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Е��чн� �р�н���� �а с�����е

Съдиите са независими в съответствие с датската конституция и трябва да спазват закона.

Делата на съдилищата и съдиите са уредени преди всичко в Закона за администриране на правосъдието на

Дания, който, наред с другото, съдържа правила за това кога съдия не трябва да ръководи дело поради конфликт

на интереси (отвод). Делата на съдията също се уреждат от друго законодателство, включително раздел 10 от

Закона за държавния служител на Дания, след което съдията трябва съвестно да спазва правилата, които се

прилагат за длъжността, и както в рамките на службата, така и извън нея да докаже, че заслужава уважение и

доверие като една позиция изисква. Освен това Датският наказателен кодекс съдържа правила относно

задължението за поверителност, точно както според раздел 144 от Наказателния кодекс е забранено на съдия да

получава неправомерно подаръци или други облаги.

Асоциацията на датските съдии отдава голямо значение на факта, че датските съдилища се ползват с най-висока

степен на доверие сред населението, което е от съществено значение в едно демократично общество.

За да гарантира това и в светлината, наред с другото, на препоръка R (2010) 12 на Съвета на Европа от 17 ноември

2010 г. относно независимостта, ефективността и отговорността на съдиите, Асоциацията на датските съдии

реши да запише следните ръководни етични принципи за съдиите.

Принципите са кодификация на това, което вече е приложимо за съдиите, и са допълнение към общите правила

на законодателството относно съдилищата и съдийските дела. Принципите не повтарят правила и т.н., които по

принцип вече са наложени от закона.

Независимост, безпристрастност и почтеност

1. Съдията трябва да спазва закона и да упражнява съдийската професия независимо от парламента и

изпълнителната власт. 

В работата си съдията не трябва да взема предвид неразрешени обществени и частни интереси, включително от

икономически, политически или медиен характер.

2. Съдията трябва да бъде и да изглежда безпристрастен и да упражнява съдийската професия по такъв начин, че

да не могат да се пораждат основателни съмнения относно неутралността на съдията.

3. Съдията трябва да действа по начин, който е подходящ за запазване на общото доверие в съдилищата и

делата на съдиите и така, че да има връзка между ценностите на съда и действията на съдията.
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4. A judge, like any other, has constitutional rights, including freedom of expression and freedom of association. In the

exercise of their rights, a judge must be aware of the courts’ and judges’ special role in society.

Respectful treatment and discretion

5. A judge must treat everybody properly and with respect, and they must have an understanding of diversity.

6. A judge must, in addition to complying with their duty of con�dentiality, exercise the necessary discretion on matters that

the judge becomes aware of in their work.

Quality

7. A judge must carry out their duties with the highest possible quality by dealing with cases with the professionalism,

thoroughness and e�ciency that the cases and the interests of the parties require.

8. Съдията трябва да поддържа и развива своите професионални компетенции, за да може да изпълнява

задълженията си с възможно най-високо качество.

Откритост

9. Съдията трябва да бъде отворен и възприемчив към обществения интерес, за да се запознае с работата на

съда.

Отчетност

10. Съдията трябва да покаже отговорност по правни и съдебни въпроси, включително в сътрудничество с други

съдии.

Тези етични принципи се подлагат на обсъждане и евентуално преразглеждане на текуща основа, включително

в светлината на развитието на обществото и международните задължения на Дания.

Асоциацията на датските съдии

Прието на общото събрание на Асоциацията на датските съдии на 24 октомври 2014 г


