
 
 

29-30 МАЙ 2012 
 

VII МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РЕГУЛАТОРНИТЕ СЪДЕБНИ 
ОРГАНИ НА БАЛКАНСКИЯ РЕГИОН 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
Бидейки запознати със съдебните реформи в страните, участващи в конференцията; 
 
Потвърждавайки съвместните изявления, приети на Конференциите в Будапеща, 11-12 
юни 2007 г. и Велинград, 2-3 юни 2011 г.; 
 
Желаейки да изразят нова Декларация за засилване на независимостта на съдебната 
власт; 
 
Бидейки наясно с факта, че участващите държави притежават своите уникални съдебни 
системи и уважавайки техните процеси на реформа; 
 

Оторизираните представители на участващите държави в  
 

VII-та Международна конференция на регулаторните съдебни органи на 
балканския регион, 

 
проведена на 29-30 май 2012 г., 

 
обявява следната 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

1. Независимостта на съдебната власт е важно условие за върховенство на закона и 
демократично общество и не е привилегия за съдиите и прокурорите, а гаранция 
за равенството на гражданите пред закона. 

 
2. Съществуването на съдебни органи, които са независими от законодателната 

власт, е най-важният инструмент за независимост на съдебната власт, в рамките 
на принципа за самоуправление на съдебната власт. 

 
3. Съдебните съвети трябва да са базирани на автономна структура и на принципа на 

широкото представителство, като те трябва да гарантират независимостта и 
безпристрастността на съдебната власт, засилвайки общественото доверие в 
правосъдието. 

 
4. С цел да постигне независимост на съдебната власт, съдиите не трябва да 

извършват дейности извън техните професионални задължения, като те следва да 
притежават финансови и лични права, които да укрепват тяхната независимост. 

 



5. Независимостта на съдебната власт изисква не само тя да функционира и работи 
независимо от законодателната и изпълнителната власт, но също така и да работи 
в сътрудничество с други държавни институции в името на общественото благо. 

 
6. Съдебните съвети трябва да осигуряват независимостта на съдебната власт от една 

страна и да осигурят бързo, ефикасно и справедливо функциониране на съдебната 
система от друга.  

 
7. Органите на законодателната и изпълнителната власт трябва да избягват 

изявления и практики, които подкопават независимостта на съдебната власт. 
 
8. С цел да се осигури бързо и ефективно функциониране на съдебната система и 

решаване на проблемите, свързани с човешките ресурси, следва да бъде 
окуражавано използването на нови технологии в институциите на съдебната 
власт, в сътрудничество с други държавни органи. 

 
9. Средствата за сътрудничество с цел разширяване на употребата на нови 

технологии в съдебната система, особено добри национални практики, следва да 
бъдат развити сред държавите - членки на Конференцията. 

 
 
 
 
 


