Европа като цяло), където професията на съдията е считана за 

професионална кариера и повишението на съдии от по-ниски постове и рангове на 

по-високи е обичайно прилагано. 

 

Глава 3 е фокусирана върху индикатори за минимални стандарти,  свързани с 

компетентните органи, които взимат решения, свързани с набиране, подбор, 

назначаване и (където е приложимо) повишаването на членове на съдебната власт. 

Определянето на индикатори  за минимални стандарти, свързани с тази тема, са 
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направени, като е имало стремеж да се избегне препокриване с целите на други 

проекти, които вече са изпълнени или в момента се изпълняват от ЕМСС, особено 

с различните проектни екипи, които се занимават с темата за съдебните съвети. 

 

Що се отнася до предишния Доклад на работната група по „Разработване на 

минимални съдебни стандарти” за периода 2010 г. – 2011 г. работата на 

настоящия проектен екип се концентрира върху убеждението, че взаимното 

доверие в съдебната власт на различните европейски страни може да бъде 

подкопано от липсата на правилно разбиране на минималните стандарти, които се 

прилагат от всяка страна в областта на подбора или назначаването на съдии (тоест 

прием в магистратската общност) и на повишаването на членове на съдебната 

власт в тези европейски юрисдикции, където това е приложимо. Нещо повече, 

идентифицирането на индикатори, свързани с минималните съдебни стандарти в 

тези конкретни области, предоставя инструмент за самооценка на съответните 

съдебни системи, който е също така подходящ за последващата оценка на 

съответствието между различните европейски съдебни системи и тези минимални 

предварително дефинирани стандарти. Този процес на идентифициране на 

индикатори и последваща оценка се надяваме да подпомогне засилването на 

взаимното доверие в съдебните власти на различните европейски страни, да 

съдейства за развитието на независими съдебни съвети в Европа и да допринесе за 

постигането на обща европейска съдебна култура. 

 

2. Идентифицирани индикатори, отнасящи се до минималните стандарти, 

свързани с набирането, подбора, назначаването и (където е приложимо) 

повишаването на членове на съдебната власт 

 

Докладът на работната група по „Разработване на минимални съдебни стандарти” 

за периода 2010 г. – 2011 г. създаде общ стандарт що се отнася до набирането, 

подбора и назначаването на членове на съдебната власт, съгласно който всяка 

система за набиране, подбор и назначаване на съдии трябва да е независима от 
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политическо влияние, безпристрастна в рамките на процедурите за подбор, 

отворена за всички кандидати, притежаващи подходящата квалификация, 

прозрачна за обществото. С други думи, всяка система за набиране, подбор и 

назначаване на съдии трябва да бъде независима, безпристрастна, отворена и 

прозрачна. 

 

Това обобщаващо твърдение може да бъде разделено на няколко отделни 

стандарта,  във връзка с които са разработени специфични индикатори от страна 

на проектния екип: 

2.1Формулировката на дефинирания стандарт, свързан с назначаването и базиращ 

се единствено на качествата и пригодността, са: 

Назначенията в съдебната власт трябва да се основават единствено на качествата 

и пригодността на кандидата. 

 

В тази връзка проектният екип идентифицира два алтернативни индикатора: 

А) Съответният закон/подзаконов нормативен акт или друг правен инструмент за 

назначаването на магистрати постановява ли недвусмислени и изрични условия, 

съгласно които назначението, на която и да е съдебна служба, се основават 

единствено на качествата и пригодността на кандидата? 

Б) Ако липсва такава правна (или сходна) регламентация, има ли някаква 

формулировка по въпроса в някакво друго официално публикувано ръководство, 

регламентиращо процеса на назначаването на магистратска длъжност? 

 

2.2Стандартът, отнасящ се до определените и публикувани необходими 

компетенции в процеса на подбор и назначаване в съдебната власт, е формулиран 

по следния начин: 

Трябва да има ясно дефиниран и публикуван набор от компетенции, необходими 

при избора и спрямо които кандидатите за магистратската длъжност трябва да 

бъдат оценявани на всички етапи от оценителния процес. 
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Проектният екип идентифицира три основни индикатора, свързани с този 

стандарт: 

А) Има ли ясно дефиниран набор от компетенции, необходими при избора и 

спрямо които кандидатите за магистратската длъжност трябва да бъдат оценявани 

на всички етапи от оценителния процес. 

Б) Има ли ясно дефиниран набор от компетенции, необходими за избора, които да 

са публикувани, напр. от някой интернет-сайт и има ли обяснения към него? 

В) Има ли достъпна информационно бюро, което да предоставя информация 

относно компетенциите, необходими за избирането на кандидатите за 

магистратски постове и/или на широката общественост? 

