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КОНЦЕПЦИЯТА ЗА
ЕТАЛОН ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ В
РАБОТАТА НА СЪДИЛИЩАТА

От 2011 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ провежда системно изследване,
анализ и оценка на основни параметри на националната и местната система за
почтеност, прилагайки стандартите на Transparency International за прозрачност,
отчетност и почтеност при оценката на органите на съдебна власт.
В рамките на първото изследване на Националната система за почтеност от 2012
г. е направен обстоен анализ на капацитета, механизмите за прозрачно, отчетно и
почтено управление, както и на приноса на съдебната власт за ефективно
противодействие на корупцията. Според резултатите от изследването „Съдебната
власт е един от секторите с най-ниско обществено доверие в България. От правна
гледна точка съдебната система (в която освен съдии, работят прокурори и
следователи) се радва на много високо ниво на независимост и автономия, осигурена
от начина за конструиране на Висшия съдебен съвет, мандата на съдиите и
прокурорите и относителната й бюджетна независимост. Въпреки това практиката
се разминава с изискванията на нормативната рамка на системата … Най-голямата
слабост на системата е постигането на действителни резултати от
противодействието на корупцията. Въпреки че крайните резултати в тази област са
трудни за установяване, има консенсус между външни и вътрешни наблюдатели, че
като цяло все още те не са задоволителни (стр. 13)“1
В периода 2015-2017 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ проведе мащабно
изследване на Местната система за почтеност, част от което бе оценката на районните,
окръжните и административните съдилища в областните центрове в страната по
стандартните параметри на системата за почтеност. Изследването регистрира комплекс
от проблеми и дефицити.
В същото време изследването констатира и широк каталог от добри практики в
използването предимствата на интернет в предоставянето на информация за работата
на съдилищата, насочено както към въвеждане на по-добри модели на отчетност и
прозрачност в практиките по управление на съдилищата, така и към изграждане на поширока правна култура сред гражданите.
Общата оценка от наблюдението върху публично предоставяната информация и
степента на прозрачност в работата на изследваните 71 съдилища в страната в рамките
на тригодишния период навежда на следните основни констатации:
1. Разнородните практики по осъществяване на активна публичност и
прозрачност в работата на съдилищата в България са показателни за
протичащите процеси на модернизиране на съдебната система чрез
приоритетно прилагане на различни инструменти на провежданата реформа в
системата.

Виж Оценка на Националната система за почтеност на България, Асоциация „Прозрачност без граници“, София,
2012, http://transparency.bg/wp-content/files/BULGARIAN_NIS_BG_for_print_28.05.2012.pdf.
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2. Необходимо е постигането на синергия между целите на провежданите
реформи и констатираните добри практики.
Настоящото изследване има за цел да подпомогне дебата относно
възможностите за подобряване публичността и прозрачността в работата на
съдилищата в България посредством използването на информационните
технологии.
Избраният подход стъпва на концепцията за създаването на еталон, разбиран
едновременно като комплекс от фундаментални стандарти и устойчиви добри
практики. Всеки от цитираните два елемента е подложен на детайлно проучване въз
основа на обща методология, в рамките на която се изведени няколко основни
дефиниции.
Изработеният модел на изследване възприема разбирането, че доверието в
съдилищата е фундаментът, върху който ще се изгражда Еталонът за публичност и
прозрачност.
За целите на изследването ДОВЕРИЕ В СЪДИЛИЩАТА се дефинира като2:
Устойчиво възприятие за безпристрастността и ефективността в работата
на съдилищата, което включва в себе си три допълващи се нива:
i. Индивидуално ниво – доверие в безпристрастността и ефективността в
работата на съдиите, служителите в съдебната администрация, съдебните
заседатели и вещите лица;
ii. Процедурно ниво – доверие в практиката по обезпечаване на съдебните и
административни процедури;
iii. Институционално ниво – доверие в работата на съдебната институция.
За целите на изследването ПРОЗРАЧНОСТТА се дефинира като3:
устойчива практика по предоставяне чрез интернет на информация за
управлението на съдилищата, която цели формирането на обективна оценка сред
гражданите за прилаганите стандарти на добро управление, отчетност и почтеност
в работата на магистратите, съдебната администрация, вещите лица и съдебните
заседатели.
За целите на изследването ПУБЛИЧНОСТТА се дефинира като4:
устойчива практика по публикуване на интернет на информация относно
дейността на съдилищата по правораздаване и гарантиране на основни права на
физическите и юридическите лица.
Фундаменталните стандарти за прозрачност и публичност в дейността на
съдилищата са изведени въз основа на експертно изследване на широк кръг от
консултативни мнения, доклади за оценка и препоръки на водещи международни и
европейски организации, представено в глава първа.
Степента на приложимост на фундаменталните стандарти в дейността на
съдилищата в България е изследвана през призмата на анализ на действащата правна
рамка, представено в глава втора.

Виж Доклад „Публичното доверие и имиджът на съдебната система“ 2017.
UNODC „Наръчник за укрепване на почтеността и капацитета на съдебната система.
4
Доклад „Правосъдие, медии, общество“ 2011-2012 на Европейската мрежа на Съдебните съвети.
2
3
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Ефективността от въвеждането на добри практики е оценена посредством
анализ на ролята на информационните технологии за подобряване прозрачността и
публичността в работата на съдилищата в три страни – членки на ЕС, представен в
глава трета.
Специално създадена за целите на Еталона матрица за оценка на ефективността
на действащите практики в България е представена в глава четвърта.
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КАТАЛОГ
НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ В
РАБОТАТА НА СЪДИЛИЩАТА
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ПУБЛИЧНОСТ, ПРОЗРАЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА
СЪДИЛИЩАТА
ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
Международни/европейски стандарти и препоръки
Предмет на настоящия анализ са официални международни документи, създадени
основно на ниво Съвет на Европа и Европейски съюз, които установяват принципи,
стандарти и правила относно прозрачността и отвореността на съдебната система към
гражданите и обществото. Въпреки, че в документите не се съдържат
общозадължителни правни норми, установените в тях принципи и стандарти се
приемат за обвързващи (т. нар. “soft law”) и се възприемат като критерий за оценка на
състоянието и ефективността на националните съдебни системи при извършване на
външен мониторинг от международни (наднационални) организации.

Съвет на Европа
Общите стандарти, установени от Съвета на Европа – регионалната
международна организация, ангажирана с укрепването на върховенството на правото,
защитата на човешките права и на демокрацията – са ключови за оценката на
националните съдебни системи. Установени в различни по форма и съдържание
документи (конвенции, препоръки, становища, доклади за оценка и др.), създавани
както от основните политически органи (Комитет на министрите, ПАСЕ, генерален
секретар), така и от консултативни органи (Европейската комисия за демокрация чрез
право – Венецианската комисия, Консултативен съвет на европейските съдии,
Европейска комисия за ефикасност на правосъдието и др.), основните стандарти за
прозрачност и публичност на съдебните институции са ключови при оценката и
сравнението на различните национални модели и практики. Съществена част от
установените принципи и стандарти са синтезирани в рамките на съдебната практика
по прилагане на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), както и при
сравнително изследване на добрите практики и модели на националните съдебни
системи.
Европейска конвенция за правата на човека
В чл. 6 на ЕКПЧ (право на справедлив и публичен процес в разумен срок) и чл. 10
(право на информация) са гарантирани права и формулирани стандарти, които са
развити в съдебната практика по Конвенцията и в препоръки и доклади на
политическите и консултативните органи на Съвета на Европа. Правото на публичен
процес намира израз основно в изискването за непосредственост и устно изслушване на
страните при гледане на делото, възможността за присъствие на обществеността
(включително медии) в съдебната зала (гледане на делото при открити врати), както и в
публичното обявяване на съдебните решения.5 В съдебната практика на Съда по
правата на човека са посочени и възможни изключения от тези аспекти на
публичността, които са силно ограничени и са съобразен с вида на процеса, конкретния
разглеждан въпрос и, само в ограничен брой случаи, със становището на страните. По
Харис, Д., М. О‘Бойл, Е. Бейтс, К. Бъкли, Право на Европейската конвенция за правата на човека, С.,
Сиела, 2015, с. 515-523.
5
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отношение достъпа до информация, Съдът постепенно започва да предлага по-отворено
и еволютивно тълкуване на чл. 10 ЕКПЧ, така че да се гарантират ключови аспекти на
правото на достъп до информация.6 Новата съдебна практика е във връзка с достъпа на
медиите и на гражданските организации до информация от държавни органи, така че те
да могат да изпълняват гражданската си функция в защита на свободата на словото и да
имат ролята на „обществен страж“ на демокрацията.7
Препоръка REC(2003)13 на Комитета на министрите на страните-членки
относно предоставянето на информация чрез медиите при наказателни
съдебни производства8
В препоръката се съдържат принципни положения относно необходимостта от
предоставянето на информация във връзка с наказателни производства, правото на
достъп на медиите до публичните съдебни заседания, както и специални правила във
връзка с разпространяването на информация относно свидетелите, изтеклите присъди и
изтърпените наказания и т.н. Установените стандарти са извлечени от основното право
на свобода на изразяване и информация, гарантирано в чл. 10 от ЕКПЧ. В същото време
стандартите са съобразени с правото на справедлив и публичен процес при зачитането
на презумпцията за невинност.
Стандартите могат да бъдат обобщени в няколко основни посоки:
журналистите трябва да бъдат в състояние свободно да дават сведения и да
правят коментари за работата на системата на наказателното правосъдие;
съдебните власти и полицейските служби би трябвало да предоставят на
медиите само проверена информация или информация, която се базира на
разумни предположения;
недискриминация при предоставянето на информация, достъпа до информация
и достъпа до съдебните зали на журналисти от различни медии;
при наказателните процеси от обществен интерес съдебните органи трябва да
информират медиите за най-важните си действия при зачитане тайната на
следствието;
предоставянето на информация за заподозрени, обвиняеми или осъдени лица,
както и за други страни по наказателно дело се извършва при зачитане на
правото на личен и семеен живот (чл. 8 от ЕКПЧ);
всеки, който е бил обект на некоректни или злепоставящи медийни репортажи
в контекста на наказателно преследване, следва да има право на отговор.
Конвенция за достъп до официални документи на Съвета на Европа (CETS
№ 205)9
Конвенцията не е действащо право в националната правна система, тъй като не е
ратифицирана. В същото време, съдържащите се в нея принципи и изисквания до
голяма степен са приложени на практика, доколкото произтичат от ЕКПЧ и
юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). В Закона за достъп
Пак там, с. 743-745.
Sdruzeni Jihoceske Matky c. la Republique tcheque (решение), № 19101/03, 10 юли 2006; Унгарски съюз за
граждански свободи (Tarsasag a Szabadsagjogokert) с/у Унгария (Жалба № 37374/05), Решение, страсбург
14 април 2009, окончателно 14/07/2009. Преведено на български от Програма „Достъп до информация“:
http://aip-bg.org/documents/echr_tarsasag.html.
8
Приета от Комитета на министрите на 10 юли 2003 г. на 848-то заседание на заместник-министрите.
9
Приета от Комитета на министрите на 27 ноември 2008 г. на 1042-то заседание на упълномощените
представители на министрите.
6
7
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до обществена информация10 също се съдържат основните принципи и правила, които
защитават конституционното право на гражданите на достъп до информация.
Конвенцията гарантира достатъчно широко правото на всеки да получи при
поискване, без каквато и да е дискриминация, достъп до официални документи,
съхранявани от публичните институции (чл. 2). В легалното понятие за публични
институции съдебната власт е включена дотолкова, доколкото изпълнява
административни функции съгласно националното законодателство, като е създадена
възможност за държавите, присъединяващи се към конвенцията, да разширят обхвата
на прилагане и по отношение на основните функции на съдебната власт. В легалната
дефиниция на „официални документи“11 се дава достатъчно широко определение,
осигуряващо правна възможност гражданите и юридическите лица да искат достъп до
различни видове документи, включително и такива, които обичайно биха били счетени
за неофициални, подготвителни, вътрешно служебни. Наред с това обаче, в
Конвенцията е предвиден и изричен списък на възможни изключения от правото на
достъп до информация до официални документи (чл. 3), включително свързани с
правосъдието и функционирането на съдебните органи.12 В съответствие с ЕКПЧ и с
юриспруденцията на ЕСПЧ, ограниченията трябва да бъдат изброени точно в закон, да
бъдат необходими в демократичното общество и да бъдат пропорционални на целта да
се защитят изрично определени блага или интереси. Ограничението или отказът от
предоставяне на информация, съдържаща се в официални документи, не са абсолютни,
а могат да бъдат преодолени чрез позоваване на стандарта за надделяващ обществен
интерес от разкриването на информацията. Преценката за наличието на такъв интерес
следва да е обективна.

