Съвет на Европа
Комитет на министрите
Препоръка CM/Rec(2010)12
на Комитета на министрите към държавите-членки относно съдиите:
независимост, ефективност и отговорности
(Приета от Комитета на министрите на 17 ноември 2010 година
на 1098-то заседание на представителите на министрите)
Комитетът на министрите съгласно разпоредбите на Член 15.b на Устава на Съвета на Европа,
Като взе предвид Член 6 на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (оттук
нататък наричана „Конвенцията”, ETS/поредица „Европейски договор” No. 5), който гласи „всяко лице има
право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от независим и
безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона” и като взе предвид съответните основани на
прецедент съдебни практики на Европейския съд по правата на човека;
Като взе предвид основните принципи на ООН за независимостта на съдебната власт, утвърдени от
Общото събрание на ООН през ноември 1985 година;
Като взе предвид мненията на Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС), работата на
Европейската комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ) и Европейската харта за статута на
съдиите, изработена в рамките на многостранните заседания на Съвета на Европа;
Като отбеляза, че при упражняване на съдийската длъжност ролята на съдиите е от съществено
значение за гарантиране защитата на правата на човека и основните свободи;
Като желае да утвърди независимостта на съдиите, която е вътрешно присъщ елемент на
върховенството на закона и задължително необходима за безпристрастността на съдиите и за
функционирането на съдебната система;
Като подчерта, че независимостта на съдебната система осигурява на всяко лице правото на справедлив
процес и следователно не е привилегия за съдиите, а гаранция за зачитането на правата на човека и
основните свободи и така позволява на всяко лице да има доверие в правосъдната система;
Като разбира нуждата да се гарантират служебното положение и правомощия на съдиите с цел
постигане на ефективна и справедлива правна система и с цел насърчаването им да се ангажират
активно с функционирането на съдебната система;
Като съзнава нуждата да се осигури правилното упражняване на съдийските отговорности, задължения и
правомощия, насочени към защита интересите на всички лица;
Като желае да се поучи от разнообразния опит в държавите-членки по отношение на организацията на
съдебните органи в съответствие с върховенството на закона;
Като взе предвид многообразието на правните системи, конституционните положения и подходи към
разделението на властите;
Като отбеляза, че нищо в тази препоръка няма за цел да отслаби гаранциите за независимост,
предоставени на съдиите от конституциите или правните системи на държавите-членки;