 

2.3 Формулировката на стандарта, що се отнася до компетенциите, необходими за 

избор, е: 

Изборните критерии трябва да включват сериозни интелектуални и личностни 

умения, както и подходящ подход към работата и способност на кандидата да се 

изразява. 

 

Идентифицираният индикатор, отнасящ се до стандарта, е както следва: 

А) Включват ли ясно дефинираните и публикувани изборни компетенции 

сериозни интелектуални  и личностни умения, както и подходящия подход към 

работата и способността на кандидата да се изразява? 

 

2.4 Дефинираният стандарт, отнасящ се до интелектуалните изисквания за достъп 

до професия в съдебната власт, гласи: 

Интелектуалните изисквания трябва да обхващат  подходящите  познания в 

областта на правото, необходимата обща култура, аналитични умения и 

способността самостоятелно да се направи оценка. 

Идентифицираният индикатор, свързан с този стандарт и одобрен от членовете на 

проектния екип, е следният: 
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А) Ясно дефинираните и публикувани компетенции, свързани с интелектуалните 

изисквания, обхващат подходящите  познания в областта на правото, 

необходимата обща култура, аналитични умения и способността самостоятелно да 

се направи преценка или да се вземе решение, свързани с дейността на 

съответната позиция. 

 

2.5Докладът на работната група за „Разработване на минимални съдебни 

стандарти” за периода 2010 г. – 2011 г.  дава дефиниция на следния стандарт, 

свързан с личните умения на кандидатите за магистратска длъжност: 

 

Трябва да има сериозни лични умения, като способността за поемане на 

отговорност при изпълнението на неговите/нейните задължения, както и качества 

като запазване на самообладание, независимост, убедителност, общителност, 

почтеност, както и способност за работа в екип. 

 

Идентифицирани са два индикатора във връзка с този стандарт. 

А) Ясно дефинираните компетенции, отнасящи се до личните умения, включват 

ли следните умения: способността за поемане на отговорност при изпълнението 

на неговите/нейните задължения, както и качества като запазване на 

самообладание, независимост, убедителност, общителност, почтеност, както и 

способност за работа в екип? 

Б) Има ли ефективен процес за оценяване дали кандидатите притежават 

съответните лични умения? 

 

2.6 Що се отнася до органа на съдебната власт, който е отговорен за назначенията, 

общият стандарт, дефиниран по-рано, гласи следното: 

 

Независимо от това дали процесът по назначенията включва официален изпит или 

изпити или оценяване и интервюиране на кандидатите изборният процес трябва 

да се ръководи от независим съдебен орган по назначенията. 
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Идентифицираният индикатор, свързан с този стандарт, е следният: 

А) Изборният процес ръководен ли е от съдебен орган по назначенията, който е 

независим от изпълнителната власт? 

 

2.7Стандартите, отнасящи се до докладите и мненията  по време на изборния 

процес, гласят следното: 

Където процесът по назначаването включва оценяване, базирано на доклади и 

мнения от други юристи (като практикуващи съдии, Асоциация на юристите, 

обединения на юристи и др.) всяко подобно обсъждане трябва да бъде изцяло 

открито, честно и прозрачно, като се добави, че възгледите на който и да е 

действащ съдия или която и да е Асоциация на юристите трябва да се основава на 

техните компетенции, трябва да бъде в писмена форма, да е достъпна за проверка 

и да не е на база на лични предразсъдъци. 

 

Във връзка с тези стандарти са идентифицирани следните индикатори: 

 

А) Ако процесът по назначаването включва оценяване, базирано на доклади и 

мнения от юристи, всяка консултация от този вид остава ли напълно открита, 

честна и прозрачна? 

Б) Дали съществуващите разпоредби за получаване на мнението на който и да е 

действащ съдия или Асоциация на юристи предполагат и гарантират, че подобни 

мнения се основават на подходящите за подбор компетенции, че са в писмена 

форма, достъпни за проверка, не са на база на лични предразсъдъци и са 

основателни? 

 

2.8Стандартът, гарантиращ добрата репутация на кандидатите, назначени на 

съответните постове, гласи следното: 

Докато подборът на съдиите трябва винаги да се основава на качествата, всеки, 

който е назначен на съдебна длъжност трябва да има добра репутация и не трябва 
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да има криминално досие, освен ако засяга дребни престъпления, извършени 

преди повече от определен брой години. 

 

Индикаторите, свързани с този стандарт, са следните: 

А) В общия случай има ли съществуваща система, предназначена да проверява 

дали тези, които са избрани за назначение на юридическа длъжност, имат добра 

репутация, тоест нямат криминално досие, имат добро име в обществото и т.н.? 

