Етичните принципи и правилата, произтичащи от тях, очертават
стандартите за поведението на съдебните заседатели, което трябва да
следват при и по повод осъществяването на обществената си функция:
- законност – съдебните заседатели са длъжни да спазват и
прилагат Конституцията, Закона за съдебната власт, Наказателнопроцесуалния кодекс и другите закони на Република България и да
осъществяват дейността си при зачитане и спазване правата и основните
свободи на гражданите;
- независимост – при изпълнение на функциите си да действат по
съвест и убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно
изследване на всички обстоятелства по делото, като не се поддават на
натиск, заплахи, стимули, преки или косвени влияния, независимо от
техния източник;
- безпристрастност – съдебните заседатели са длъжни да
извършват дейността си обективно и добросъвестно, като се стремят
вярно и точно да анализират и оценяват всички факти, обстоятелства и
доказателства по делото, като избягват поведение, което може да се
възприеме като привилегироване, предразположеност, предубеденост
или
предразсъдък,
основани
на
раса,
произход,
етническа
принадлежност, пол, религия, образование, убеждения, политическа
принадлежност, лично и обществено положение или имуществено
състояние; съдебните заседатели трябва да се ръководят от правилото, че
обвиненото лице се счита за невинно до завършване на наказателното
производство с влязла в сила присъда, в която се установява противното;
- справедливост – като представители на обществото в съдебния
процес съдебните заседатели са длъжни да се грижат за постановяване на
справедливи съдебни присъди според преобладаващото разбиране на
обществото за справедливост, като в рамките на общите и абстрактните
норми на закона отчитат особеностите на всеки конкретен случай и го
решават, опирайки се на критерии, свързани с общочовешките ценности
и ценностите на демократичната правна уредба;
- компетентност – съдебните заседатели трябва да познават и
спазват правата и задълженията си, регламентирани с Конституцията,

ЗСВ, НПК и други нормативни актове, да ги прилагат коректно и да
повишават нивото на квалификацията си;
- отговорност – съдебните заседатели трябва да следват поведение,
което не накърнява престижа на съдебния заседател и на съдебната власт;
- честност и достойнство – съдебните заседатели трябва да имат
обективно, добросъвестно и откровено поведение при изпълнение на
определените им функции на представители на обществото в съдебния
процес;
- политически неутралитет – съдебните заседатели не трябва да
допускат в своята работа да бъдат повлияни от свои или чужди
политически пристрастия;
- вежливост, учтивост и толерантност – при изпълнение на
функциите си да се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всички
страни в процеса, да изискват подобно поведение и от тях, да зачитат
правата и достойнството на личността, да не допускат прояви на
дискриминация, да са открити и търпеливи за изслушване и
възприемане на нови или различни аргументи, мнения и гледни точки;
- почтеност и благоприличие – по всяко време и във всяка среда
да имат морално и пристойно поведение да не приемат материални или
нематериални облаги независимо от естеството им, които не им се
следват и могат да поставят под съмнение тяхната независимост и
безпристрастност; да се въздържат от действия, които са в разрез с
представите на обществото за благоприличие и могат да компрометират
тях и тяхната обществена функция;
- конфиденциалност – съдебните заседатели са длъжни да опазват
тайната на съдебното съвещание, на държавната, служебната и личната
тайна, станала им известна при и по повод осъществяване на
правомощията им.