Като отбеляза, че конституциите или правните системи на някои държави-членки са създали съвет, който
в настоящата препоръка се нарича „съвет на съдебната власт”;
Като желае да развива отношенията между съдебните власти и отделните съдии от различните
държави-членки с цел да стимулира развитието на обща съдебна култура;
Като счита, че Препоръка Rec(94)12 на Комитета на министрите за независимостта, ефективността и
ролята на съдиите се нуждае от съществена актуализация с цел засилване на всички мерки, необходими
за утвърждаване на независимостта и ефективността на съдиите, гарантиране и увеличаване на
ефективността на тяхната отговорност и укрепване ролята на отделните съдии и на съдебната система в
цялост,
Препоръчва правителствата на държавите-членки да предприемат мерки, които да гарантират, че
разпоредбите, съдържащи се в приложението към настоящата препоръка, която заменя гореспоменатата
Препоръка Rec(94)12 се прилагат в тяхното законодателство, политики и практики и че съдиите са в
състояние да изпълняват своите функции в съответствие с тези разпоредби.
Приложение към Препоръка на Комитета на министрите CM/Rec(2010)12
Глава I – Общи положения
Обхват на препоръката
1.
Настоящата препоръка е приложима към всички лица, упражняващи съдийски функции,
включително тези, занимаващи се с конституционноправни въпроси.
2.
Изложените в настоящата препоръка разпоредби се отнасят и до непрофесионални съдии, освен
ако от контекста не става ясно, че се отнасят само до професионални съдии.
Независимост на съдебната власт и нивото, на което трябва да се гарантира
3.
Целта на независимостта, съгласно изложеното в Член 6 на Конвенцията, е да гарантира на
всяко лице основното право делото му да се реши в справедлив процес, единствено на правни
основания и без каквото и да е неправомерно влияние.
4.
Независимостта на отделните съдии се гарантира от независимостта на съдебната система като
цяло. Като такава тя е основна черта на върховенството на закона.
5.
Съдиите следва да имат пълна свобода да решават делата безпристрастно, в съответствие със
закона и своето тълкуване на фактите.
6.
Съдиите следва да имат достатъчно правомощия и да могат да ги упражняват, за да изпълняват
своите служебни задължения и да отстояват своя авторитет и достойнството на съда. Всички лица,
свързани с даден случай, включително държавни структури или техните представители, трябва да са
подвластни на съдията.
7.
Независимостта на съдията и на съдебната власт трябва да се прокламира в конституцията или
на възможно най-високо ниво в законодателството на държавите-членки като конкретните разпоредби се
дадат в законите.
8.
В случай, че съдиите счетат, че независимостта им е застрашена, трябва да имат право да се
обърнат към съвет на съдебната власт или към друг независим орган или трябва да разполагат с
ефективни правни средства за защита.
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9.
Дадено дело не бива да се отнема от определен съдия без основателни причини. Решението за
отнемане на дело от съдия трябва да се вземе на базата на обективни, установени критерии и при
следването на прозрачна процедура от орган в рамките на съдебната система.
10.
Единствено самите съдии могат да решават по своята компетентност в отделни дела, съгласно
разпоредбите на закона.
Глава II − Външна независимост
11.
Външната независимост на съдиите не е прерогатив или привилегия, предоставена в интерес на
съдиите, а е в интерес на върховенството на закона и на лицата, които търсят и очакват безпристрастно
правосъдие. Независимостта на съдиите трябва да се разглежда като гаранция за свобода, зачитане на
човешките права и безпристрастно прилагане на закона. Безпристрастността и независимостта на
съдиите са съществени за гарантиране на равенството на страните пред съда.
12.
Без да се засяга независимостта на съдиите и на съдебната власт, същите трябва да поддържат
градивни работни отношения с институциите и държавните органи, ангажирани в ръководството и
администрацията на съдилищата както и със специалисти, чиито задачи са свързани с работата на
съдиите, насочена към улесняване на ефективно и ефикасно правораздаване.
13.
Трябва да се вземат всички необходими мерки за зачитане, защита и утвърждаване
независимостта и безпристрастността на съдиите.
14.
Законът трябва да предвижда санкции срещу лицата, които се опитват да влияят на съдиите по
неправомерен начин.
15.
Присъдите трябва да се обосновават и произнасят публично. Съдиите не бива да бъдат
задължавани по друг начин да обосновават мотивите за своите присъди.
16.
Решенията на съдиите не трябва да се подлагат на ревизия освен обжалване или връщане на
дело за преразглеждане съгласно разпоредбите на закона.
17.
С изключение на решенията за амнистия, помилване или подобни актове, изпълнителната и
законодателната власт не бива да приемат решения, които обезсилват съдебните решения.
18.
Ако коментират решенията на съдии, изпълнителната и законодателната власт трябва да
избягват критики, които биха ерозирали независимостта на съдебната власт или общественото доверие
към нея. Също така двете власти трябва да избягват действия, които могат да поставят под съмнение
тяхното желание да изпълняват решенията на съдиите, освен ако не заявяват намерението си да
обжалват.
19.
Съдебните производства и въпросите, касаещи правораздаването са от обществен интерес.
Правото да се получава информация за съдебни въпроси обаче трябва да се упражнява като се зачитат
границите, наложени от независимостта на съдебната власт. Насърчава се откриването на длъжност