Документи на Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС)
КСЕС е създаден през 2000 г. като консултативен
орган, упражняващ
съвещателни
функции,
свързани
с
въпроси
относно
независимостта,
безпристрастността и компетентността на съдиите. Съставът на органа е изцяло
формиран от действащи съдии, предложени от държавите-членки на Съвета на
Европа.13 Основната дейност на КСЕС е насочена към изготвянето на становища, които
се представят на Комитета на министрите, като може да се изготвят и становища по
искане и на други органи на Съвета на Европа. Въпреки че нямат пряка правно
задължителна сила, становищата на КСЕС са политически обвързващи
документи, тъй като съдържат основополагащи принципи и стандарти по
отношение на различни аспекти на упражняването на съдебната власт и във
връзка с усъвършенстване на законодателството. Нещо повече, препоръките и
заключенията в становищата на КСЕС се вземат предвид от различни органи на Съвета
на Европа и на ЕС, като служат като критерии и индикатори за оценка на националните
съдебни системи. Несъобразяването с направени препоръки във връзка с
решаването на структурни или системни проблеми в сферата на съдебната власт
Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., посл. изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017 г.
Чл. 1, ал. 2 б. “Официални документи” означава всяка информация, записана в каквато и да е форма,
изготвена или получена и съхранявана от публичните институции.
12
Целта на възможните ограничения е да се защитят следните публични интереси във връзка с
осъществяването на съдебната власт: предотвратяването, разследването и съдебното преследване на
престъпни деяния; дисциплинарни разследвания; проверки, контрол и надзор от страна на публичните
институции; равнопоставеността на страните в съдебното производство и ефективно правораздаване.
13
https://www.coe.int/en/web/ccje/about-the-ccje.
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би могло да доведе до търсене на политическа и юридическа отговорност на
държавите членки, както и до осъдителни решения на ЕСПЧ. В тези случаи
принципите и стандартите на КСЕС придобиват и юридическа задължителност.

Магна Харта на съдиите (Основни принципи)14
Магна Харта кодифицира основните принципи и стандарти по отношение на
съдебната власт, установени в рамките на Съвета на Европа: зачитане на
върховенството на правото и справедливостта; независимост на съдебната власт –
конституционна (законова), организационна, функционална, кадрова, финансова, както
и гаранциите за независимост; спазване на етичните принципи. Като основен принцип е
формулиран и достъпът до правосъдие и прозрачността.
В т. 14 от Магна Харта изрично се урежда принципът на прозрачност:
„Правосъдната система е прозрачна и информацията относно функционирането
на съдебната система се публикува.“ Тази формулировка задава високи стандарти за
достъпност, прозрачност и публичност на съдебната система, спазването на които е
условие тя да изпълнява своята мисия в демократичното общество.
В т. 15 от Хартата се предвижда съдиите да предприемат стъпки, за да гарантират
достъп до бързо, ефективно и разумно като цена разрешаване на споровете, като в
същото време съдействат за алтернативно разрешаване на споровете. Достъпът до
правосъдие се разглежда не само през призмата дали съществуват материално правни
или процесуални пречки за започване на определен вид дело, но и като изискване за
произнасяне в разумен срок, така че да се даде навременна защита на правата, които са
нарушени. В случаи на нарушения на достъпа до правосъдие може да се стигне до
претендиране на обезщетение срещу държавата и нейните органи за нарушеното право.
В т. 16 от документа се съдържа изискване към изготвянето на съдебните
решения – следва да се ползва достъпен, прост и ясен език, като решенията трябва да
бъдат обявени публично в рамките на разумен срок. Спазването на тези изисквания е
условие за осъществяване на правото на защита.
Становище № 6 (2004) на КСЕС относно справедлив процес в разумен срок и
ролята на съдията в процеса като се вземат предвид алтернативните способи
за разрешаване на спорове15
В това становище са формулирани принципни положения, които се отнасят до
предоставянето на информация за функционирането на съдебната система като
условие и предпоставка за осигуряване на достъп на гражданите до правосъдие (т.
11 и 12).
Информацията, която се предоставя, следва да е в достъпен формат и език и да
дава възможност за запознаване с различните видове дела, които могат да бъдат
заведени, възможната продължителност на делата, разглеждани от различни инстанции,
разходите и съществуващите рискове, в случай че бъдат неправилно използвани
съдебните средства за решаване на спорове. С оглед постигането на икономия на
Приета от КСЕС на 11-а пленарна сесия на 17 ноември 2010 г. в Страсбург, CCJE (2010) окончателно.
Прието от КСЕС на неговото Пето заседание (Страсбург, 22-24 ноември 2004 г.) 24 ноември 2004 г.,
CCJE (2004) OP № 6.
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ресурси (човешки, институционални, времеви), становището изисква да бъде
предоставена информация относно алтернативните средства за решаване на спорове,
които могат да бъдат предложени на страните (т.13 и 14).
Осигуряването на достъп до тази информация може да става от различни
институции и организации, но самите съдилища трябва да са непосредствено
ангажирани в разпространяването на информацията, включително чрез техните
интернет страници или техните PR звена (т. 16).
Становище № 7 (2005) на КСЕС относно „Правосъдие и общество“16
В становището се изтъква необходимостта от осигуряването на адекватната
информация за функциите на съдебната власт и нейната роля да гарантира независимо
и справедливо правосъдие. Наличието на тази публична информация може ефективно
да допринесе за повишаване на разбирането за съдилищата като крайъгълен камък на
демократичните конституционни системи. Наред с това се подчертава важността на
образователната дейност на съдилищата, намираща израз в организирането на
посещения за ученици и студенти или за други групи, проявяващи интерес към
дейността на съдилищата. Тази образователна дейност следва да се извършва в
сътрудничество и със самите образователни институции (училища и университети),
които се ангажират с преподаване на различни форми на гражданско образование (т.
11-12).
Препоръчва се съдилищата да играят активна роля за информиране на
обществеността, тъй като тази роля е истинска гаранция за независимостта на съда. В т.
16 от становището КСЕС формулира и конкретни мерки в тази посока:
✓ създаване в съдилищата на гишета за прием на граждани и предоставяне на
информация;
✓ разпространяване на печатни материали, откриване на интернет страници,
за които отговарят съдилищата;
✓ организиране от съдилищата на календар за образователни форуми и/или
редовни срещи, открити за посещение за граждани, обществени
организации, лица, отговорни за изготвянето на политики, студенти
(„програми за популяризиране“).
Като цяло КСЕС препоръчва на национално и международно ниво европейските
съдебни системи и държавите да оказват обща подкрепа за „програми за
популяризиране“ на работата на съдилищата, като тези програми надхвърлят обхвата
на обикновено информиране на обществеността. Те трябва да имат за цел да формират
правилно разбиране за ролята на съдията в обществото. Тези популяризаторски
инициативи трябва да са редовни, като могат да имат различни форми: извършване на
анкети, организиране на фокус групи, покани към юристи и преподаватели за участие в
публични форуми и др. Основната цел на тези програми е да подобрят разбирането на
обществото и доверието му в правосъдната система, а в по-общ план – да укрепят
независимостта на съда (т. 19). КСЕС препоръчва да бъде осигуряван достатъчен
бюджет за дейности, които разясняват и осигуряват прозрачност на дейността на
съдебната система и принципите на правосъдие в обществото чрез самата съдебна
система. Разходите за „програми за популяризиране“ трябва да бъдат покривани от
16

Прието от КСЕС на неговата 6-та среща (Страсбург, 23-25 ноември 2005 г.), КСЕС (2005) СТ № 7.
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специално перо в бюджета, така че да не се отразяват върху оперативния бюджет на
съдилищата (т. 22).
В частта от становището, посветено на комуникацията с медиите, изрично се
препоръчва създаването на служби за прием на граждани и предоставяне на
информация в съдилищата, които са насочени както към потребителите на съдебни
услуги, така и към подпомагане на медиите да разберат по-добре функционирането на
правосъдната система (т. 41).
Становище № 14 (2011) на КСЕС относно „Правосъдие и информационни
технологии (ИТ)“17
В становището са отразени общите принципи за внедряване и работа с
информационни технологии в съдебната система, като особено внимание се отделя на
ролята на ИТ за подобряване на достъпа до правосъдие на гражданите. В т. 5 и 6 от
документа изрично се подчертава, че въвеждането на информационни технологии
трябва да бъде средство за подобряване на правораздаването, за улесняване на
достъпа до съдилищата и за осигуряване на допълнителни гаранции за спазването
на стандартите на чл. 6 от ЕКПЧ: достъп до правосъдие, безпристрастност,
независимост на съдията, справедливост и разумна продължителност на процесите. В
същото време, въвеждането на информационни технологии не трябва да ерозира
човешкия и символичния облик на правосъдието. Особен акцент се поставя върху
необходимостта правосъдието да остане хуманно и достъпно за гражданите, като
прекомерната технологизация на процесите може да доведе до дистанциране на
гражданите и да ерозира доверието в самата съдебна система. В тази връзка се
препоръчва наред с въвеждането на новите технологии да бъдат запазени и
традиционните средства за достъп до информация и комуникация между гражданите и
съдебната власт, тъй като не всички граждани имат достъп до ИТ. Внедряването и
използването на информационни технологии не трябва да намалява процедурните
защити за онези граждани, които не могат да ползват или нямат достъп до новите
технологии (т. 10).
Използването на информационни технологии в съдебната система трябва да има
за цел да подобри достъпа до правосъдие на гражданите. Това означава не просто да се
предоставя информация за постановените съдебни актове или за насрочването и
гледането на делата. Преди всичко трябва да се предоставя достъп до пълна, точна
и актуална информация относно видовете съдебни процедури, процесуалните
срокове, потенциалните разходи, свързани със завеждане на дело, възможностите
за алтернативно разрешаване на спорове. Наред с това следва да се предоставя пообща информация за съдебната система, най-важните приети решения, статистически
данни за резултатите от работата на съдилищата, различни образователни инициативи
за изграждане на позитивен публичен образ на съдебната власт и повишаване на
разбирането и доверието от страна на гражданите (вж. т. 19-22).18 Въведените
електронни информационни услуги следва да са лесни за ползване от потребителите.
Прието от КСЕС на 12-а пленарна сесия на 7 - 9 ноември 2010 г. в Страсбург, CCJE (2011) 2
окончателно.
18
Конкретни изисквания към обема информация, който трябва да предоставя съдебната система във
връзка с подобряване на достъпа до правосъдие, вж. в Становище № 6 (2004) на КСЕС относно
справедлив процес в разумен срок и ролята на съдията в процеса като се вземат предвид алтернативните
способи за разрешаване на спорове, Страсбург, 24 ноември 2004 г., CCJE (2004) OP № 6 (по-специално т.
11-17).
17
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В становището изрично се препоръчва използването на информационните
технологии в рамките на съдебния процес, т.е. въвеждане на така нареченото
„електронно правосъдие“, при което обаче трябва да са гарантирани всички
процесуални права на страните. Ролята на информационните технологии в този случай
трябва да е насочена към рационализиране и улесняване на процеса, подпомагане
работата на съдията чрез съответно информационно осигуряване (достъп до актуални
бази данни), по-лесно преодоляване на дистанциите, както и подобряване на достъпа до
и обмена на документи по конкретни дела (т. 25-31).
Същевременно в становището се подчертава, че въвеждането на информационни
технологии в съдебната система и в съдебния процес не трябва да води до зависимост
на правосъдието от технологиите, както и да поставя в риск от зависимост самото
правосъдие. Технологиите трябва да са адаптирани към съдебния процес, към
нуждите на съдиите, както и към вида и степента на сложност на делата. Като цяло
достъпът до информация посредством информационните технологии трябва да
допринесе за по-голямата автономност на съдиите при упражняване на техните
функции (т.32-35).