Б) Съществува  ли отделна система, която да гарантира, че назначение на съдебна 

длъжност не е на кандидат с криминално досие, освен ако досието не се отнася до 

дребни престъпления, които са извършени преди повече от определения брой 

години? 

В) Съществува ли някаква специална система, която да проверява, където това е 

необходимо, дали съответният кандидат за съдебна длъжност има добра лична, 

професионална и финансова репутация – напр. посредством професионални 

органи или надеждни, проверими препоръки? 

 

2.9Стандартът, свързан с липса на дискриминационни прояви в изборния процес и 

процеса по назначенията, гласи следното: 

Разнообразието в кръга от личности при подбора за назначаване трябва да бъде 

насърчавано, като се предотвратят всякакви видове дискриминация, въпреки че 

това не означава непременно заседанието да се състои от стандартни квоти, като 

се добави, че всеки опит да се постигне разнообразие при избора и назначаването 

на съдии не трябва да бъде за сметка на основния принцип за качествата. 

 

Следните индикатори бяха идентифицирани във връзка с този стандарт: 

А) Съществува ли писмена политика (независимо дали в законова или друга 

форма), създадена, за да насърчава разнообразието по отношение на личностите, 

които са обект на оценка за евентуален подбор за назначаване, като се 

предотвратят всякакви видове дискриминация, въпреки че това не означава 

непременно заседанието да се състои от стандартни квоти. 
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Б) Има ли някакъв контрол над назначенията, за да се провери на практика 

функционирането на политиката по диверсификация? 

В)  Въпреки това политиката  за насърчаване на диверсификацията  гарантира ли, 

че няма намеса в основния критерий за подбор/назначаване – качествата на 

кандидатите, въпреки че може да съществува политика на позитивна 

неравнопоставеност в случаите, когато става въпрос за кандидати с еднакви 

качества? 

 

2.10Що се отнася до обществения контрол върху процеса по подбор и 

назначаване предефинираният стандарт предполага, че: 

Целият процес по подбора и назначаването трябва да бъде отворен за обществен 

контрол, тъй като обществото има право да знае как неговите съдии са избрани. 

 

Индикаторите, свързани с този стандарт, са както следва: 

А) Съществува ли система, която да позволява на обществото да се информира в 

основни линии как се избират съдиите? 

Б) Съществува ли система, която да позволява на обществото да се информира как 

всеки отделен кандидат е избран на юридическа длъжност, съгласно някой закон 

или интернет-страница? 

 

2.11 Докладът на работната група за „Разработване на минимални съдебни 

стандарти” за периода 2010 г. – 2011 г. определя следните стандарти, свързани с 

правото на информация и възражение на неуспелите кандидати: 

 

Всеки отхвърлен кандидат има правото да знае защо той или тя не е успял да си 

гарантира назначение; има нужда от независим процес, към който всеки 

неуспешен кандидат може да се обърне, ако той или тя счита, че е бил обект на 

неправилно третиране по време на процеса по назначаване. 

 

Следните индикатори бяха идентифицирани във връзка с тези стандарти: 
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А) Неуспешният кандидат има ли право да знае защо той/тя не е успял да си 

гарантира назначение? 

Б) Съществува ли система, която да позволява на неуспелите кандидати, които 

искат да разберат защо той/тя не е успял да си гарантира назначение, да получат 

информация относно причината за този неуспех? 

В) Има ли независим процес за жалби и възражения, към който всеки неуспешен 

кандидат (или заинтересовано лице) може да се обърне? 

Г) Този процес регламентиран ли е в закона и има ли някаква юридическа 

възможност за неуспешните кандидати (или заинтересовано лице) да обжалва 

решението на органа по назначенията пред съществуващ вече съд? 

Д)  Дали е в капацитета на органа, в чиято юрисдикция е взимането на решение по 

жалба или възражение от който и да е неуспешен кандидат или заинтересовано 

лице (независимо дали този орган е съд), да проучи приложения процес по 

назначенията и да определи дали е имало несправедливо отношение спрямо 

определени кандидати, като това се осъществи например чрез осигуряването на 

достъп до документацията или чрез изискване на доклад? 