„говорител на съда” или на пресслужби или на звена за връзки с обществеността към съдилищата или
съветите на съдебната власт или други независими органи. Съдиите трябва да проявяват сдържаност
във връзките си с медиите.
20.
Съдиите, които са част от обществото, на което служат, не могат да правораздават ефективно
без да имат общественото доверие. Те трябва да се информират за очакванията на обществото от
съдебната система и за оплакванията срещу работата й. За това биха допринесли постоянни механизми
за получаване на такава обратна връзка, създадени от съветите на съдебната власт или от други
независими органи.
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21.
Съдиите могат да се ангажират с дейности извън официалните им служебни задължения. С цел
избягване на реални или предполагаеми конфликти на интереси, тяхното участие трябва да се ограничи
до дейности, съвместими с тяхната безпристрастност и независимост.
Глава III − Вътрешна независимост
22.
Принципът за независимостта на съдебната власт означава независимостта на всеки отделен
съдия в упражняване на неговите правораздавателни функции. При вземането на своите решения
съдиите трябва да са независими и безпристрастни и да могат да действат без да срещат ограничения,
неправомерно влияние, натиск, заплахи или пряка или косвена намеса от страна на каквито и да е
органи, включително органи, които са част от съдебната система. Йерархическата организация на
съдебната система не трябва да подрива индивидуалната независимост.
23.
По-висшестоящите съдилища не трябва да дават указания на съдии относно начина, по който да
решат отделни дела освен при предварителни постановления или когато решават относно средствата за
правна защита съгласно закона.
24.
Разпределението на делата в съда трябва да следва обективни установени критерии с цел
защита на правото делото да се гледа от независим и безпристрастен съдия. Това разпределение не
трябва да се влияе от желанията на страна по делото или от когото и да било, заинтересован от изхода
на делото.
25.
Съдиите трябва да имат свободата да създават професионални организации или да членуват в
професионални организации, чиито цели са закрила на тяхната независимост, защита на техните
интереси и утвърждаване на върховенството на закона.
Глава IV − Съвети на съдебната власт (съдебни съвети)
26.
Съветите на съдебната власт са независими органи, които са създадени в съответствие с
разпоредбите на закона или конституцията и които имат за цел закрила на независимостта на съдебната
власт и на отделни съдии и по този начин стимулиране на ефективното функциониране на съдебната
система.
27.
Не по-малко от половината членове на такива съвети трябва да са съдии, които са избрани от
своите колеги от всички нива на съдебната власт при зачитане на плурализма вътре в съдебната
система.
28.
Съветите на съдебната власт трябва да демонстрират най-висока степен на прозрачност към
съдиите и обществото чрез развитието на установени процедури и вземане на обосновани решения.
29.
При изпълнение на своите функции съветите на съдебната власт не трябва да се намесват в
независимостта на отделните съдии.
Глава V − Независимост, ефективност и средства
30.
Ефективността на съдиите и на съдебните системи е необходимо условие за защита правата на
всяко лице, спазване на изискванията в Член 6 на Конвенцията, правната сигурност и общественото
доверие към върховенството на закона.
31.
Ефективността означава издаването на качествени решения в разумен срок след справедливо
разглеждане на въпросите. Отделните съдии са длъжни да осигурят ефективното водене на делата, за
които отговарят, включително влизането в сила на решения, чието изпълнение попада в тяхната
компетенция.
32.
Органите, отговарящи за организацията и функционирането на съдебната система са длъжни да
осигурят на съдиите условия, които им позволяват да изпълняват задачите си и трябва да постигнат
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ефективност като същевременно гарантират защита и зачитане независимостта и безпристрастността на
съдиите.
Средства
33.
Всяка държава трябва да определи адекватни средства, материална база и техническо
оборудване за съдилищата, за да им позволи да функционират в съответствие с нормите, изложени в
Член 6 на Конвенцията и да даде възможност на съдиите да работят ефективно.
34.
Съдиите трябва да получават исканата от тях информация, за да взимат правилни процесуални
решения, когато такива решения имат финансови измерения. Правомощието на съдия да взема решение
по конкретно дело не бива да се ограничава само от изискването за най-ефективно използване на
средствата.
35.
В съдилищата трябва да се назначи достатъчен брой съдии и технически персонал със
съответната квалификация.
36.
За недопускане и облекчаване на свръхнатовареността в съдилищата, трябва да се вземат
мерки, които са в унисон с независимостта на съдебната система за възлагане на несъдебни задачи на
други лица с подходяща квалификация.
37.
Използването на автоматизирани системи за управление на делата и на информационни и
комуникационни технологии трябва да се стимулира както от властите така и от съдиите, а тяхната
всеобща употреба в съдилищата трябва също да се насърчава.
38.
Трябва да се вземат всички необходими мерки за осигуряване безопасността на съдиите. Тези
мерки могат да включват охраната на съдилищата и на съдиите, които биха могли да станат или са
станали жертви на заплахи или на актове на насилие.
Разрешаване на спорове по други начини
39.