Европейска мрежа на съдебните съвети (ЕМСС)
Доклад „Правосъдие, медии, общество“ 2011-201219
Докладът изследва взаимовръзката между съдебната власт и обществото и
отправя препоръки относно подобряването на сътрудничеството и връзката между
съдебната власт и медиите. Докладът изследва и процеса на осигуряване на подходящ
обмен на информация с медиите като целта е да се гарантира, че информацията е
предадена коректно в медиите.
С цел да се подобри комуникацията с обществото и медиите, в доклада се
отправят препоръки за назначаване на специални съдебни говорители. Препоръката е
обща за всички държави – те следва да разработят и използват система за съдебни
говорители под формата на съдии за връзка с медиите и съветници по комуникациите,
които да имат задълбочени познания за съдебната система, да имат познания относно
това как да поднесат информацията на обществеността на разбираем език и да имат
социални и медийни умения. Съдебните говорители и съветниците по комуникациите
следва да работят както на национално, така и на местно ниво, а в някои страни и на
регионално ниво. Тези съдебни говорители следва да бъдат съдии, които работят в
съответния съд, до който е отправено запитване от страна на медиите.
Основните функции на съдебните говорители могат да бъдат обобщени в
няколко основни посоки: 1) да информират медиите относно приложимите закони и
процедури; 2) да предоставят на обществеността обяснения относно характера и
въздействието на решенията и постановленията; 3) да задълбочат интереса към
правосъдието, като насърчат прозрачността на съдебната система и разбирането от
страна на обществото на съдебната власт и правосъдието; 4) да работят със служители
и съветници по комуникациите при разпределяне на техните функции и да наблюдават
контактите с пресата и медиите; 5) да следят и въздействат на медиите чрез интернет
страници и други социални медии; 6) да развиват контакти с медиите както и с
подходящите професионални организации, специалисти и академични институции.
19

https://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_report_justice_society_media_def.pdf.
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В доклада се анализира и използването на социални медии от съдилищата. Като
цяло тази възможност е оценена положително, доколкото повишава въздействието
върху различни групи от обществото, като акцентира върху важността и
разпознаваемостта на съдебната функция. Това може да се случва при условие, че се
спазват определени стандарти за поднасяне на информацията. Препоръчва се да бъде
разработена стратегия, която да включва целевите групи и целите на употребата на
всяка социална медия. Тази стратегия следва да включва и определя: целевите групи за
всяка социална медия; целите на всяка социална медия; как се следва социалната медия
и кой носи отговорност за това. Също така, стратегията следва да включва как
проактивно да се използва социалната медия. Това може да се постигне като се
представят връзки към страниците или статии, които са интересни, чрез създаване на
фото или видео албуми, чрез публикуване на съобщения, които добавят стойност като
предоставят уникални, индивидуални перспективи относно случващото се. Всички
такива публикации следва да бъдат изпълнени със смисъл и да имат смислени
коментари, които да дават информация, да образоват и ангажират гражданите. Не се
препоръчва просто да се копират прессъобщения в социалните медии.
Особено внимание в доклада се обръща на публикуването на съдебните
решения в интернет. Препоръчва се съдебната власт във всяка страна трябва да има
уеб сайт, който да се поддържа от Съвета на съдебната власт или съдебната
администрация. Решенията трябва да бъдат публикувани на интернет страницата на
съдебната власт. Наред с това всеки съд трябва да има свой собствен раздел на
интернет страницата на съдебната власт. Тези раздели трябва да съдържат
информация за практикуващи юристи, пресата и обществото като цяло. Уебсайта на
съдебната власт трябва да съдържа база данни на съдебни решения, които са свободно
достъпни и безплатни за обществеността. Тази база данни трябва да съдържа
възможност за „търсене“ по ключови думи и лесен за употреба списък. Всички
решения, които са в базата данни, трябва да бъдат публикувани в пълен текст, заедно с
кратко резюме за бърза справка. Препоръчително е при дела с висок обществен интерес
да се публикува в интернет резюме на решението, написано на прост, неюридически
език.
С цел да се повиши прозрачността и изграждането на единен образ на
съдебната власт е препоръчително да се предостави една и съща информация на всеки
сайт и да се разработи общ формат, който да структурира съдържанието по един и
същ начин. Тези сайтове трябва да съдържа най-малко:
1) обща информация относно съдилищата и услугите, които предоставят;
2) практическа информация за страните по делото;
3) дневния ред на предстоящата дела / графици на делата;
4) информация за съдебни заседатели;
5) съдебни правила;
6) прес съобщения;
7) (резюме на) решения;
8) формуляри (с възможност за сваляне на файлове);
9) кариерни възможности.
Препоръчителни са и обяснителните бележки за решенията. Ако решението се
публикува за обществеността и пресата, важно е да се публикува резюме, което го
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обяснява на разбираем език. То трябва да се публикува едновременно със самото
решение. Резюметата, в по-голямата си част, следва да бъдат със заличени лични данни.
Като минимален стандарт, с оглед на осигуряване на достъп до всички важни и
интересни решения за обществеността, се препоръчва всеки съд да назначи специална
комисия от съдии, които решават кои решения трябва да бъдат публикувани. По
принцип следва да се оповестят решенията, които отговарят на следните критерии: 1)
медиите са заинтересувани от решението; 2) решението е от особено значение за
обществото; 3) решението може да повлияе върху тълкуването на закона или на други
нормативни актове; 4) налице е интерес от страна на една определена група от хора; 5)
решението е важно за специализираната преса в областта на правосъдието и закона.
Основните препоръки във връзка с регулирането на взаимодействието между
съдебната власт и медиите могат да бъдат обобщени в няколко направления:
1) Препоръчително е въвеждане на набор от насоки за пресата, без значение
дали това ще стане със законова разпоредба или като обвързващи стандарти и правила.
Те не трябва да противоречат на съществуващите правни ограничения. Насоките за
пресата трябва да бъдат част от националния стратегически план, съдържащ и цикъл
на планиране и отчитане на комуникация с медиите и обществото.
2) Насоките за пресата следва да изяснят различните цели и интереси както на
съдебната власт, така и медиите. Тя трябва да посочат това, което медиите могат да
очакват от служителите в съдилищата и как съдилищата трябва да отговарят на
нуждите на медиите преди, по време и след съдебното производство.
3) Насоките за пресата трябва да работят както за съдебната власт и нейните
говорители, така и за медиите (тяхната роля и начини на поведение в съдебните палати
и съдебните зали). Насоките за медиите следва да осведомят както съдиите за тяхната
роля и границите при общуването им с медиите, така и самите медии за това какво
могат да изискват и да очакват от съдебната власт.
4) Насоките трябва да се изготвят след консултация с всички заинтересовани
страни (медии, говорител на съдилища и прокуратури, представители на адвокатските
колегии).
За да се осигури реалното повишаване на обществената информираност за ролята
и дейността на съдилищата в демократичното общество, в доклада се препоръчва
органите на съдебната власт да имат проактивен подход към медиите. Този подход
следва да бъде фокусиран както върху отделни съдебни дела, така и върху съдебната
система и принципите на правото като цяло. Съветите за съдебната власт, както и
съдилищата са насърчават да организират най-малко веднъж годишно провеждането на
неформална среща с националните медии, на която да разяснят работата на съдебната
власт и да ги информират за напредъка й. Също така се препоръчва в програмите за
обучение на магистратите и съдебните служители да се въведе специализирано
обучение по прозрачност на съдебната власт и обясняване на начина, по който
работят медиите. Необходимо е съдебната система да бъде ангажирана в обучението на
журналисти (студенти) по въпросите за организацията на съдебната власт и закона.
Препоръчва се съдебната власт във всички страни да развива дейности за информация
на широката общественост и да образова учащи се от различни нива: а) организиране
на „ден (или седмица) на отворените врати в съдилищата с цел да се информира
обществеността за всички аспекти на съдебната власт; б) приемане и развеждане на
групи, посещаващи съдилищата; в) издаване на листовки или публикуване на
информация в интернет за широката общественост по теми като достъп до съд,
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изпълнение на функциите на съдебен заседател; г) разработване на онлайн материали
за обучения за съдебната система, за ученици и за подпомагане на съдилищата при
училищни посещения.
Доклад „Обществено доверие и имидж на съдебната система“ 2017 – 201820
В доклада се обръща специално внимание на използването на социалните медии
за повишаване на обществената информираност за съдебната власт. Отправя се
препоръка съдебната власт да се възползва от комуникацията в социалните медии,
които в по-голяма степен отговарят на очакванията и предпочитанията на
обществеността. Очакваният ефект от използването на социалните медии е свързан с
директната комуникация с широката общественост, липсата на посредничеството на
медиите и избягване на евентуални пропуски в комуникацията. Ето защо, съдебната
власт трябва да бъде активна и подготвена за такава директна и динамична
комуникация на институционално ниво, но да обърне внимание на посланията, които се
предоставят на обществеността в този много динамичен и интерактивен начин на
диалог.
В доклада са представени и различни добри практики, които повишават
информираността и ангажираността на обществеността при осъществяването на
съдебната власт:
посещения на студенти/ученици в съдилищата за участие в съдебни
производства с последващи дискусии със съдията или прокурора;
лекции в училищата, организирани от съдии или прокурори; организиране на
обиколки в съдилищата и симулативни съдебни процеси; организиране през м.
септември на насочена към младежите „Съдебна седмица“, по време на която
съдиите активно посещават училищата, отговарят на въпроси във Facebook на
живо;
организиране на „Дни на отворените врати в съдилищата“ за обществеността;
наръчник за правно образование, написан от съдии;
популяризиране на документални филми за съдебната власт;
обучени съдии за връзка с медиите, които винаги са на разположение, за да
обяснят процедурата или съдебните решения по ключови дела;
онлайн информационни досиета за ключови съдебни дела или текущи съдебни
теми, които лесно се намират чрез Google, с цялата информация по случая или
темата на една уебстраница (Нидерландия);
проактивно участие в телевизионни
функционирането на съдебната власт;

формати,

които

демонстрират

организиране на обществени академии в сътрудничество с университети или
колежи, в които съдии и учени обсъждат актуални теми с аудиторията;
Докладът завършва с детайлно развити препоръки, които могат да бъдат
обобщени в следните основни направления:
Доклад на ЕМСС – Проект „Обществено доверие и имидж на съдебната система“ 2017-2018, приет на
ОС в Лисабон, 1 юни 2018 г.: http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/20/Final-Report-Project-2-2017-2018ENCJ.pdf.
20
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1) Съдебната система трябва да приеме цялостна комуникационна стратегия
или да преразгледа и разшири, като приоритет, съществуващите комуникационни
стратегии, разработени около основното послание. Необходима е по-интензивна
стратегия, ако общественото доверие в съдебната система е под средното ниво,
намалява или е нестабилно.
2) Съдебната власт трябва да развива комуникационни инструменти и
ръководства за добри практики с другите клонове на властта, други юристи и
протоколи за действие с тези, които са считани за най-влиятелните участници, по
отношение на насърчаването на общественото доверие и имиджа на правосъдието.
3) За говорители следва да се назначават съдии или прокурори, обучени в
комуникационни умения, както и да имат специализиран отдел, използващ
професионалисти в сферата на комуникацията, под ръководството на съдията. Също
така се препоръчва обучение по въпросите на комуникацията за всички съдии и
прокурори, както и за членовете и служителите на съдебните съвети.
4) Препоръчително е съдебната система да използва предимствата на
комуникацията в социалните медии, които в днешно време са едни от най-широко
разпространените и използвани медии, и по този начин да отговори на очакванията и
предпочитанията на обществото. Сред силните страни на този метод на комуникация
следва да се спомене, че посланието, изпратено до обществеността, е пряко и не може
да бъде „манипулирано“ от медиите, комуникаторът избира адресатите на посланието,
посланията могат да бъдат подкрепени, спонсорирани и т.н.
5) Съдебната власт следва да поддържа контакт с широката общественост, за да
укрепи доверието в съдебната система, и да организира широк кръг информационни
дейности.