 

2.12 Предефинираният стандарт определя следното във връзка с ангажирането на 

правителството и държавния глава в процеса на съдебните назначения: 

 

Ако правителството или държавният глава играе роля в последния етап от 

назначаването на членове на съдебната власт, ангажирането на министър или 

държавен глава в своята същност не противоречи на принципите на независимост, 

безпристрастност, искреност и прозрачност, ако тяхната роля при назначенията е 

ясно дефинирана и техният процес на взимане на решенията е ясно документиран, 

както и ако ангажирането на правителството или на държавния глава не повлиява 

тези принципи, ако те признават решения, взети в рамките на независим изборен 

процес. В допълнение като стандарт в тази област беше определено, че който е 

отговорен за последния етап от назначаването (правителството или държавния 

глава)  и не е готов да го извърши, има правото да откаже да извърши 
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назначението или препоръката, направени в рамките на независим изборен процес 

и трябва да обяви това свое решение и ясно да заяви причината за това решение. 

 

Идентифицираните в тази връзка индикатори гласят следното: 

 

А) Ако министър или държавен глава играе роля в крайния етап на назначението  

на член на съдебната власт, неговата роля в този процес дефинирана ли е ясно и 

процесите по взимане на решението документирани ли са ясно? 

Б) Ако министър или държавен глава има роля в крайния етап на назначението на 

член на съдебната власт ясно ли е, че съдиите се назначават на основание на 

тяхната професионална квалификация, а не спрямо тяхната партийна 

принадлежност? 

В) Ако министър или държавен глава има роля в крайния етап на назначението на 

член на съдебната власт тези назначения правени ли са единствено от 

независимия орган по подбора, който включва и съдебната власт? 

Г) Който е отговорен за крайния етап от назначаването (правителството или 

държавния глава)  и не е готов да го извърши има правото да откаже да извърши 

назначението или препоръката, направени в рамките на независим изборен 

процес. Има ли официално конституционно или друго законово изискване, че той 

трябва да обяви това свое решение и ясно да заяви неговата причина? 

 

2.13 Общият стандарт, свързан с повишаването на членове на съдебната власт, в 

тези юрисдикции, където при  такова повишение се прилагат специфични 

условия: 

 

Там, където повишението на членове на съдебната власт се основава на 

периодично атестиране на професионалната дейност, процесът по атестирането 

трябва да се извършва, съгласно същите критерии и със същите гаранции като 

тези, предвидени за първоначалния процес по подбора и назначението (тоест той 

трябва да бъде независим, безпристрастен, открит и прозрачен и да се основава на 
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качествата и способностите на кандидатите) и трябва да се основава на 

представянето на съдията в професионален план. 

 

Беше идентифициран следният индикатор, който се отнася до този общ стандарт: 

А) Качествата и способностите на кандидатите заявени ли са явно и без уговорки 

в съответното законодателство, указания или ръководство като единствен 

критерий за повишение в съдебната власт? 

 

3. Идентифицирани индикатори, свързани с минималните стандарти относно 

компетентния орган, който взима решенията за набиране, подбор, назначения и 

(където е приложимо) повишение на членове на съдебната власт. 

 

Докладът на работната група за „Разработване на минимални съдебни стандарти” 

за периода 2010 г. – 2011 г.  също така дефинира общ стандарт що се отнася до 

компетентния орган, който взима решение за набирането, подбора, назначението 

и (където е приложимо) повишението на членове на съдебната власт. Съгласно 

този общ стандарт с цел да се предотврати политическо влияние процедурите за 

набиране, подбор или (където е приложимо) повишение на магистратите трябва 

да се поставят в ръцете на орган или органи, независими от правителството, в 

който/които уместен брой членове на съдебната власт са пряко ангажирани. Нещо 

повече, този Доклад уточни, че органът, отговорен за съдебния подбор и 

назначение, може да е подходящият национален съдебен съвет (или специална 

комисия или отдел в рамките на съдебния съвет) или независим национален 

съдебен борд или комисия по назначенията. Още веднъж, тези общи стандарти 

могат да бъдат разделени на няколко различни стандарта с оглед на това кои 

специфични индикатори са идентифицирани от проектния екип: 

 

3.1 Първият отделен предефиниран стандарт в тази област гласи, че: 

Процедурите за набиране, подбор или (където е приложимо) повишение на 

членовете на съдебната власт трябва да бъде оставен в ръцете на орган или 
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органи, независими от правителството, в който/които уместен брой членове на 

съдебната власт са пряко ангажирани и че членството в този орган трябва да се 

състои в своето мнозинство от лица, независими от политическо влияние. 

 

Това са индикаторите, идентифицирани от проектния екип, във връзка с този 

стандарт: 

А) Има ли независим национален съдебен съвет или комисия или подходящият 

национален съдебен съвет (или специална комисия или отдел в рамките на 

съдебния съвет) отговорен ли е за подбора и назначенията в съдебната власт? 