Трябва да се търсят механизми за разрешаване на спорове по други начини.

Административно управление на съдилищата
40.
Съветите на съдебната власт, там където съществуват, или други независими органи,
отговарящи за административното управление на съдилищата, самите съдилища и/или
професионалните организации на съдиите могат да бъдат консултирани при подготовката на бюджета на
съдебната система.
41.
Съдиите трябва да бъдат насърчавани да участват в административното управление на
съдилищата.
Атестиране
42.
С цел повишаване ефективността на правораздаването и постоянното подобряване на
качеството му, държавите-членки могат да въведат системи за атестиране на съдиите от съдебните
органи, в съответствие с т. 58.
Международно измерение
43.
Държавите трябва да предоставят на съдилищата подходящи средства, за да могат съдиите да
изпълняват ефикасно своите функции в делата, включващи чуждестранни или международни елементи и
да поддържат международно сътрудничество и отношения между съдиите.
Глава VI – Статут на съдията
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Подбор и кариерно развитие
44.
Решенията, касаещи подбора и кариерното развитие на съдиите трябва да се основават на
обективни критерии, установени от закон или от съответните компетентни органи. Такива решения
трябва да се основават на качества, отчитане на квалификацията, уменията и капацитета, изисквани за
решаването на делата, като се прилага закона и същевременно се зачита човешкото достойнство.
45.
Не трябва да има дискриминация срещу съдиите или кандидатите за съдийска длъжност по
каквито и да било признаци като пол, раса, цвят, език, религия, политически или други възгледи,
национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имуществено
положение, инвалидност, потекло, сексуална ориентация или друго положение. Изискването съдията или
кандидатът за съдийска длъжност да бъде гражданин на съответната държава не бива да се счита за
дискриминационно.
46.
Органът, вземащ решения за подбора и кариерното развитие на съдиите трябва да бъде
независим от изпълнителната и законодателната власт. С цел гарантиране на неговата независимост,
поне половината от членовете на този орган трябва да бъдат съдии, избрани от колеги-съдии.
47.
Там където обаче в конституцията или в закона има разпоредби, гласящи, че държавният глава,
правителството или законодателната власт вземат решения, касаещи подбора и кариерното развитие на
съдиите, един независим и компетентен орган, съществена част от който се набира от средите на
съдебната власт (без да се накърняват правилата, приложими към съветите на съдебната власт,
съдържащи се в Глава IV) трябва да получи правомощия да прави препоръки или да изразява мнения,
които правещият назначенията компетентен орган следва на практика.
48.
Участието на независимите органи посочени в т. 46 и т. 47 трябва да осигури възможно найширокото представителство. Техните процедури трябва да са прозрачни като основанията за решенията
се предоставят на кандидата по негово искане. Неприетите кандидати трябва да имат право да оспорят
решението или поне процедурата, по която решението е било взето.
Мандат и несменяемост
49.
Гарантираността на мандата и несменяемостта са ключови елементи в независимостта на
съдиите. Също така мандатът на съдиите трябва да е гарантиран до достигане на задължителна
пенсионна възраст там, където съществува такава.
50.
Мандатът на съдиите трябва да е установен със закон. Назначението за постоянно може да бъде
прекратено единствено в случаи на сериозни нарушения на дисциплинарни или наказателни разпоредби,
установени със закон, или когато съдията вече не е в състояние да изпълнява съдийски функции.
Предсрочното оттегляне от длъжност трябва да бъде възможно единствено по молба на съдията или по
медицински причини.
51.
Когато новоназначеният е на изпитателен срок или е със срочен договор, решението дали
назначението да се потвърди или поднови трябва да се вземе единствено в съответствие с т. 44, за да
се гарантира пълното зачитане на независимостта на съдебната власт.
52.
Съдиите не могат да получават ново назначение или да бъдат преместени на друга съдийска
длъжност без тяхно съгласие освен в случаи на дисциплинарни наказания или реформа на
организацията на съдебната система.
Възнаграждение
53.
Основните правила на системата на възнаграждение за професионалните съдии трябва да се
съдържат в закон.
54.
Възнаграждението на съдиите трябва да е съизмеримо с тяхната професия и отговорности и да е
достатъчно, за да бъде „щит” срещу изкушения, чиято цел е да повлияят на техните решения. Трябва да
6

