
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME 

Резолюция относно 
съдебната етика 

Прието от пленарния съд на 21 юни 
2021 г. 

СЪВЕТ НА ЕВРОПА 

CONSEIL DE L’EUROPE 



 

Европейският съд по правата на човека, 

Като взе предвид член 21 от Европейската конвенция за правата на човека, в който се 
определят критериите за съдебна длъжност; 

Като взе предвид членове 3, 4 и 28 от Правилника на Съда, в които се разработват тези 
критерии, 

Като ОТЧИТАТ, че е целесъобразно, в интерес на яснотата и прозрачността, да се формулират 
принципите, залегнали в основата на тези критерии, без да се засяга тълкуването или 
прилагането на горепосочените разпоредби; 

Като ОТЧИТАТ, че спазването на принципите, изложени в настоящия текст, поддържа и 
повишава общественото доверие в Съда; 

След като преразгледа принципите на съдебната етика, приети от пленарния съд на 23 юни 
2008 г., 

Приема настоящата резолюция: 

I. Интегритет 

Поведението на съдиите трябва да бъде съобразено с високия морален характер, който е 
критерий за съдебна длъжност. Те трябва да имат предвид по всяко време задължението си да 
действат във и извън Съда с необходимата почтеност, както и с лоялност, достойнство и 
дискретност, присъщи на авторитета и репутацията на Съда. Съдиите проявяват особена 
предпазливост при всеки контакт със страните и други лица, свързани с висящи дела. 

II. Независимост 

При упражняването на своите съдебни функции съдиите са независими от всяка публична 
национална или международна институция, орган или орган или от какъвто и да е частен 
субект. Те се предпазват от всякакво неправомерно влияние от всякакъв вид, независимо дали 
са външни или вътрешни, преки или косвени. Те се въздържат от каквато и да е дейност, 
изразяване и сдружаване, отказват да следват каквито и да било указания и избягват всяка 
ситуация, за която може да се счита, че се намесва в техните съдебни функции и оказва 
неблагоприятно въздействие върху общественото доверие в тяхната независимост. 

III. Безпристрастност 

Съдиите изпълняват функциите си безпристрастно и осигуряват появата на безпристрастност. 
Те се грижат за избягването на конфликти на интереси, както и на ситуации във и извън Съда, 
които могат разумно да се възприемат като пораждащи конфликт на интереси. Съдиите не 
могат да участват в разглеждането на дело, по което имат личен интерес. Те се въздържат от 
всякаква дейност, изразяване и сдружаване, за които може да се счита, че оказват 
неблагоприятно въздействие върху общественото доверие в тяхната безпристрастност.  



 

 
Съдиите изпълняват функциите си усърдно и с уважение. Съдебните функции имат предимство 
пред всички останали дейности и съдиите са на разположение да изпълняват своите съдебни 
функции и да присъстват на всички заседания, освен по много сериозни и изключителни 
причини. За да се поддържа високо равнище на компетентност, съдиите следва да се стремят 
да подобрят своите професионални знания и умения. 

V. Дискретност и конфиденциалност 

Съдиите упражняват дискретност при изпълнението на своите съдебни функции. Те спазват 
тайната на разискванията. Съдиите упражняват максимална свобода на преценка по 
отношение на секретна или поверителна информация, свързана с производства пред Съда. 

VI. Изразяване и контакти 

Съдиите упражняват свободата си на изразяване по начин, съвместим с достойнството на 
тяхната длъжност и лоялността им към институцията на Съда. Те се въздържат от изразяване, 
независимо от формата и средствата, по начин, който може да накърни авторитета и 
репутацията на Съда или да породи основателни съмнения относно тяхната независимост или 
безпристрастност. Това се отнася и за упражняването на правораздавателна функция, 
представителството на Съда, както и за академичните или други публични или частни дейности 
извън Съда. Те действат с най-голямо внимание, ако използват социалните медии. 

VII. Допълнителна дейност 

Съдиите не могат да извършват допълнителни дейности, освен ако това е съвместимо с 
независимостта, безпристрастността и изискванията на тяхната длъжност на пълно работно 
време. Те декларират всяка допълнителна дейност пред председателя на Съда, както е 
предвидено в правило 4 от Правилника на Съда. Само преподавателската, изследователската и 
издателската дейност могат да пораждат възнаграждение. Исканията за отпуск за съдебни или 
други командировки следва да се подават до председателя на Съда. 

VIII. Предимства и предимства 

Съдиите не трябва да използват престижа на съдебната си длъжност за каквато и да е лична 
изгода. Съдиите не могат да приемат подаръци, услуги или облаги за себе си или за който и да 
е член на семейството във връзка с техните задължения или функции. Това важи също така, но 
не се ограничава само до символи на признателност и гостоприемство с повече от скромна 
стойност. 

IX. Декорации и почести 

Съдиите не могат да приемат отличия или отличия по време на мандата си като съдия в Съда. 



 

X. Ad hoc съдии 

Членовете на настоящата резолюция, доколкото е приложимо, се прилагат за съдиите ad hoc.  



 

 
Член V и, доколкото е приложимо, член VI се прилагат по отношение на бившите съдии. 
Бившите съдии не могат да представляват никоя от страните пред Съда във връзка с искова 
молба, подадена преди датата, на която са престанали да изпълняват функциите си, или по 
отношение на молбите, подадени впоследствие, за срок от две години, след като са престанали 
да изпълняват функциите си, в съответствие с правило 4 от Правилника на Съда. 

XII. Приложение 

В случай на съмнение относно прилагането на тези принципи в дадена ситуация, съдията може 
да поиска съвет от председателя на Съда. Председателят може да се консултира с Бюрото, ако 
е необходимо. Председателят докладва ежегодно на пленарния съд за прилагането на тези 
принципи. 

XIII. Влизане в сила 

Настоящата резолюция влиза в сила на 1 септември 2021 г. 