Б) Съдиите, които са част от този орган, пряко ли са избрани от други съдии или 

са назначени по друг начин, например от парламента, министъра на правосъдието, 

президента или председателя на Върховния съд? 

В) Изборът на съдиите, които ще са част от този орган, от страна на други 

държавни институции (например от парламента), а не пряко от събрание на 

съдиите, гарантира ли тяхната пълна независимост като членове на този орган? 

Г) Този орган състои ли се единствено от лица, които са избрани чрез процедура, 

на която не е оказвано влияние от страна на правителството? 

Д) В състава на този орган има ли членове на правителството по право, например 

държавния глава или министъра на правосъдието? 

Е) Членовете на този орган изпълняват ли своите задължения като постоянно и 

единствено тяхно задължение или те изпълняват тези свои функции едновременно 

с други ангажименти (съдебни или парламентарни). 

 

3.2 Предефинираният стандарт, свързан със съотношението на членовете на 

съдебната власт в органа за подбор и назначения в съдебната власт, гласи 

следното: 

 

Съдебната власт не трябва непременно да има пълно мнозинство в органа за 

подбор и назначения, тъй като в някои от страните с представители в проектния 

екип е възприето схващането, че орган по подбора, в който съдебната власт има 
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мнозинство на гласовете, дава основание да бъде обект на критики, че той е 

самообслужващ се орган, който просто подбира тези определени съдии, към които 

е благосклонен и повишава отново определени съдии. 

 

Идентифицираните индикатори, свързани с този стандарт, са както следва: 

А) Каква е всъщност бройката на членовете в органа по подбора и назначенията в 

съдебната власт и какво е съотношението на съдиите, които са част от този орган? 

Последните имат ли мнозинство? 

Б) Съставът на този орган включва ли представители на други основни професии 

на юристи (тоест представители на асоциации на юристи, правни общности, 

нотариуси)  и на академичната общност (тоест професори по право)? 

В) Каква роля имат асоциациите на юристите в процеса по подбор и/или 

назначаване на членовете в този орган? 

Г) Принципите, свързани със съставянето на този орган по подбор и назначаване, 

означават и предопределят ли пълно мнозинство на представители на съдебната 

власт в рамките на този орган? 

 

3.3 Предефинираният стандарт, свързан с гаранция за независимостта на този 

орган, който е отговорен за назначенията в съдебната власт, гласи следното: 

 

При всички случаи органът, отговорен за подбора и назначаването на съдии, 

трябва да предостави максимални гаранции на своите автономност и 

независимост, когато прави предложения за назначения. 

 

В тази връзка проектният екип идентифицира следните индикатори: 

А) Съответният закон/подзаконов нормативен акт предвижда ли някакви 

гаранции за независимост от правителството при назначаването на всяко лице, 

участващо в процедурата за подбор и назначаване на членове на съдебната власт? 

Б) Процедурата по взимане на решения от страна на органа, отговорен за това, 

има ли правна регламентация? 
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В) Предписанията, свързани с процедурата за взимането на решения от 

отговорния орган, публикувани ли са под някаква форма? 

Г) Предписанията на процедурата за взимане на решения от органа, отговорен за 

назначенията в съдебната власт съответстват ли на принципите на правна 

сигурност, изпълнимост, съдебна независимост и други основни правни 

принципи? 

Д) Членуването в органа, отговорен за назначенията в съдебната власт ограничено 

ли е времево (тоест само за един мандат или за максимум два мандата)? 

Е) Органът, отговорен за назначенията в съдебната власт, подпомаган ли е от 

външни експерти и консултанти (като психолози, социолози, юристи, нотариуси, 

представители на академичната общност и др.) в рамките на процеса по подбор? 

 

3.4 Предефинираният стандарт, който се отнася до независимостта от външни 

влияния в процеса на подбор и назначаване в съдебната власт, гласи следното: 

 

Трябва да бъде гарантирано, че решенията, които органът взима, са независими от 

каквото и да е влияние освен сериозното и задълбочено разглеждане на 

компетенциите на кандидатите, според които кандидатите трябва да бъдат 

оценявани. 

 

Идентифицираните индикатори, свързани с този стандарт, са както следва: 

А) Критериите за оценяване на кандидатите имат ли нормативна регламентация 

(тоест заложени в законите или подзаконовите нормативни актове, отнасящи се до 

органа, отговорен за назначенията в съдебната власт) или публично 

ръководство/решения, издадени от органа? 

Б) Цялостният процес по подбора и назначаването прозрачен и открит ли е спрямо 

обществеността? 