съществуват гаранции за запазване на разумно възнаграждение в случай на заболяване, отпуск по
майчинство или бащинство както и за изплащането на пенсия за прослужено време, която трябва да се
съотнася разумно с нивото на възнаграждение, когато са работили. Трябва да се въведат специфични
законови разпоредби като мярка срещу намаляването на възнаграждението, насочена конкретно за
съдиите.
55.
Трябва да се избягват системи, които правят основното възнаграждение на съдиите зависимо от
изпълнението, тъй като те биха могли да създадат трудности за независимостта на съдиите.
Обучение
56.
Съдиите трябва да получат изцяло финансирано от държавата теоретично и практическо
начално обучение и обучение на работното място. Това обучение трябва да включва икономически,
социални и културни въпроси, свързани с упражняването на функциите на съдийската професия.
Интензивността и продължителността на такова обучение трябва да се определят в светлината на
досегашния им професионален опит.
57.
Един независим орган трябва да осигури, при пълно съобразяване с автономията на процеса на
образование, програмите за начално обучение и обучение на работното място да отговарят на
изискванията за прозрачност, компетентност и безпристрастност, които са вътрешно присъщи на
длъжността „съдия”.
Атестиране
58.
Там където съдебните органи установят системи за атестиране на съдиите, такива системи
трябва да се основават на обективни критерии. Те трябва да се публикуват от компетентните съдебни
органи. Процедурата трябва да позволява на съдиите да изразяват своето виждане по собствената си
дейност и по оценката на тази дейност както и да оспорват такива оценки пред независим орган или съд.
Глава VII − Задължения и отговорности
Задължения
59.
Съдиите трябва да защитават правата и свободите еднакво на всички лица като същевременно
зачитат тяхното достойнство във воденето на съдебното производство.
60.
Съдиите трябва да действат независимо и безпристрастно при всички дела като гарантират
справедливо изслушване на всички страни и, ако е необходимо, разяснят процедурните въпроси.
Съдиите трябва да действат и трябва да демонстрират, че действат без каквото и да е неправомерно
външно въздействие върху съдебното производство.
61.
Съдиите трябва да отсъждат по делата, които им се разпределят. Те трябва да си направят
отвод по дело или да отклонят акт в случай на основателни причини, определени единствено със закон.
62.

Съдиите трябва да водят всяко дело с надлежно прилежание и в разумен срок.

63.

Съдиите трябва да посочват ясни причини за своите присъди на ясен и разбираем език.

64.
Съдиите трябва, при дела, които позволяват това, да насърчават страните да постигнат
уреждане по взаимно съгласие.
65.

Съдиите трябва редовно да опресняват и развиват своите знания и умения.

Търсене на отговорност и дисциплинарно производство
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66.
Тълкуването на закона, оценката на фактите или претеглянето на свидетелските показания,
извършвани от съдиите за решаване на делата не бива да пораждат търсене на гражданска или
дисциплинарна отговорност освен в случаи на злонамереност или груба небрежност.
67.
Единствено държавата може да търси установяване на гражданската отговорност на съдия чрез
съдебно дело в случай, че е трябвало да присъди обезщетение.
68.
Тълкуването на закона, оценката на фактите или претеглянето на свидетелските показания,
извършвани от съдиите за решаване на делата не бива да пораждат търсене на наказателна
отговорност освен в случаи на злонамереност.
69.
Дисциплинарно производство може да бъде възбудено срещу съдии, които не изпълняват
задълженията си ефективно и коректно. Такова производство трябва да се води от независим орган или
от съд с всички гаранции за справедлив процес и да предостави на съдията правото да оспорва
решението и наказанието. Дисциплинарните наказания трябва да бъдат съразмерни на нарушението.
70.
Съдиите не бива да бъдат персонално отговорни, ако при обжалването решението им се
отхвърли или видоизмени.
71.
Когато не изпълняват съдийски функции, съдиите носят отговорност по гражданските,
наказателните и административните закони също като всички останали граждани.
Глава VIII − Етика на съдиите
72.
В своята дейност съдиите трябва да се ръководят от етични принципи на професионално
поведение. Тези принципи не само включват служебни задължения, които могат да бъдат санкционирани
с дисциплинарни мерки, но и дават предписания на съдиите какво поведение да имат.
73.
Тези принципи трябва да бъдат изложени в кодекси на съдийската етика, които трябва да внушат
обществено доверие към съдиите и към съдебната власт. Съдиите трябва да играят водеща роля в
изработването на такива кодекси.
74.
Съдиите трябва да могат да търсят съвети по етика от орган, който се намира извън съдебната
система.

8