Европейски съюз
С присъединяването на страните от Централна и източна Европа към Европейския
съюз през изминалото десетилетие, поради констатирани проблеми във
функционирането на институциите на правовата държава, особено по отношение на
съдебните системи на новите страни членки, се разработиха специфични мерки и
политики, които да подкрепят и гарантират върховенството на правото като основна
ценност на ЕС (чл. 2 ДЕС). Доколкото Съюзът е дефиниран като общо пространство на
свобода, сигурност и правосъдие (чл. 3 ДЕС), проблемите в съдебната система на една
страна на практика засягат всички останали. С присъединяването на България и
Румъния през 2007 г. ЕС разработи специален Механизъм за сътрудничество и
проверка (МСП), който да подкрепи институционалните реформи на съдебните системи
и системите за противодействие на корупцията в двете страни. МСП следи и оценява
постигнатия напредък, като предлага и конкретни мерки и препоръки, които да бъдат
изпълнени от съответните национални власти.
Механизъм за сътрудничество и проверка
В МСП за България са отправяни препоръки не само във връзка със структурното
и организационното реформиране на съдебната власт, но и във връзка с въвеждането на
стандарти за публичност и прозрачност в съдебната система. Тези стандарти обхващат
както упражняването на кариерни функции от ВСС по отношение на отделните
магистрати, така и във връзка с избора на членове на самия ВСС, с избора на
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председателите на ВКС, ВАС и главния прокурор. В резултат на отправени конкретни
препоръки и последвали промени в нормативната уредба са въведени възможности за
он-лайн излъчване на заседанията на ВСС.
От април 2016 г. се осигурява пряко излъчване на заседанията на ВСС на неговия
интернет сайт. На уебсайтът на ВСС – http://www.vss.justice.bg/ има раздел „ВСС
онлайн“, чрез който потребителите на интернет могат пряко да наблюдават заседанията
на пленума, съдийската колегия и прокурорската колегия на съвета. През 2017 г. на
сайта на ВСС, включително на електронния портал на съдебната власт, бе излъчена
пряко процедурата за избор на председател на Върховния административен съд,
Общото събрание за избор на член на прокуратурата на ВСС през месец януари, както и
трите общи събрания за избор на членове на 8-ия състав на ВСС, проведени през май и
юни.21 Архивните записи на част от тези срещи са публикувани на интернет
платформата YouTube. Чрез уебсайта на ВСС в реално време, както и директно по
Канал 1 на БНТ през 2014 г. и 2015 г., са били излъчени заседанията на Съвета за избор
на председател на Върховния касационен съд, а в края на 2013 г. – изборът на директор
на Националната следствена служба.22
В последните доклади по МСП се съдържат и конкретни препоръки за ускоряване
въвеждането на електронното правосъдие. Други съществени препоръки се отнасят до
публичността и отчетността, свързани с процеса на съдебна реформа. Ключово е
периодично да се отчита публично напредъкът по изпълнението на националната
стратегия за съдебна реформа и се определят оставащите стъпки, които трябва да бъдат
предприети (Препоръка 6). Също така, трябва да се постигне съгласие по пътна карта за
реформа на съдебната карта едновременно с развитието на електронното правосъдие
(Препоръка 6). Трябва да се разработи механизъм за отчитане на постигнатия напредък
пред широката общественост на реформата на прокуратурата (Препоръка 7). Също така
се изисква да се създаде механизъм за публично отчитане на напредъка по дела за
корупция по високите етажи на властта, за които вече има информация в общественото
пространство (Препоръка 12).23
В доклада по МСП от януари 2017 се стига до извода, че „цялостното изпълнение
на стратегията за съдебната реформа ще изисква непрекъснати усилия и ангажираност
от страна на българските органи. Редица проекти вече са приключени, а други са в ход
или в процес на подготовка. Новата информационна система за случайно
разпределение на делата в съдилищата, която досега функционира безпрепятствено, е
обещаваща стъпка, която показва, че съществуващи отдавна проблеми могат да бъдат
преодолени. Измененият Закон за съдебната власт следва да спомогне за
осигуряването на бърз напредък в намирането на решения в областта на
електронното правосъдие с цел подобряване на прозрачността и достъпа до
правосъдие“.24

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по
механизма за сътрудничество и проверка, Брюксел, 15.11.2017г. COM(2017) 750 final.
22
Вж. Доклад на ЕМСС – Проект „Обществено доверие и имидж на съдебната система“ 2017-2018.
23
Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по
механизма за сътрудничество и проверка, Брюксел, 15.11.2017г. COM(2017) 750 final.
24
Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по
механизма за сътрудничество и проверка, Брюксел, 25.01.2017г. COM(2017) 43 final, с. 11-12.
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Информационно табло на ЕС за правосъдието (EU Justice Scoreboard)
Като част от усилията на ЕС да подкрепи всички държави-членки в усилията им
да поддържат адекватни и сравними системи на защита на върховенството на правото,
както и за да подкрепи процеса на реформи в техните съдебни системи, ЕС разработи
унифициран механизъм за измерване и отчитане на постигнатото в сферата на
правосъдието. В доклада, който се изготвя от 2013 г. ежегодно от Комисията за всички
държави-членки, се комбинират количествени и качествени методи за изследване на
различните аспекти на управление и администриране на съдебните системи – от
публичната оценка за независимост и ефективност на правосъдието до
администрирането на конкретни видове дела, както и използването на
информационните технологии. В доклада се използват данни, акумулирани в рамките
на изследванията на Европейската комисия за ефикасност на правосъдието (CEPEJ),
или анализи, извършени от експерти на Комисията в сътрудничество с националните
власти.25
В доклада за 2018 г. се проследява достъпността по интернет на обща
информация за функционирането на съдебната система в страните-членки.26 В тази
категория България се представя сравнително добре. Онлайн информация е достъпна за
различни аспекти от работата на съдебната власт, като са представени следните
категории : наличие на е-портал с достъпни е-формуляри за гражданите и бизнеса;
образование относно различните аспекти на правата; достъпна информация за
чужденци; достъпна информация за деца; достъпна информация за хора с увреждания –
незрящи и глухи; интерактивна онлайн симулативна проверка, оценяваща годността за
ползване на правна помощ.
Съществена част от доклада е посветена на различните възможност за еправосъдие в страните-членки. В случая под е-правосъдие се разбира извършването на
процесуални действия в електронна форма. Наличието на такава възможност се
отразява върху качеството на съдебните системи, доколкото различните възможности,
които съществуват (електронно подаване на искове, проследяване и придвижване на
процеса онлайн) допринася за подобряването на достъпа до правосъдие и за намаляване
на забавянето на процеса. Изтъква се, че информационните технологии имат
нарастваща роля при процедурите, включващи трансгранично сътрудничество между
съдебните власти, както и допринасят за по-добро прилагане на правото на ЕС. Наред с
това, една от целите на Комисията е да допринесе за опростяване и по-голяма бързина
при разглеждането на малките искове като се подобри комуникацията между съдебните
власти и се използват в по-ефективно информационни и комуникационни технологии
(ИКТ).
В изследването за употребата на ИКТ между съдилищата и адвокатите,
както и за причините за използването на ИКТ, България не предоставя данни. Сред
причините за използването на ИКТ между съдилищата и адвокатите, в страните с висок
процент се посочват положителният опит, както и задължителност на използването
(Естония, Португалия, Испания, Унгария).27

25

https://rm.coe.int/european-judicial-systems-efficiency-and-quality-of-justice-cepej-stud/1680786b57.
Вж. Фигура 25 от доклада, с. 23: 2018 EU Justice Scoreboard, Communication from the Commission to the
European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee
and the Committee of the Regions, COM(2018) 364 final:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2018_en.pdf.
27
Фигура 31. Пак там, с. 27.
26
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В доклада се изследва в каква степен държавите-членки предоставят възможност
по електронен път да се завеждат дела, да се проследяват фазите на процеса, както и
да се извършва призоваване. В повечето държави са достъпни и трите форми на еправосъдие във всички или само в част от съдилищата.
С най-добро представяне са Чехия, Литва, Латвия, Естония, Унгария, които
предоставят тази възможност във всички съдилища. За по-голяма част от съдилищата
това е възможно и в Австрия, Португалия, Румъния и Италия. България не предоставя
пълния обем услуги на е-правосъдието. В половината от съдилищата са достъпни само
проследяването на процеса и призоваването.
Фигура 1: Възможност за завеждане на дела по електронен път
(сравнителни данни за държавите-членки на ЕС)

По отношение на процедурите за завеждане на малки искове по електронен
път България също не е сред първите държави в Европейския съюз. Изследването е
проведено по отношение на седем аспекта от процедурата: достъпност до информация
как да се започне производството; информация за релевантното законодателство и
произтичащите от него права; започване на самото производство; размяна на
доказателства и документи; информация за движението на делото; достъп до
произнесеното съдебно решение; възможност за обжалване на решението.
От 700 максимално възможен брой точки (получен от Естония, Литва, Латвия,
Испания, Гърция, Малта и Португалия), България получава под 500 и се нарежда сред
страните, които не са осигурили пълна достъпност до процедурата.
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Фигура 2: Процедури за завеждане на малки искове по електронен път

Друг изследван аспект е използването на социалните медии за оповестяване на
работата на съдилищата, както и наличието на правила и насоки за комуникация с
медиите. България попада сред първата категория държави, които използват социални
медии за комуникацията на дейността на съдилищата на всички инстанции и имат
разработени правила и насоки за комуникация с медиите. По този показател, макар и с
по-ниски стойности, България се нарежда до Естония, Испания, Литва, Латвия,
Нидерландия.
Фигура 3: Използване на социалните медии и наличие на насоки за комуникация с
медиите

В следващата категория, отнасяща се за онлайн достъпа до публикувани съдебни
решения (граждански/търговски и административни) на всички инстанции, България се
представя много добре, наред с Естония, Литва, Ирландия, Малта, Румъния.28
Следващата категория детайлизира въпроса с публикуването на решенията, като
изследва различни конкретни аспекти: обща достъпност на сайта безплатно;
актуализация на информацията на сайта поне веднъж месечно; означаването на
решенията с Европейския съдебен деловоден идентификатор (European Case Law
Identifier/ECLI); обозначаването на решенията с ключови думи; наличието на правила
за използване на лични данни. Тук България също се представя сравнително добре,
28

Фигура 33. Пак там, с. 28.
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като липсва означаването
идентификатор.

на решенията с Европейския съдебен

деловоден

Фигура 4: Онлайн достъп до публикувани съдебни решения

Следващата категория индикатори, които се изследват, са свързани с наличието
на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за управление на делата и
за проследяване на дейността на съдилищата (включително съдебна статистика)
като оценката се прави на база всички съдилища. В тази категория българската съдебна
система се представя добре, наред с повечето държави-членки.
Фигура 5: Наличие на ИКТ за управление на делата и за проследяване на дейността на
съдилищата
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ОЦЕНКА
НА ДЕЙСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРАВНАТА РАМКА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА
ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ЕТАЛОН ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ В
РАБОТАТА НА СЪДИЛИЩАТА
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ОЦЕНКА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРАВНА РАМКА
Оценката на националната правна рамка е извършена въз основа на анализ на
действащото законодателство и на стратегически актове относно функционирането на
съдебната система в България. Основната цел на анализа е да послужи за формулиране
на оценка за приложимостта на международните стандарти и установените добри
практики за прозрачност в работата на българските съдилища.
1. АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
Конституция на Република България
В Конституцията са гарантирани принципи и стандарти, които имат пряко
отношение към установяването на публичност и прозрачност в дейността на
съдебната власт.
Принципът на правовата държава (чл. 4 КРБ), принципът за върховенството на
конституцията и непосредственото действие на нейните разпоредби (чл. 5, ал. 1 и 2
КРБ), принципът за разделение на властите (чл. 8 КРБ) са основополагащи за
конституционната държава. Те пронизват цялата институционална архитектура,
установена с Конституцията, и се прилагат съответно при функционирането на всяка
една от трите власти. Конституционните принципи на
правовата държава и
разделението на властите намират своето специфично проявление в Глава шеста от
КРБ, посветена на структурни и организационни въпроси на съдебната власт. Според
установените конституционни и международни стандарти съществена част от
правовата държава е функционирането на независимо, безпристрастно и справедливо
правосъдие, осъществявано открито и публично в разумен срок.29 Тези принципи са
формално възприети на конституционно ниво (чл. 117-121).
Публичността е основен принцип на съдебния процес в демократичната
правова държава. Изискването за публичност произтича както от принципа на
правовата държава, така и от принципа на народния суверенитет – самоуправляващата
се политическа общност на свободните и равни граждани приема правилата (законите),
по които живее (чрез законодателната власт) и осъществява правосъдие (чрез органите
на съдебната власт). Правосъдието в конституционната правова държава е
демократично легитимно, доколкото се основава на конституцията като израз на
обществения договор и на учредителната власт на народа. Ето защо публичността на
правосъдието е негова иманентна характеристика, доколкото самото правосъдие се
осъществява в името на народа (чл. 118 и чл. 121, ал. 3КРБ). Специфично проявление
на публичността е прякото участие на гражданите в осъществяването на правосъдието
чрез института на съдебните заседатели (чл. 123 КРБ).