В) Всяка стъпка от процеса по подбор и назначаване публикувана ли е (например 

в интернет), включително и резултатите от последващите етапи на тази 

процедура? 
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Г) Всички кандидати оценявани ли са според едни и същи критерии, които са 

създадени предварително и са ясно формулирани? 

Д) Какви конкретни обективни и субективни критерии се прилагат в процеса на 

подбор и назначаване в съдебната власт? Могат ли да бъдат приложени 

допълнителни критерии, освен тези, които са конкретно публикувани? 

Е) Какво е качеството или нивото на аргументацията на решенията за подбор на 

кандидати за назначение в съдебната власт, когато се избира между няколко 

такива? 

 

3.5 Дефинираният стандарт, отнасящ се до състава на органа за назначения в 

съдебната власт, гласи следното: 

Органът, отговорен за назначенията в съдебната власт, трябва да е съставен от 

съществен брой юристи и експерти (включително опитни съдии, представители на 

академичната общност, юристи, прокурори и други специалисти) и може също 

така да включва независими членове извън професията, които да представляват 

гражданското общество, определени измежду известни личности с висок морал и 

във връзка с техните умения и опит в областта на човешките ресурси. 

В тази връзка проектният екип идентифицира следните индикатори: 

А) Какви са броят и съотношението на юристите или експертите в органа, 

отговорен за подбора в съдебната власт? 

Б) Какви са броят и съотношението на членовете неюристи, представляващи 

гражданското общество в органа, отговорен за подбора в съдебната власт? 

В) По какъв начин са избирани лицата, представляващи юристите и гражданското 

общество, за членове на органа, отговорен за подбора в съдебната власт? 

 

3.6 Стандартът, дефиниран във връзка със същността на органа, отговорен за 

подбора в съдебната власт и ролята, приписана на обучителните институции в 

съдебната система в контекста на процеса по подбор и назначаване, гласи 

следното: 
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Органът, отговорен за подбора и назначенията в съдебната власт, може да е 

съответния национален съдебен съвет (или специална комисия или отдел в 

съдебния съвет) или независим национален съдебен борд или комисия по 

назначенията и в тези системи, където задължителният период на първоначално 

обучение е част от процеса на набиране и подбор, съответната академия, колеж 

или училище по правосъдие може да играе основна роля като прави предложения 

във връзка с кандидатите, които смята, че трябва да бъдат назначени на база на 

тяхното представяне по време на първоначалното обучение. 

 

Идентифицираните индикатори в тази връзка са както следва: 

А) Има ли независим национален съдебен борд или комисия по назначенията или 

съответният национален съдебен съвет (или специална комисия или отдел в 

рамките на съдебния съвет) е отговорен за подбора и назначенията в съдебната 

власт? 

Б) Съответната академия, колеж или училище на съдебната власт упълномощен 

ли е да дава предложения във връзка с кандидатите, които институцията смята, че 

трябва да бъдат назначени в съдебната власт на база на тяхното представяне по 

време на първоначалното обучение? 

В) Препоръките, направени от съответната академия, колеж или училище на 

съдебната власт в контекста на изборния процес имат ли задължителен характер 

що се отнася до това кои кандидати да бъдат назначени в съдебната система? 

Г) Независим орган ли е съответната академия, колеж или училище на съдебната 

власт или е свързана с или подчинена на съответните Министерство на 

правосъдието или съдебен съвет? 

 

3.7 Предефинираният стандарт, свързан с ресурсите, разпределени на органа, 

отговорен за подбора и назначението в съдебната власт, гласи следното: 

 

На органа, отговорен за подбора и назначението на съдии, трябва да му бъдат 

осигурени необходимите ресурси до ниво, съизмеримо с работната програма, 



 

P.T. 2011-2012 Development of minimum judicial standards II-DraftReport V.1 25 

която се очаква органът да изпълни всяка година и трябва да има независим 

контрол относно неговия собствен бюджет, обект на общите изисквания що се 

отнася до одит.  

 

Идентифицираните индикатори, отнасящи се до този стандарт, гласят следното: 

А) Адекватни ли са ресурсите, предвидени за органа, отговорен за подбора и 

назначенията в съдебната власт, спрямо дейностите на органа, които се очаква той 

да извършва всяка година? 

Б) Органът, отговорен за подбора и назначенията в съдебната власт, притежава ли 

пълна автономия по отношение на бюджета си? Бюджетът на този орган част ли е 

от бюджета на цялата съдебна власт и съдебна система или е включен в бюджета 

на Министерство на правосъдието? 

В) Бюджетът на органа, отговорен за подбора и назначенията в съдебната власт, 

нараства ли в еднакъв размер като бюджетните разходи, свързани с дейностите на 

правителството (тоест правителствената администрация) или парламента? 

