ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА НАЦИОНАЛНИТЕ
ИНСПЕКЦИОННИ ОРГАНИ, ЧЛЕНОВЕ НА МРЕЖАТА НА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЛУЖБИ ЗА СЪДЕБНА ИНСПЕКЦИЯ
(приета на проведеното на 25.06.2021 г. Общо събрание на RESIJ)

ПРЕАМБЮЛ
НИЕ, членовете на Мрежата на европейските служби за съдебна
инспекция (RESIJ),
Като се ръководим от идеята да работим заедно за постигане на
общите цели на съдебните инспекции, посочени в учредителните
документи на Мрежата,
Като осъзнаваме основната си мисия да съдействаме за изграждането
на още по-добра, независима и справедлива съдебна система,
Като изтъкваме необходимостта от приемане на общи ръководни
етични принципи и правила, които да насърчават независимостта на
съдебните инспекции и да способстват за повишаване на тяхната
ефективност и общественото доверие,
Като отбелязваме, че етичното изпълнение на задълженията при
осъществяване на инспекционната дейност осигурява нейната обективност
и безпристрастност,
Като отчитаме разнообразието в правните уредби и националните
традиции за мястото на съдебните инспекции и като използваме това
разнообразие за дефиниране на етичните ни принципи и правила,
Приемаме настоящата Европейска харта за професионална етика на
националните инспекционни органи, членове на Мрежата на европейските
служби за съдебна инспекция.
ГЛАВА ПЪРВА
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
1. Независимост
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Независимостта е право и задължение на инспектиращия орган и
означава при изпълнение на задълженията той да се подчинява на закона и
правото.
Независимостта изисква игнориране на всякакви опити за влияние
върху извършваните проверки, независимо от техния произход: поспециално от страна на административни, политически, синдикални
органи или групи за натиск.
Недопустимо е упражняването на неправомерно влияние при
извършване на проверките или каквото и да било друго въздействие от
страна на професионалната общност.
При упражняване на своята независимост инспекторите трябва да
действат професионално и отговорно. При това те трябва да зачитат
независимостта на съдиите и прокурорите при осъществяване на
правосъдните им функции във всички фази на съдебния процес. При
никакви обстоятелства инспекторът не може да се произнася по
съществото на съдебните решения.
2. Безпристрастност1
Безпристрастността гарантира липсата на предубеждение от страна
на проверяващия орган и неговите членове. Тя се проявява в начина на
работа и направените заключения, както и в поведението на инспекторите
спрямо инспектирания орган и конкретното проверявано лице.
Безпристрастността изисква спазването на два основни принципа –
осигуряване на равно третиране и недопускане на конфликт на интереси
при извършване на проверките.
Осигуряването на равно третиране означава:
- да не се допускат предпочитание, предубеждение или
предразсъдъци въз основа на раса, произход, етническа принадлежност,
сексуална ориентация, пол, религия, образование, убеждения, политическа
принадлежност, лично и обществено положение или имуществено
състояние;
- да се прилагат еднакви стандарти спрямо всички проверявани лица;
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Принципът за безпристрастност е формулиран на езиците на членовете на Мрежата, съобразно
предвижданията на националното законодателство.
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- да се зачита и обезпечава правото на проверяваните лица да
изразяват становища и да правят възражения в хода на проверката;
- да не правят публични изявления или коментари по неприключени
проверки, които могат да създадат впечатление за пристрастност.
Недопускането на конфликт на интереси означава игнорирането на
ситуации, в които могат да възникнат съмнения за наличието на пряк или
косвен личен или друг значим за проверяващия инспектор интерес, който
да е в състояние да повлияе върху обективността и безпристрастността на
проверката или да породи съмнение за такова повлияване.
Конкретните хипотези на конфликт на интереси са формулирани в
националното законодателство на всяка от държавите-членки на Мрежата
и настоящата Харта само обръща внимание на тяхната релевантност.
При възникване на конфликт на интереси инспекторите трябва да се
отведат.
При съмнение за конфликт на интереси инспекторите могат да
поискат консултация от ръководството на службата или от друг
деонтологичен орган ако националното законодателство е предвидило
такъв. При осъществяване на консултацията конфиденциалността трябва
да бъде гарантирана.
Безпристрастността е основен фактор за изграждане и отстояване на
авторитета и доверието в инспекционната служба и трябва приоритетно да
е в центъра на вниманието на нейното ръководство.
3. Почтеност
Почтеността съответства на общото изискване за честност. Тя е
основен елемент на поведението, което се изисква при извършване на
инспекционните мисии, в службата и обществото. Почтеността има
множество форми, като всички те са свързани с понятията за честност и
достойнство на личността. Извършващите проверките трябва:
- да бъдат честни и открити в поведението си;
- да не се възползват от служебното си положение за извличане на
облага;
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- да не ходатайстват или да не допускат ходатайстване в полза на
проверявано лице;
- да не извършват действия, които са в разрез с утвърдените в
обществото разбирания за благоприличие;
- да не извършват действия, свързани с функциите им или извън тях,
които накърняват престижа на съдебноинспекционната служба.
При определяне на характеристиките на изискуемото почтено
поведение инспекторите могат да поискат деонтологични консултации с
ръководството на службата или други деонтологични органи ако
националното законодателство е предвидило такива. Конфиденциалността
при провеждането на такива консултации трябва да бъде гарантирана.