29

Venice Commission, Report on the Rule of Law, Study No. 512/2009 (CDL-AD(2011)003rev;
Venice Commission, Rule of Law Checklist, Study No. 711 / 2013, CDL-AD(2016)007;
A new EU Framework to strengthen the Rule of Law, Communication from the Commission to the European
Parliament and the Council, Brussels, 11.3.2014 COM(2014) 158 final;
World Justice Project Rule of Law Index 2017-2018, p. 6-7:
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP_ROLI_2017-18_Online-Edition.pdf.
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От съществуващата конституционна уредба следва, че осъществяването на
съдебната власт трябва да става по един приобщаващ и включващ начин, съдебните
органи следва да са отворени към обществото, да ангажират вниманието на общността
по такъв начин, че правосъдието да постига своите социални цели в демократичното
общество. Използването на съвременни информационни и комуникационни технологии
(ИКТ) може да допринесе за осъществяване на социалните функции на правосъдието,
наред с постигането на по-висока ефективност в конкретните съдебни производства.
Наред с гаранциите за публичност и прозрачност при функционирането на
съдебната власт, правото да се търси, получава и разпространява информация е
едно от основните конституционни права (чл. 41 КРБ). В тълкувателно Решение № 7 от
1996 г. на Конституционния съд изрично се подчертава взаимовръзката между това
основно право и качеството на демократичния процес. Осъществяването на това право
има и значима социалнополитическа функция, която намира израз в осъществяването
на контрол върху дейността на държавните органи.
Закон за съдебната власт
През последните 5 години част от измененията в ЗСВ са насочени към
повишаване на публичността и прозрачността в съдебната власт. Това се отнася както
за въвеждането на елементи на е-правосъдие, така и за повишаване стандартите за
публичност и прозрачност при функционирането на съдебните органи, както и при
осъществяването на административните функции на ВСС, избора на членове на ВСС и
др. През изминалия период безспорно има повишаване на публичността, прозрачността
и отчетността в дейността на органите на съдебната власт и на ВСС, включително в
резултат на изпълнение на изрични препоръки по докладите по МСП или въвеждане на
стандартите на Венецианската комисия и Консултативния съвет на европейските съдии
към Съвета на Европа. В най-голяма степен изменения в ЗСВ30, отнасящи се до
повишаване на публичността и прозрачността в дейността на органите на съдебната
власт чрез използването на ИКТ, включително и въвеждането на елементи на еправосъдие, са приети през 2016 г. в резултат на извършените промени в
Конституцията и поетите ангажименти в Актуализираната стратегия за продължаване
на реформата в съдебната система през 2015 г.
Основни форми за използване на информационните и комуникационните
технологии в съдебната власт
Основните форми за използване на информационните и комуникационните
технологии в рамките на съдебната власт могат да бъдат систематизирани в няколко
групи:
1. Осъществяване на административни и кадрови правомощия от ВСС:
при пряк избор на членове на ВСС от професионалната квота – на интернет
страницата на ВСС се публикуват приети от пленума правила за
произвеждането на избори на членове от съответните професионални квоти
(чл. 29б);

30

ЗИД на ЗСВ, ДВ, бр. 28 и бр. 62 от 2016 г.
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свикването на общите събрания на магистратите за пряк избор на членове на
ВСС от професионалната квота се обнародва в „Държавен вестник“ и се
публикува на интернет страницата на ВСС (чл. 29а);
предложенията за изборни членове на ВСС от професионалната квота (с
мотивите към тях) се публикуват на интернет страницата на ВСС, наред с
представени от кандидатите в писмена форма подробна автобиография,
мотивите си и концепция за дейността на ВСС, както и документи за
съответствие с изискванията на закона (чл. 29в); по същия начин се публикуват
и направени справки и проверки за съответствие на кандидатите със
законовите изисквания (чл. 29г);
провеждането на общите събрания е публично и се излъчва в реално време
чрез интернет страницата на Висшия съдебен съвет (чл. 29ж);
публикуване на интернет страницата на ВСС на решението и протоколите на
избирателната комисия за проведения избор от общите събрания (чл. 29н);
ВСС създава и поддържа електронен публичен регистър на всички свои
решения и мотивите към тях (чл. 30, ал. 2, т. 16);
ВСС одобрява автоматизираните информационни системи за органите на
съдебната власт след съгласуване с министъра на правосъдието и осигурява
системната им интеграция и оперативната им съвместимост (чл. 30, ал. 2, т. 18);
ВСС създава и поддържа електронен публичен регистър на всички проекти,
които имат за предмет функционирането на органите на съдебната власт,
изпълнявани от професионалните организации на магистратите (чл. 30, ал. 2, т.
19);
заседанията на пленума и на колегиите на ВСС са публични и се излъчват
пряко в интернет, с някои изрично предвидени в закон изключения (чл. 33, ал.
6);
процедурата за избор на кандидати за председател на Върховния касационен
съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор е
публична, като всички основни етапи от процедурата (номинации, представяне
на становища, изслушване на кандидатите, провеждане на самия избор) са
достъпни и се публикуват на интернет страницата на ВСС; изслушванията са
публични и се излъчват в реално време чрез интернет страницата на ВСС
(чл. 173);
информационното обслужване на дейностите в съдебната власт се извършва
от Висшия съдебен съвет със съдействието на Министерството на финансите,
Министерството на регионалното развитие и благоустройството – чрез
осигуряване на достъп на органите на съдебната власт до Националната база
данни „Население“, Националния статистически институт и Българския
институт за стандартизация, включително и чрез предоставяне на лични данни
в електронен вид или чрез отдалечен достъп до база данни, при спазване на
изискванията на Закона за защита на личните данни (чл. 385).
2. Функциониране на Инспектората към ВСС (ИВСС):
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Инспекторатът към ВСС предоставя публично информация за своята
дейност и публикува годишния доклад за дейността си на интернет
страницата си (чл. 54, ал. 1, т. 14).
ИВСС издава бюлетин за резултатите от проверките, които осъществява;
бюлетинът се публикува на интернет страницата на органа (чл. 60, ал. 1, т.
4);
декларациите за имущество и интереси на магистратите, които се подават до
Инспектората към ВСС се публикуват на интернет страницата на органа;
публикува се и списък на лицата, които не са подали декларации в срок (чл.
175в.);
ИВСС води и поддържа електронни публични регистри за подадените
декларации и влезлите в сила наказателни постановления, като достъпът се
осигурява чрез интернет страницата на Инспектората (чл. 175г).
процедурата за избор на кандидати за главен инспектор и членове на ИВСС е
публична, като отделните етапи се оповестяват на интернет страницата на
Народното събрание (чл. 44-45).
3. Използване на ИКТ от съдилищата:
въведено е общо законово задължение актовете на съдилищата, с изключение
на тези по наказателни дела, с които подсъдимият е осъден да изтърпи
съответно наказание, да се публикуват незабавно след постановяването им
на интернет страницата на съответния съд при спазване изискванията
на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната
информация; решенията, с които присъдите са влезли в сила, се публикуват
на страницата на съответния съд в интернет, след получаване на
уведомление от прокурора, че са предприети действия по привеждането им в
изпълнение; публикуването на актовете се извършва по начин, който не
позволява идентифицирането на физическите лица, упоменати в тези актове;
актовете по дела, които засягат гражданския или здравния статус на лицата, се
публикуват без мотивите им (чл. 64);
по отношение на председателите на съдилищата имат общо задължение да
предоставят информации, справки и статистически данни в електронна форма
по образци и в срокове, утвърдени от съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет, и ги предоставят на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и на
министъра на правосъдието; да организират публикуването на актовете на
съда на страницата на съда в интернет при спазване на Закона за защита на
личните данни; да публикуват годишния доклад за дейността на съда на
страницата на съответния съд в интернет (вж. последователно чл. 80, ал. 1,
т. 14-16 – за председателя на районния съд; чл. 86, ал. 1, т. 17-19 – за
председателя на окръжния съд; чл. 93, ал. 1, т. 12, т. 15-16 – за председателя на
административния съд; чл. 106, ал. 1, т. 15-17 – за председателя на апелативния
съд);
председателите на ВКС и ВАС имат съответни правомощия: изготвят
годишен доклад за дейността на съответния върховен съд и го публикуват на
страницата на съда в интернет в едномесечен срок от изготвянето му;
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организират публикуването на актовете на съответния върховен съд на
интернет страницата на съда при спазване на Закона за защита на личните
данни; организират публикуването на ежемесечен бюлетин на съответния
върховен съд (чл. 114, ал. 1, т. 15-17 за председателя на ВКС; чл. 122, ал. 1, т.
15-17 за председателя на ВАС);
списъкът на избраните и положили клетва съдебни заседатели се публикува на
страницата на съответния съд в интернет (чл. 68д, ал.3).
4. Въвеждане на е-правосъдие
Съществена част от промените в ЗСВ през 2016 г. са посветени на въвеждането на
е-правосъдие. Разпоредбите са обособени в самостоятелно подразделение на закона –
„Глава осемнадесета "а". Удостоверителни изявления и процесуални действия в
електронна форма“. Приемането на промени в ЗСВ и в процесуалното законодателство
относно въвеждането на е-правосъдие беше предвидено да се случи в периода 20122013 г., но поради политическите промени процесът се забави с няколко години.31 По
този начин се създават условия за извършване на удостоверителни изявления, издаване
на актове и извършване на всички други предвидени в закона процесуални действия в
електронна форма (чл. 360а). Въпреки че влизането в сила на съществена част от
разпоредбите е отложено с три години, създава се възможност в така нареченият
преходен период (3 години)32 органите на съдебната власт, които имат готовност, да
извършват действията, предвидени в чл. 360ж, ал. 1-5 при технологична и техническа
готовност на съответния орган и решение на пленума на ВСС.
Въвеждането на е-правосъдие ще има ефект върху цялостното използване на ИКТ
от органите на съдебната власт.33 Самите информационни системи трябва да бъдат
одобрени от пленума на ВСС съгласувано с министъра на правосъдието и председателя
на Държавна агенция „Електронно управление“ (чл. 360б). Също пленумът на ВСС
след съгласуване с министъра на правосъдието изгражда и поддържа единен портал за
електронно правосъдие34, който трябва да осигурява възможност за: 1) заявяване на
извършването на удостоверителни изявления в електронна форма; 2) извършване на
процесуални действия в електронна форма; 3) връчване на съобщения и призовки; 4)
достъп до поддържаните от органите на съдебната власт електронни дела и публични
регистри. Наред с това, чрез портала се осигурява свободен и публичен достъп до
протоколите и статистиката за случайния подбор при разпределението на делата, които
са предвидени в закон или в друг нормативен акт, както и достъп до друга информация
и функционалности (чл. 360в).
От съществено значение за следване на стандарти за прозрачност и за
утвърждаване на публичния имидж на органите на съдебната власт е предвиденото в
закона изискване те да поддържат интернет страници в рамките на единния портал
Към края на 2012 г. Министерство на правосъдието представи изработен ЗИД на ЗСВ, предвиждащи
въвеждане на е-правосъдие, законопроектът беше внесен и в Народното събрание, но предсрочните
парламентарни избори през 2013 г. не позволиха неговото приемане.
32
Относно сроковете за влизане в сила на различните части на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62 от 2016 г.), вж. §
216-2019 и §229 от ПЗР.
33
За въвеждането на е-правосъдие като важна част от провежданата съдебна реформа, вж. Димитров, Г.,
„Електронно правосъдие в България“, Юридически Барометър, Брой 12 юли-декември 2015 г., с. 8-11.;
Димитров, Г., „Електронно правосъдие – понятие и принципи на реформата“, Правен свят, 26 юни 2015
г.: http://legalworld.bg/45327.elektronno-pravosydie-%E2%80%93-poniatie-i-principi-na-reformata.html
34
Интернет страницата на единния портал за електронно правосъдие: https://portal.justice.bg/.
31
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(чл. 360г). Информация, която органите на съдебната власт задължително предоставят
чрез интернет страниците си, е:
наименование на органа на съдебната власт;
адрес на органа на съдебната власт;
данни за кореспонденция, включително телефон и електронен адрес;
телефон, на който лицата могат да получат информация за начина на
извършване на процесуалните действия в електронна форма и помощ за
необходимите технически стъпки, които трябва да предприемат за това;
уникален идентификатор на органа на съдебната власт;
данни за банкови сметки и начини за плащане по електронен път на държавни
такси, разноски и други задължения към органите на съдебната власт;
друга информация, предвидена в нормативен акт или в акт на Висшия съдебен
съвет.
Тази информация се предоставя при спазване на изискванията за безпрепятствен,
безплатен, пряк и постоянен електронен достъп (чл. 360д). В същото време следва да
се има предвид, че това е важна, но ограничена по обем информация. Въведеният
законов стандарт е императивен, но в същото време е минимален. Предвидената
възможност за предоставяне на допълнителна информация, ако това е предвидено в
нормативен акт или в акт на Висшия съдебен съвет, създава известна гъвкавост в
подхода, като оставя възможност на ВСС да реши да се придържа към по-високи
стандарти. Доколкото в Комуникационната стратегия на съдебната власт и в различни
други стратегически документи е предвидено да се предоставя по-широк обем от
информация, при разработването на единния портал следва да се предвиди и
възможност за прилагане на този по-гъвкав подход. Това означава съдилищата да могат
да индивидуализират до известна степен предоставената информация, така че тя да е
максимално полезен на гражданите. Също така, следва да се имат предвид и
препоръките на КСЕС, които изискват по-голям обем от информация, който да се
предоставя от съдилищата.
Към настоящия момент малка част от съдилищата имат възможност и предоставят
достатъчно детайлна информация на достъпен за гражданите език и в подходящ формат
относно видовете съдебни процедури, тяхната продължителност, достъпа до
правосъдие, възможността за медиация или процедурите за обезщетение на
пострадалите лица или обезщетение за бавно правосъдие, публичната роля на съда и
съдията, включително взаимодействие с местната общност и образователната
система.35
Техническите изисквания към интернет страниците и за извършване на
процесуални действия в е-форма се уреждат в наредба, издадена от пленума на ВСС,
съгласувано с министъра на правосъдието (чл. 360е).
В закона се съдържа и дефиниция на понятието за електронно дело:
„електронното дело е съвкупност от свързани електронни записи в информационната
система на органа на съдебната власт, която съдържа всички електронни документи и
информация, създадени или предоставени от участниците в производството и органите
Окръжен съд Разград има активна медийна политика, ангажираща местната общност:
http://www.razgrad.court-bg.org/index.php?im=120.
35
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на съдебната власт във връзка с упражнени процесуални права или удостоверителни
изявления, всички електронни документи и доказателства по чл. 360ж и други данни,
обработвани от органа на съдебната власт във връзка с производството“ (чл. 360з, ал.
2). Органите на съдебната власт следва да осигурят на лицата с право на достъп до
делата отдалечен, непрекъснат и безплатен достъп по електронен път до
електронните дела, както и технологии и средства за достъп до електронните дела в
помещенията, където се намират администрациите им. На лицата се осигурява и достъп
до доказателствата по делата.
Като част от е-правосъдие и във връзка с е-управление е предвидено органите на
съдебната власт да обменят помежду си електронни дела и електронни документи
автоматизирано и по електронен път в условия на оперативна съвместимост и
информационна сигурност (чл. 360л). Автоматизиран и електронен обмен на документи
е предвидено да се извършва и с лицата, осъществяващи публични функции, с
организациите, предоставящи обществени услуги, и с административните органи
съгласно Закона за електронното управление (чл. 360м). По този начин се постига поголяма ефективност в дейността на органите на съдебната власт, а се спестяват време и
усилия на гражданите да представят заверени преписи от документи, създадени от и
съхранявани в различни публични институции или организации. Свързването на еправосъдието с възможностите на е-управлението създава условия за цялостно
трансформиране на публичната среда, така че тя да е по-благоприятна и достъпна за
гражданите и бизнеса.
В закона архитектурата на е-правосъдието е завършена като се създава специален
регистър на актовете на съдилищата36, който е определен като електронна база
данни, съдържаща актовете, които слагат край на производството пред съответната
инстанция или подлежат на самостоятелно обжалване. Регистърът се достъпва чрез
единния портал за електронно правосъдие и към настоящия момент е функционален.
Регистърът следва да се води и съхранява по начин, който гарантира целостта,
достъпността и сигурността на съдържащата се в него информация (чл. 360н). Всеки
съд е задължен незабавно да обявява актовете си в регистъра. В съответствие с
изискванията за правен интерес, пълен достъп до обявените в регистъра актове имат
само участниците в производството, оправомощени от тях или по закон лица. Достъпът
на всички останали лица е свободен и безплатен при спазване на Закона за защита на
личните данни (с частични ограничавания на информация за личните данни на
участващите в производството лица).
Административно процесуален кодекс
Във връзка с поетапното въвеждане на е-правосъдие в АПК е предвидено, че пред
съда могат да бъдат представяни електронни документи, подписани с квалифициран
електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (чл. 141
АПК).