Г) Одитът на разходите на органа, отговорен за подбора и назначенията в 

съдебната власт, извършва ли се от одитори, неподлежащи на правителствен 

контрол? 

 

3.8 Що се отнася до поверителния характер на обсъжданията на органа, отговорен 

за подбора и назначенията в съдебната власт, съответният дефиниран стандарт 

гласи следното: 

 

Органът, отговорен за подбора и назначенията в съдебната власт, трябва също 

така да разполага с адекватни процедури, които да гарантират поверителността в 

рамките на неговите обсъждания. 

 

Идентифицираните индикатори в тази връзка са както следва: 

А) Съществуват ли някакви стандарти за поверителност на обсъжданията на 

органа, отговорен за подбора и назначенията в съдебната власт (такива като 
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закрит характер на съответното заседания, включващо обсъждания, както и 

недопускане на външни лица по време на обсъжданията), залегнали в и 

гарантирани чрез съответния закон/подзаконов нормативен акт, регламентиращ 

дейността на органа? 

Б) Въпросите, свързани с поверителността, взимат ли се предвид при правилата, 

свързани с публикуването на протоколите от заседанията на органа, отговорен за 

подбора и назначенията в съдебната власт, по време на които се състоят 

обсъждания на кандидатурите за заемане на длъжност в съдебната власт? 

 

3.9 Дефинираният стандарт, свързан с протоколите от дейността на органа, 

отговорен за подбора и назначенията в съдебната власт, гласи следното: 

 

Органът, отговорен за подбора и назначението в съдебната власт, трябва да 

създаде адекватно досие за всеки кандидат, за да гарантира, че е налице проверим, 

независим, открит, честен и прозрачен процес и да гарантира ефективността на 

процеса по независимите жалби или възражения, на които има право всеки 

неуспешен кандидат, ако той/тя смята, че той/тя е бил обект на неправомерно 

третиране по време на процедурата по назначаване. 

 

Проектният екип идентифицира следните индикатори във връзка с този стандарт: 

А) Органът, отговорен за подбора и назначението в съдебната власт, поддържа ли 

адекватно досие за всеки кандидат за позиция и това досие отразява ли отделните 

етапи в процеса на подбор на съответния кандидат? 

Б) Органът, който е упълномощен да взима решение относно жалба или 

възражение от страна на който и да е отхвърлен кандидат или заинтересовано 

лице (независимо дали този орган е съдебен или не), има ли достъп до досието на 

съответния кандидат във връзка с процедурата по обжалване или възражение? 
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3.10 Предефинираният стандарт, свързан с процедурата по обжалване или 

възражение на решенията, издадени от органа, отговорен за подбора и 

назначението в съдебната власт, гласи следното: 

 

Органът, отговорен за подбора и назначението в съдебната власт, трябва да 

гарантира ефективността на процеса, свързан с независимите жалби и 

възражения, на който всеки неодобрен кандидат има право, ако той или тя счита, 

че той/тя е бил третиран несправедливо в процеса по назначението. 

 

Идентифицираните индикатори, свързани с този стандарт, са както следва (вж. § 

2.11) 

 

А) Съществува ли независим процес за разглеждане на жалби и възражения, към 

който всеки отхвърлен кандидат (или всяко заинтересовано лице) може да се 

обърне? 

Б) Има ли процес, който да е правно регламентиран, и има ли възможност от 

правна гледна точка за всеки неодобрен кандидат (или заинтересовано лице) да 

обжалва решението на органа по назначенията пред съществуващ съд? 

В) Органът, в чиято юрисдикция е да взима решение по жалба или възражение от 

страна на неодобрените кандидати или заинтересовани лица (независимо дали 

този орган е съдебен или не), способен ли е да разгледа в дълбочина проведения 

изборен процес и да определи дали е имало несправедливо отношение спрямо 

конкретни кандидати, например като има достъп до съответните документи или 

изиска доклад? 
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Приложение – Списък с участниците – 2011/2012 

Държави-членки Име 

Belgium - CSJ/HRJ - Conseil supérieur 
de la Justice - Hoge Raad voor de 
Justitie 
Висш съвет по правосъдие - Белгия 

Nicole Roland 
Никол Роланд 

Belgium - CSJ/HRJ - Conseil supérieur 
de la Justice - Hoge Raad voor de 
Justitie 
Висш съвет по правосъдие - Белгия 

François Libert  
Франсоа Либер 

Belgium - CSJ/HRJ - Conseil supérieur 
de la Justice - Hoge Raad voor de 
Justitie 
Висш съвет по правосъдие - Белгия 