4. Поверителност и професионална дискретност
Членовете на службите за съдебна инспекция трябва да изпълняват
задълженията си с максимална дискретност относно фактите и сведенията,
станали им известни при или по повод изпълнение на задълженията им.
Те не могат да използват неправомерно (вън от същността на
проверката) информацията, станала им известна при осъществяване на
техните функции.
Членовете на службите за съдебна инспекция не трябва да
разгласяват сведения за личния живот или защитени лични данни на
проверяваните лица или такива, които увреждат техни защитими интереси
или тяхната репутация.
Проверяващите трябва да спазват конфиденциалния характер на
техните професионални дейности, когато това се изисква от закона.
5. Справедливост
Справедливостта е етично отношение към обективното установяване
на фактите и тяхното интерпретиране. Реализацията на принципа за
справедливост е свързана със следните изисквания:
- при провежданите инспекции да се събират, проверяват и
анализират всички релевантни факти по предмета на проверката;
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- при постановяване на заключенията (актовете) от проверките,
особено внимателно да се решават въпроси, които биха могли
неправомерно да ограничат или засегнат свободата и/или репутацията,
както на проверяваните лица, така евентуално и на трети, пряко или
косвено засегнати от проверката лица;
- извършващите проверките се ръководят от изискването за
справедливост в случаите, когато законът им предоставя възможност да
решават определени въпроси по своя преценка.
6. Лоялност
Лоялността произтича от задължението за почтеност, което
проверяващите трябва да спазват. Тя е резултат от прозрачността и
предвидимостта на действията им и включва задължението за отчитане на
тяхната дейност. Прилага се спрямо възлагащия орган, участниците в
екипите на мисията и в рамките на службата за инспекции. Лоялността
налага спазване на ръководните принципи за провеждане на мисиите.
На практика лоялността в съдебноинспекционната дейност се
проявява в няколко насоки:
- лоялност при извършване на проверките;
- лоялност, изразяваща се в добросъвестно изпълнение на мисиите,
разпоредени от възлагащия орган;
- лоялност към възлагащия орган;
- при осъществяване на проверките от инспекционната служба в
екип, лоялността се проявява посредством обмен на информация и
спазване на заложената методология;
- лоялност в междуинституционален аспект, когато инспекционните
служби осъществяват съвместна дейност с други органи и служби, която се
проявява в прозрачност на начина на действие, добросъвестност и
добронамереност спрямо тези органи или служби.
7. Сдържаност и вежливост
По време на проверките инспекторите трябва да проявяват уважение,
внимание, толерантност и търпимост към всички проверявани органи и
онези, които ги съставят.
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Сдържаност и вежливост трябва да се проявяват и към всички лица,
които биват разпитвани или са източник на друга информация по време на
извършване на проверките.
8. Компетентност и квалификация
Изискването за компетентност и повишаване на квалификацията е
основно за постигане на качество, бързина и ефективност на извършваните
проверки.
Високата квалификация и компетентност са важен фактор,
способстващ за осъществяване на изискванията за независимост,
безпристрастност и почтеност на инспекторите.
Изграждането на механизми за проверка на компетентността и
създаване на условия за непрекъснато повишаване на квалификацията е
основна грижа на инспекционните служби.
Повишаването на квалификацията се поощрява от Мрежата на
европейските служби за съдебна инспекция чрез провеждането на
подходящи инициативи и обмяна на опит.
9. Прозрачност на извършваните проверки
Прозрачността е важен фактор за обществената информираност и за
мултиплициране на ефекта от резултатите от работата на инспекционните
служби. Тя допринася за превенцията.
Инспекционните
служби
предоставят
на
обществеността
своевременна, разбираема и обективна информация за извършените
проверки. Информацията, предоставяна на обществото от инспекционните
служби трябва да става чрез механизми, които са установени в
националното законодателство.
Предоставената информация трябва да е съобразена с изискванията
за конфиденциалност и професионална дискретност, предвидени в
националното законодателство и в тази Харта.
Въз основа на предоставената информация съдебните инспекции
могат да идентифицират правомерно и неправомерно поведение съгласно
националното законодателство.
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Предоставената информация може да бъде основа и повод за
провеждане на дискусии по етични теми, като за целта конкретните случаи
трябва да бъдат надлежно анонимизирани.
ГЛАВА ВТОРА
МЕХАНИЗЪМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
Принципите, заложени в настоящата харта, служат като насоки за
основните етични стандарти, изисквани от ръководителите на съдебни
инспекции и инспекторите при изпълнението на техните задължения. Те са
с консултативен характер и имат за цел да подпомагат ръководителите на
съдебни инспекции и инспекторите по отношение на етичните и
професионални въпроси, с които последните се сблъскват.
Хартата се публикува на интернет сайта на Мрежата на европейските
служби за съдебна инспекция, както и на интернет сайта на всяка
инспекционна служба, член на Мрежата на европейските служби за
съдебна инспекция.
Органите и властите, на които съгласно националното
законодателство е поверена функцията на инспекционните служби ще
гарантират за съблюдаване и прилагане на правилата и принципите на тази
харта.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
В страните-членки на Мрежата, в които няма законово предвиден
инспектиращ орган, със самостоятелна правосубектност, отделно или в
рамките на висш орган на съдебната власт (ВСС, Министър на
правосъдието), принципите и правилата на тази Харта се прилагат само ако
са съвместими с уредбата по националното законодателство. Дали има
такова съответствие или не решава висшият орган на съдебната власт в
конкретната държава.
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