36

http://legalacts.justice.bg/.
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Наред с това, законът изрично урежда възможността страните по делото в
административния процес да могат да бъдат призовавани и на посочен от тях
електронен адрес. Призовките се смятат за връчени с постъпването си в посочената
информационна система и се удостоверяват с копие от електронния запис за това (чл.
137, ал. 2). Още при подаването на жалбата, жалбоподателят има възможност да посочи
електронен адрес наред с другите реквизити, които се изискват за неговата
идентификация (чл. 150, ал. 1, т. 1).
С приемането през м. юли 2018 г. на второ четене на измененията в АПК 37, вкл.
създаването на нов чл.18а „Съобщения“, се създава възможност за извършване на
процесуални действия в електронна форма.38 Съответните органи са задължени да
осигурят техническата възможност исканията (заявленията), сигналите и
предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията към тях да се
подават по електронен път по реда на Закона за електронното управление в
производствата пред административен орган или съответно по електронен път по реда
на Закона за съдебната власт в производствата пред съд. Създадена е възможност
страните в производствата по Административнопроцесуален кодекс (АПК), да
предоставят на административния орган или на съда електронен адрес, който позволява
получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения
документ от информационна система за връчване или телефонен номер (мобилен или
стационарен) или факс, чрез които може да се извършва призоваване и получаване на
документи и съобщения, свързани със започнало производство. Административните
органи, органите на съдебната власт и други лица, които по силата на своите функции
са ангажирани в производството, са длъжни да посочат електронен адрес, който да се
използва за призоваване и получаване на документи и съобщения, свързани със
започнало производство.
Наложеното от президента на Р България вето39 наложи прегласуване от
парламента на приетия закон. През м. септември 2018 г. ветото беше отхвърлено от
парламента, но последваха искания на президента и парламентарната опозиция40 до
Конституционния съд за обявяване на части от ЗИД на АПК за
противоконституционни.41 В искането на държавния глава се подчертава основния
характер на принципа за публичност на съдебните заседания, който е бил накърнен при
окончателното приемане на закона и предложеното въвеждане на закрити заседания за
касационните дела: „Публичността на съдебните заседания е толкова съществен
принцип на правораздаването, че е прогласен в чл. 121, ал. 3 от Конституцията.
Правото на всеки човек на публично разглеждане на неговото дело е изрично посочено
във Всеобщата декларация за правата на човека, в Международния пакт за граждански
и политически права, в Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.
С предложените промени този основен принцип за публичност и прозрачност се
Доклад на Комисия по правни въпроси (второ гласуване) относно Законопроект за изменение и
допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, 754-01-16, внесен от Данаил Димитров Кирилов и
група народни представители на 01.06.2017 г., приет на първо гласуване на 22.06.2017 г.:
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2577/reports/ID/6858.
38
За анализ на тази съществена промяна в контекста на въвеждане на електронната идентичност, вж.
Лазаров, К. И. Тодоров, Административен процес, С.: Сиела, 2016, с. 83-84.
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превръща в изключение. Поради това § 55 ЗИД АПК, който въвежда принципа на
закрити заседания по дела, подсъдни на тричленни състави на Върховния
административен съд като втора инстанция, не съответства на Конституцията и на
посочените международни договори. Частта от новоприетия закон, отнасяща се до
въвеждането на е-правосъдие не е предмет на оспорване.
В АССГ са създадени и специални Вътрешни правила за изпращане на съобщения
и призовки чрез електронен пощенски адрес.42
Закон за достъп до обществена информация
В общия случай, в рамките на осъществяването на съдебната власт достъпът до
информация (по производството по делата, произнесените съдебни актове) се
осъществява по реда на ЗСВ, който се явява специален закон по отношение на ЗДОИ и
се прилага с предимство. Това е така, доколкото ЗДОИ обхваща предоставянето на
информация относно управленските дейности в органите на държавната власт и
другите задължени субекти, докато правораздавателната дейност е особен вид дейност
по прилагане на закона спрямо възникнали правни спорове. Наред с това обаче, в
органите на съдебната власт се извършват различни управленски и административни
дейности (управление на собствеността, управление на човешките ресурси, обществени
поръчки, подготвяне на доклади, отчети, съдебна статистика, правила за случайно
разпределение на делата и др.) както от ВСС, така и от председателите на съдилища и
другите административни ръководители. В тези случаи, ако информация за тези
административни дейности не е била представена чрез обявяване на интернет сайтовете
на съответните институции по реда на ЗСВ, би могло да се иска предоставяне на
информацията по реда на ЗДОИ.
Дефинирайки като задължени субекти на първо място държавните органи (чл. 3,
ал. 1), законът не изключва и органите на съдебната власт от своето приложение. За да
се приложи по отношение на тях обаче, трябва да е налице искане за достъп до
обществена информация, която се създава или се съхранява от органите на съдебната
власт. Легалната дефиниция на обществена информация е достатъчно широка, за да
включва различна по съдържание и обхват информация, свързана с обществения живот
в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено
мнение относно дейността на задължените по закона субекти (чл. 2, ал. 1).
Съответно основните принципи при осъществяване правото на достъп до
обществена информация, създавана или съхранявана от органите на съдебната власт,
следва да са същите, които са предвидени в чл. 6, ал. 1 от закона: 1. откритост,
достоверност и пълнота на информацията; 2. осигуряване на еднакви условия за достъп
до обществена информация; 3. осигуряване на законност при търсенето и получаването
на обществена информация; 4. защита на правото на информация; 5. защита на личните
данни; 6. гарантиране на сигурността на обществото и държавата. По отношение на
тези принципи ЗДОИ не е предвидил изключения от гледна точка на вида на
Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на
чл. 137, ал. 2 АПК, вр. с чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК:
http://www.admincourtsofia.bg/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B0/%D0%92%D1%8A
%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%
D0%BB%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%
D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4
%D1%80%D0%B5%D1%81.aspx.
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държавните органи, които са задължени субекти, т.е. те следва да се прилагат
максимално широко – по отношение на всички държавни органи, които създават или
съхраняват обществена информация (в т. ч. и органите на съдебната власт, парламента,
президента, независимите контролни или регулаторни органи, службите за сигурност).
При прилагането на тези принципи по отношение на съдебната власт следва да се
отчитат изричните разпоредби в ЗСВ, отнасящи се до достъпа до информация в
рамките на съдебната власт.
Общите задължения за публичност на дейността и предоставяне на обществена
информация (чл. 14 ЗДОИ) се отнасят и до органите на съдебната власт. Според ЗДОИ
органите на държавна власт, в това число и органите на съдебна власт (ОСВ),
информират за своята дейност чрез публикуване или съобщаване в друга форма като
имат задължение да съобщават определени категории информация, събрана или
станала им известна при осъществяване на тяхната дейност. Информацията, която
съобщават:
1. може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на
гражданите или на тяхното имущество;
2. опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими
обществени интереси;
3. представлява или би представлявала обществен интерес;
4. следва да бъде изготвена или предоставена по силата на закон.
С изменения в ЗДОИ от 2015 г.43 е разширен каталогът от актуална обществена
информация, която задължително се публикува от органите на изпълнителната власт и
други публичноправни субекти по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 ЗДОИ. В чл. 15 ЗДОИ се
съдържа и цялостен стандарт за публикуване на актуална обществена информация,
съдържащ 17 категории, които трябва да се публикуват. С цел избягване на неяснота
или противоречие между приложимите норми по отношение на съдебната власт, като
се има предвид чл. 360г ЗСВ, следва да се направи изрично уточнение дали чл. 15 и чл.
15а ЗДОИ се прилагат по отношение на органите на съдебната власт и кои са
относимите разпоредби. Според чл. 15., ал. 1 ЗДОИ тези разпоредби са насочени преди
всичко към ръководителите на административни структури в системата на
изпълнителната власт, а част от задълженията за предоставяне на определени видове
информация са относими и към публичноправни субекти по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1
ЗДОИ. Дори да се приеме, че част от задълженията са относими и към ОСВ, трябва да
се направи ясно разграничение между ВСС като висш административен и кадрови
орган и отделните съдилища, осъществяващи правосъдна дейност. Така например,
категориите по чл. 15, ал. 2, отнасящи се до публикуване на стратегии, планове,
програми и отчети за дейността (т.6), информация за провеждани обществени поръчки,
определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените
поръчки (т. 8), проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно – доклада и
резултатите от общественото обсъждане на проекта (т. 9) и обявления за конкурси за
държавни служители (т. 12) би следвало да са относими към ВСС с оглед постигане на
по-голяма прозрачност и отчетност при администрирането на съдебната власт.
Към настоящия момент съдилищата поддържат секции „Достъп до
информация“ на интернет страниците си, които обаче имат различна
функционалност (някои дават възможност за изтегляне на формуляр със заявление за
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ДОИ, формуляр на отчет за предоставен достъп, вътрешни правила за ДОИ, ценоразпис
на разходите за предоставяне на достъп до информация), но липсва системност и
хомогенност на съдържанието на тези секции. Посочените факти водят до извод,
че правилата за поддържане на секции „Достъп до информация“ на интернет
страниците на съдилищата следва да бъдат унифицирани.
По отношение на органите на съдебната власт се прилага задължението да
обявяват на мястото, където се подават заявленията, възможните форми за
предоставяне на достъп до обществена информация, дължимите разходи и начините за
заплащането им (чл. 21 ЗДОИ). По отношение на сроковете за разглеждане на
заявленията за ДОИ (във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след
датата на регистриране) също се прилагат общите правила по ЗДОИ (чл. 28).
В определени случаи може да възникне правен спор дали при искането за ДОИ е
налице надделяващ обществен интерес от предоставянето на информация и във
връзка с интересите на трети лица (например по сключени договори с институцията).
Според установената съдебна практика, при позоваване от страна на гражданите и
организациите на надделяващ обществен интерес се размества доказателствената
тежест и органът следва изрично да мотивира в решението липсата на такъв интерес, за
да може законосъобразно да откаже предоставянето на информацията. Липсата на
мотиви и аргументи в решението на органа е основание за неговата отмяна.
В съдебно решение по касационно дело ВАС приема, че „тогава, когато е налице
надделяващ обществен интерес, наличието на двете кумулативни предпоставки –
засягане на интересите на третото лице и липсата на негово съгласие, губят своето
прекратяващо правото на достъп до обществена информация действие и за органа е
налице задължение да предостави същата. Преценката на органа налице ли е или не
надделяващ обществен интерес е елемент от фактическия състав на хипотезата по
чл. 37, ал. 1, т. 2 ЗДОИ и без излагането на фактически и правни основания за този
релевантен юридически факт органът не е изпълнил задължението си по чл. 38 ЗДОИ.
... ВСС получава ежегодно финансиране от консолидирания държавен бюджет и
българските граждани (данъкоплатци) имат право на информация относно
разходването на публичните средства и субектите, получаващи публични средства, са
длъжни да предоставят поисканата им в тази насока информация, с оглед
повишаване на прозрачността и отчетността“.44 Въз основа на спечеленото дело по
ЗДОИ срещу ВСС, гражданската организация получава достъп до копия от договорите
за наем и всички приложения към тях, сключени от ВСС за настаняване на членовете
на съвета, които не притежават жилища на територията на гр. София.
На интернет страницата на ВСС има специален раздел за достъпа до информация
и възможност такава да се поиска в съответна електронна форма.45 Този подход до
известна степен създава улеснение за гражданите и организациите, търсещи
информация за дейността на съдебната власт. В същото време не е достатъчно ясно
определено в съответните раздели на интернет страниците на съдилищата каква точно
информация имат право да искат гражданите. Следва по достатъчно ясен начин да е
направено разграничение между достъпа до обществена информация във връзка с
функциите и организацията на съдебната власт (съдилищата), от една страна, и
информацията, която се създава във връзка с конкретни съдебни производства, от
Решение по делото на Сдружение „Център на НПО в Разград“ срещу Висш съдебен съвет: Решение
№ 40 на ВАС от 04.01.2017 г., Пето отделение: http://store.aipbg.org/court_cases/2017/SAC_G._Milkoff_v_VSS_accommodation_contracts.pdf;
45
http://www.vss.justice.bg/page/contact/10.
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друга. Вторият вид информация, особено когато е във връзка с висящо съдебно
производство, по принцип е изключен от приложното поле на ЗДОИ. Достъпът до този
вид информация се осигурява по предвидения в процесуалните закони ред и по правило
е ограничен до пряко заинтересованите страни.
На страниците на ВКС46 и ВАС47, както и на различни съдилища48 също има
специални подразделения, съдържащи примерни формуляри за достъп до информация,
както и вътрешни правила за предоставяне на ДОИ. Председателят на ВКС е утвърдил
и специални вътрешни правила, уреждащи процедурата за предоставяне на обществена
информация, включително и по електронен път (т. 12 от правилата). 49 Вътрешните
правила развиват основните положения на ЗДОИ, като ги съобразяват със спецификата