Geert Vervaeke 
Герт Верваке 

Belgium - CSJ/HRJ - Conseil supérieur 
de la Justice - Hoge Raad voor de 
Justitie 
Висш съвет по правосъдие - Белгия 

Ria Mortier 
Риа Мортие 

Bulgaria - JC - Supreme Judicial 
Council  
Висш съдебен съвет - България 

Elga Venelinova Tsoneva 
Елга Венелинова Цонева 

England  & Wales – Judges’ Council 
For England And Wales  
Съвет на съдиите на Англия и Уелс 

Derek Searby 
Дерек Сиърби 

France – CSM  - Conseil Supérieur de 
la Magistrature 
Висш съвет на магистратурата - 
Франция 

Anne Coquet 
Анне Кокет 

France – CSM  - Conseil Supérieur de 
la Magistrature 
Висш съвет на магистратурата - 
Франция 

Jean-Pierre Machelon 
Жан-Пиер Машелон 

Hungary – OIT - Csongrád County 
Court  
Hungarian National Judicial Council 
Национален съвет по правосъдие на 
Република Унгария 

Klára Czene  
Клара Зене 
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Italy - CSM - Consiglio Superiore Della 
Magistratura 
Висш съвет на магистратурата - 
Италия 

Gabriele Fiorentino 
Габриеле Фиорентино 

Lithuania - The Judicial Council of 
Lithuania 
Съдебен съвет на Литва 

Gintaras Kryzevicius 
Гинтарас Кризевициус 

Lithuania - The Judicial Council of 
Lithuania 
Съдебен съвет на Литва 

Laima Garneliene 
Лайма Гарнелиене 

The Netherlands - Rvdr - Raad Voor 
De Rechtspraak 
Council For The Judiciary The 
Netherlands 
Съдебен съвет на Холандия 

Willem F. Korthals Altes 
Вилем Ф. Кортхалс Алтес 

The Netherlands - Rvdr - Raad Voor 
De Rechtspraak 
Council For The Judiciary The 
Netherlands 
Съдебен съвет на Холандия 

Eddy Bauw 
Еди Баув 

Poland - NCJ -  National Council For 
Judiciary (Krajowa Rada Sadownictwa 
Национален съвет на съдебната власт 
- Полша 

Lukasz Bojarski 
Лукас Божарски 

Poland - NCJ -  National Council For 
Judiciary (Krajowa Rada Sadownictwa 
Национален съвет на съдебната 
власт - Полша 

Katarzyna Gonera 
Катарзина Гонера 

Portugal – Conselho Superior da 
Magistratura  
Висш съвет на магистратурата - 
Португалия 

José Manuel Carvalho 
Жозе Мануел Калвальо 

Romania - CSM - Consiliului Superior 
al Magistraturii 
Висш съвет на магистратурата - 
Румъния 

Gratiana Isac 
Гратиана Исак 

Romania - CSM - Consiliului Superior 
al Magistraturii 
Висш съвет на магистратурата - 
Румъния 

Ana Cristina Labus 
Ана Кристина Лабус 
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Scotland - JC - Judicial Council For 
Scotland 
Съдебен съвет на Шотландия 

Andrew Normand 
Андрю Норманд 

Slovakia – S.R. Judicial Council of the 
Slovak Republic (Súdna Rada 
Slovenskej republiky) 
Съдебен съвет на Република 
Словакия 

Peter Hulla 
Петер Хула 

Slovakia – S.R. Judicial Council of the 
Slovak Republic (Súdna Rada 
Slovenskej republiky) 
Съдебен съвет на Република 
Словакия 

Miroslav Slast’an 
Мирослав Слащан 

Slovenia – S:S. Republika Slovenija 
Sodni Svet 
Съдебен съвет на Република 
Словения 

Majda Irt 
Майда Ирт 

Spain - CGPJ – Consejo General del 
Poder Judicial - Coordinator Project 
Висш съдебен съвет – Испания -  
проектен координатор  

Antonio Monserrat Quintana 
Антонио Монсерат Кинтана 

Spain - CGPJ - Consejo General del 
Poder Judicial 
Висш съдебен съвет – Испания -  
проектен координатор 

Jose Miguel Garcia Moreno 
Жозе Мигел Гарсия Морено 

 

Държави-наблюдатели Име 

Austria – MoJ  - Federal Ministry of 
Justice  
Федерално министерство на 
правосъдието 

Bernhard Hostek   
Бернард Хостек 

Turkey – HSYK - High Council of 
Judges and Prosecutors of Turkey 
Висш съвет на съдиите и 
прокурорите на Турция 

Osman Nesuh Yildiz 
Осман Незух Илдиз  

 

 