на съдебния орган.
В същото време повечето съдилища не публикуват годишни отчети за дейността
по ЗДОИ, въпреки че имат законово задължение за това. На интернет страницата на
ВАС отсъстват годишни отчети по ЗДОИ, а на страницата на АССГ се достъпва бланка
за отчет, която не съдържа информация. Наред с това има и добри практики. Така
например, ВКС редовно публикува годишен отчет за дейността по ЗДОИ. Според
годишния отчет за 2017 г. получените заявления за достъп са общо 18, като по 5 от тях
е постановен отказ.50 В Окръжен съд Разград също се изготвят и публикуват годишни
отчети по ЗДОИ, въпреки че реално осъщественият достъп до информация е
незначителен (3-4 годишно).51
Закон за обществените поръчки
ЗОП изисква в процеса по възлагане на обществени поръчки принципите на
публичността и прозрачността да бъдат гарантирани (чл. 2, ал. 1, т. 4). По смисъла на
закона административните ръководители на органите на съдебна власт, които
управляват самостоятелни бюджети, са публични възложители на обществени поръчки
(чл. 5, ал. 2, т. 7).
Възложителите трябва да предоставят неограничен, пълен, безплатен и пряк
достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от
датата на публикуване на обявлението или изпращане на поканата за потвърждаване на
интерес (чл. 32). С измененията през 2017 г. в закона52 е предвидено обменът на
информация при възлагане на обществени поръчки да се извършва с електронни
средства за комуникация. Инструментите и устройствата, които се използват, както и
техническите им характеристики трябва да са недискриминационни, достъпни и
оперативно съвместими с най-разпространените пазарни продукти на
46
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Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация във Върховния
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информационните и комуникационните технологии за широка употреба и да не
ограничават достъпа на заинтересовани лица (чл. 39). Предвидени са и изключения от
това правило: когато не се използват електронни средства за комуникация, обменът на
информация се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или
комбинация от тях и електронни средства.
Наред с това, възложителите са длъжни да поддържат профил на купувача,
който представлява обособена част от техните електронни страници или от
друг интернет адрес, за който е осигурена публичност (чл. 42). В профила на купувача
следва да се съдържа достатъчно детайлна информация за основните етапи от
процедурата по възлагане, като документите трябва да се публикуват в електронна
форма, в това число всички решения, обявления и покани, свързани с откриването,
възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки,
документациите за обществени поръчки, с някои изключения, договорите за
обществени поръчки и рамковите споразумения, становищата на Агенцията по
обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол и
други, изрично посочени в закона. С публикуването на документите на профила на
купувача се приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са
уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в
този закон.
С предстоящото влизане в сила през м. октомври 2018 г. на част от законовите
разпоредби относно централизирана електронна платформа за възлагане на
обществени поръчки се предвижда повишаване на прозрачността на процеса (чл. 40).
При възлагане на обществени поръчки възложителите следва да използват единна
национална електронна уеб-базирана платформа, която предоставя ключови за
различните етапи от процедурата функционалности: публикуване на решенията и
обявленията в Регистъра на обществените поръчки (РОП) и документациите за
обществени поръчки; получаване на запитвания и предоставяне на разяснения;
изпращане на покани; подаване на заявления за участие и оферти, обмен на друга
информация и документи. Предвижда се функционалностите, свързани със съществени
етапи от процедурата (оценяване на офертите, сключване на договор, подаване на
заявки по договори; фактуриране и разплащане), да са изградени и достъпни едва през
м. януари 2020 г.
Това забавяне на изграждането на пълната функционалност на електронната
платформа ще има известен негативен ефект върху гарантирането на пълната
прозрачност и отчетност при възлагането на обществени поръчки. Ограничаването на
високите нива на нередностите и манипулациите при възлагането на обществени
поръчки е от ключово значение за подобряването на ефективността на публичните
разходи и ограничаването на корупционни практики.53
Правилник за администрацията в съдилищата54
В правилника, приет от ВСС, се съдържат разпоредби, които задават стандарти за
публичност и прозрачност в администрирането на делата. На звено „Пресслужба и
информация“ от общата администрация се възлага да подготвя и осигурява
Вж. Отчет за дейността на АДФИ през 2017 г., София, май 2018 г., с. 10-14; Заплахите за
финансовите интереси на Европейския съюз. Оценка на риска от злоупотреби при обществените
поръчки и използването на европейските фондове, София: ЦИД, 2013.
54
Решение на Пленума на ВСС по т. 7 от Протокол № 25/03.08.2017 г., Обн. ДВ. бр.68 от 22 август 2017
г.
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информационната стратегия на съда; да организира и провежда информационни
кампании за дейността на съда; да съдейства за осигуряване на връзки със средствата за
масово осведомяване; да организира и ръководи пресконференции; да информира
гражданите за процедурите, извършвани в съда, и реда за тяхното осъществяване, както
и да осъществява и други функции, свързани с информационното осигуряване на
дейността на съдилищата (чл. 24).
На звено „Информационно обслужване, статистика и информационни
технологии“ от общата администрация е възложено да подпомага административния
ръководител на съда и съдебния администратор за въвеждането и поддържането на
информационните и компютърните системи в съда; да отговаря за програмното и
технологичното осигуряване на компютърната техника, както и да осигурява
интегрирането на информационните системи на съда в информационните системи на
други ведомства; да организира публикуването на постановените съдебни актове на
страницата на съда в интернет; да провежда обучение на съдиите и съдебните
служители за работа с програмни продукти, както и да извършва дейности, свързани
със събирането и обобщаването на статистическата информация (чл. 23).
По отношение на достъпа до информация е предвидено задължение за съдебната
администрация да осигурява откритост, достоверност и пълнота на информацията,
събирана и съхранявана от съдилищата (чл. 77). Страните по делата и техните
представители осъществяват правото си на достъп до информацията в производствата
по реда на процесуалните закони.
В правилника са уредени и аспекти на е-правосъдието, свързани с електронното
призоваване. Изрично е предвидено, че призовките за лицата, заявили, че желаят да
бъдат призовавани по електронен път, се връчват чрез системата за електронно
призоваване, част от Единния портал за електронно правосъдие. Връчването по
електронен път се удостоверява с копие от електронния запис за изпращането,
съответно изтеглянето, съхранено в единния портал, като връчването по електронен път
се смята за лично връчване. За да се гарантират процесуалните права на страните е
предвидено призовките, които не са изтеглени в 7-дневен срок от изпращането им
чрез единния портал, да се връчват по общия ред, предвиден в процесуалните закони
(чл. 75).
ІІ. АНАЛИЗ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната
система55
Принципите на публичност и прозрачност на съдебната система,
взаимодействието с гражданите и гражданското общество са изведени като
основополагащи в стратегията за продължаване на реформата в съдебната система. Те
са част от хоризонталните подходи, приложими при реализацията на всички
стратегически цели. Стратегията поставя изискване съдебната власт да е обърната с
лице към гражданите, което е и условие за възстановяването на общественото доверие в
съдебната власт, а също така би повлияло позитивно мотивацията на съдиите,
прокурорите и следователите. Публичната функция на магистратите предполага пакет
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от мерки за прозрачност, непосредствено участие на гражданите в правосъдието и на
техни представители във взимането на ключови управленски решения.56
Тези принципи имат основна роля при формулирането на Стратегическа цел 6:
повишаване на доверието към съдебната власт чрез обществено участие и прозрачност.
По-конкретни мерки, свързани с гарантиране на прозрачността и гражданското участие,
са предложени в Специфична цел 4 „Засилване на прозрачността на съдебната власт и
на диалога с гражданите“. Сред тях са изготвянето на годишен доклад за прозрачността
на съдебната власт, периодичното провеждане на независими социологически
проучвания за доверието в съдебната система, въвеждането на модели за активен
диалог между органите на съдебната власт и различните общности, публикуване
онлайн на актовете на органите на съдебната власт в единен формат, позволяващ
машинна обработка на данните, както и повишаване комуникативността на актовете на
органите на съдебната власт. Предложените в стратегията мерки са детайлизирани в
конкретни дейности в Пътната карта за изпълнение на актуализираната стратегия.57
В рамките на Стратегическа цел 1: Гарантиране независимостта на съда и на
другите органи на съдебната власт чрез ефективни мерки срещу корупция, политически
и икономически натиск и други зависимости са предвидени мерки и дейности, които
осигуряват публичност при декларирането на имуществото и предотвратяване и
установяване конфликт на интереси. В рамките на Специфична цел 3 се предлага
интегрирана политика за предотвратяване на конфликта на интереси и корупцията в
рамките на съдебната власт, включваща разработване на електронен публичен регистър
на електронни декларации за обстоятелства, свързани с предотвратяване и
установяване конфликт на интереси и имуществени декларации, включително данни
относно фактически съжителства, принадлежност към организации с непубличен
характер, както и разработване на електронен публичен регистър на отводите,
включващ исканите отводи и мотивите, с които са уважени или не за всеки съдия и
отразяващ произнасяния на горната инстанция по тях.
В рамките на Стратегическа цел 3: ефективно администриране на съдебната власт
са разработени мерки за последователно въвеждане на електронно правосъдие
(Специфична цел 5), гарантиращ достъпа до правосъдие и внедряване на съвременни
ИКТ в органите на съдебната власт, достъп и комуникация между регистрите само по
електронен път при предоставяне на гражданите и бизнеса на комплексно
административно обслужване (КАО). В цялост тези мерки са развити в Стратегията за
въвеждане на електронно правосъдие и електронно управление в сектор „Правосъдие“
2014 – 2020.
Въпреки че част от мерките по стратегията, отнасящи се до гарантиране в пълнота
на независимостта на съдебната власт и осъществяване на реформа на прокуратурата не
се осъществяват по план58, в частта, отнасяща се до повишаване на прозрачността и
поетапното въвеждане на възможности за е-правосъдие се отбелязва прогрес, както на
законодателно ниво, така и като реализирани конкретни мерки и проекти.59 Отчита се
Актуализирана стратегия, с. 27.
Приета с РМС № 299 от 22 април 2016 г.:
http://www.justice.government.bg/Files/%D0%9F%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0
%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%9C%D0%A1_299_636694115892707601.pdf.
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Становище на Съюза на съдиите в България:
http://www.mjs.bg/Files/%D0%A1%D0%A1%D0%91_%2001_06_18.pdf.
59
Вж. Проект на Отчет за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в
съдебната система и Пътната карта към нея Януари – Юни 2018:
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изпълняването на проект „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп
на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“, в рамките на който е обявена
обществена поръчка с предмет „Прилагане на унифицирани модели и стандарти за
съдържание и надграждане на Единния портал за електронно правосъдие, миграция на
интернет страниците на съдилищата към Единния портал за електронно правосъдие и
предоставяне на електронни услуги“, което ще позволи надграждането и по-доброто
функциониране на Единния портал.
Също така, в рамките на реализацията на Стратегическа цел 6, МП отчита
изпълнението на проект „Ефективен достъп до правосъдие“, финансиране по ОПДУ, с
партньор ВСС. С осъществяването на Дейност 3 по проекта „Модел на достъп до
правосъдие за гражданите и бизнеса“ ще се изработи аналитичен доклад относно
възможностите за достъп до правосъдие в България, включително на съдебното
изпълнение; ще бъде изработен модел за оценка на достъпа до правосъдие и ще бъде
извършено проучване сред гражданите и бизнеса относно разработения модел за
достъп до правосъдие.
Стратегия за въвеждане на електронно правосъдие и електронно управление
в сектор „Правосъдие“ 2014 – 202060
Стратегията изгражда цялостна визия за въвеждането и развитието на еправосъдие, която е въведена поетапно и в нормативната уредба през последните 3
години. Дългосрочните цели на стратегията са свързани с осигуряване на технологична
и техническа възможност органите на съдебната власт да оперират с електронни дела и
документи; да се осигури достъп до националните регистри по електронен път в реално
време; да се подобри взаимодействието и да се интегрират информационните системи
на трите клона на властта; да се прилагат европейските стандарти в сферата на еправосъдието, да се осигури свързаност с европейските регистри и структури; да се
създаде възможност за предоставяне на административни услуги по електронен път.
Заявени са и две дългосрочни цели, които имат по-широк социален ефект и са насочени
към отваряне на съдебната власт към гражданите − повишаване на общата правна
култура на гражданите и осъществяване на правосъдието максимално близо и в полза
на гражданите и бизнеса. Наред с това, за основни цели са определени и повишаване на
прозрачността и отчетността, намаляването на корупцията, създаването на възможност
за участие на структурите на гражданското общество в управлението, подобряването на
ефикасността и ефективността на администрацията.
При въвеждането на е-правосъдието стратегията изисква да бъдат спазвани и
следните принципи:
достъпност, която дава възможност за заявяване на услуга дистанционно;;
прозрачност, осигуряваща възможност за следене на движението на преписки
(дела) в реално време;
еднократност на събираните данни;
защита на личните данни;
повишаване на бързината и качеството на административното обслужване;

D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%90%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9A%2030%20%D1%8E
%D0%BD%D0%B8%202018%20(002).pdf.
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Приета с РМС №531 от 21.07.2014 г.
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улеснен достъп до обществена информация.
Мерките и дейностите по стратегията се изпълняват както на ниво
законодателни промени (приетите промени в ЗСВ и в АПК), така и като реализиране на
проекти за изграждане на е-правосъдие с подкрепата на ОПАК и ОПДУ – Единния
портал за електронно правосъдие61, Портал за съдебните актове62. Към единния портал
поетапно се свързват съдилища, които са изградили капацитет за осъществяване на еправосъдие (в рамките на преходния 3-годишен период), както е предвидено в ЗИД на
ЗСВ от 2016 г.63
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-202064
Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 е интегриран
стратегически документ относно публичната комуникация на всички органи на
съдебната власт. В стратегията са представени както основните акценти в европейски
правни и стратегически актове (актове на Комитета на министрите на Съвета на
Европа, становища и доклади на консултативни органи като КСЕС и Европейската
мрежа на съдебните съвети-ЕМСС, актове на институции на ЕС), така и основната
законодателна уредба на национално ниво за достъп до информация, за публичност и
прозрачност при функционирането на съдебната власт. В Доклада на ЕМСС от 2018
г.65, посветен на общественото доверие и публичния имидж на съдебната система,
приемането на Комуникационната стратегия от ВСС е посочена като добра практика.
Комуникационната стратегия надгражда комуникационните документи, политики
и практики на органите на съдебната власт, с цел възприемане на високи европейски
стандарти в комуникацията на всички нива и координация на дейностите. Посредством
Стратегията ще се повиши прозрачността и откритостта на съдебната власт в рамките
на определените от Конституцията и законодателство функции на нейните органи. Тя
въвежда високи професионални стандарти за предоставяне на информация и
комуникация с гражданите и институциите, и наред с Актуализираната стратегия за
продължаване на реформата в съдебната система подпомага изграждането на
авторитета ѝ.
Изработването на Комуникационната стратегия е основано на методология, в
която са следвани основни принципи, като е отчетен и специфичният контекст, в който
функционира съдебната власт – при условие на продължаваща съдебна реформа и
ниско обществено доверие. Анализирани са както проблемите в публичната
комуникация на съдебната власт, така и съществуващите добри комуникационни
политики, стратегии и модели в страната. Анализът е осъществен при използването на
адекватен изследователски инструментариум: социологически данни, качествено
изследване на състоянието на комуникацията с вътрешните и външните публики,
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ОС в Лисабон, 1 юни 2018 г.: http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/20/Final-Report-Project-2-2017-2018ENCJ.pdf
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проведено чрез фокус-групи, работни срещи, дискусии и фокусирани индивидуални
интервюта с ключови представители на целевите групи.
Основните изисквания на методологията са свързани с:
определяне принципите на прозрачност, отчетност и откритост към гражданите
и гражданското общество като основа на работата за повишаване на доверието
към институциите на съдебната власт;
съобразяване, анализ и надграждане над добрите комуникационни политики и
практики, прилагани от органите на съдебната власт в България;
съобразяване с особеностите и законовите рамки на комуникационната дейност
на съдебната власт и нейните органи;
съобразяване с изискванията и препоръките на Европейския съюз за създаване
на „…истинско европейско пространство на правосъдие: повишаване на
доверието, мобилността и растежа“ (European Commission - IP/14/233);
отчитане и прилагане на най-добрите европейски практики в областта на
комуникацията на съдебната власт;
съобразяване с реалностите на информационното общество и ролята на новите
и социалните медии.
При осъществения критичен анализ на комуникацията между органите на
съдебната власт и обществото се констатират липсата на достъпност, простота и яснота
на езика, както и липса на категорично декларирана и провеждана единна политика на
прозрачност и достъпност на информацията от всички органи на съдебната власт. Като
специфична причина за това състояние се посочва забавеният процес на
унифициране на информационните стандарти при внедряването на
информационни технологии, които да гарантират не само ефективността и
надеждността на комуникацията вътре във властта, но и да позволят правно
регламентиран открит достъп на медии, граждани и организации до документи и
информация от съдилищата.
В анализа, съдържащ се в стратегията, се стига до извод, че разностилната
информационна политика на органите на съдебната власт представлява
комуникационен проблем. Начинът, по който съдилищата предоставят информация и
отговарят на обществените очаквания, е различен – има разлика в обхвата, обема и в
качеството на предоставяната информация. Това се отнася както до информацията,
предоставяна на медиите по различни обществено значими дела, така и до достъпа на
информация на гражданите, които са страни по дела. В същото време съдилищата в
страната в по-голямата си част разполагат с интернет страници, но тези сайтове не са
унифицирани и често не се актуализират своевременно, а с малки изключения, не се
предоставя информация на език, различен от българския.66 Това означава, че се заделя
съществен финансов и организационен ресурс за поддръжка на интернет страници,
които обаче не се използват ефективно за адекватна публична информация и
комуникация.
Към момента на приемане на стратегията се констатира както ограничено
използване на професионалисти по комуникация в органите на съдебната власт, така и
наличие на множество медийни политики и стратегии в органите на съдебната власт,
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което води до комуникационни проблеми. Липсата през годините на цялостен и
дългосрочен подход при комуникацията е довело до мултиплицирането и
задълбочаването на комуникационните проблеми.
Положителен аспект на формулираната визия на стратегията е нейното
обвързване с процеса на продължаваща реформа на съдебната власт, както и с
отстояването на принципите на върховенството на правото, независимостта на
съдебната власт, прозрачност и откритост при функциониране на съдебната власт,
защитата на правата на гражданите. Тези основни принципи са взети предвид при
формулиране на общите и специфичните цели на стратегията.
Визията акцентира върху създаването на условия за изграждане на обществено
доверие, утвърждаване на върховенството на закона и на чувството за справедливост у
българските граждани; подпомагане на установяването на ефективна вътрешна
комуникация в органите на съдебната власт, както и подобряване на взаимодействието
със законодателната и изпълнителната власт, които да доведат до повишаване на
доверието на европейските партньори на България във функционирането на съдебната
система в условията на членство в Европейския съюз.
Формулираните общи и специфични цели на стратегията са достатъчно
конкретни, проследими и измерими, което допринася за нейното осъществяване на
практика, включително и за прилагане на форми за периодичен мониторинг и
отчетност.
Според стратегията, средносрочната цел, към която следва да бъдат насочени
усилията, е за повишаване на правна култура на българските граждани чрез
повишаване на информираността за основната дейност на съдебната система, свързана
с разясняване на процеса на установяване на истината и утвърждаване на
справедливостта при запазване на правата на всички участници в процеса.
Стратегията си поставя за цел постигането на висока степен на съгласуваност,
интегрираност и взаимно позитивно влияние между вътрешната и външната
комуникация на органите на съдебната власт. Активният и ефективен вътрешен дебат в
рамките на съдебната власт би трябвало да разширява обхвата на предоставяната към
външните публики информация. На свой ред, откритостта и прозрачността в работата
на органите на съдебната власт ще формират доверие в нея като гарант за
демократичното развитие на България.
Специфичните цели на комуникационната политика са формулирани за
отделните органи на съдебната власт като се отчитат техните функции. По отношение
на съдилищата, специфичните цели са следните:67
популяризиране структурата и функциите на съдилищата в системата на
съдебната власт;
утвърждаване и налагане като общ стандарт на добрите практики на
комуникиране на дела от обществен интерес;
утвърждаване и налагане като общ стандарт на добрите практики за
взаимодействие с медиите;
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утвърждаване и налагане като общ стандарт на добрите практики за
комуникация с гражданите от страна на магистрати и служители;
унифициране на модела за предоставяне на информация чрез сайтовете на
съдилищата с постепенно преминаване и интегриране на сайтовете в Единен
портал на съдебната власт;
утвърждаване на принципа на активната комуникация на съда с обществото
чрез повишаване на комуникационните умения на съдиите;
популяризиране на функциите на специализираните съдилища.
По максимално изчерпателен начин са идентифицирани целевите групи
(вътрешни за съдебната власт и външни, в това число органите на законодателната и
изпълнителната власт; институции и структури на ЕС, Съвета на Европа, организации
на професионална общност, НПО, граждани, медии и др.).
Мерките и дейностите, насочени спрямо професионалните юридически
общности и организации, ангажирани с развитието и подобряване работата на
съдебната система, включват създаване на интерактивни и ефективни канали за
комуникация, позволяващи двустранен обмен и активна ангажираност както в
обсъждането, така и в приемането и формирането на политики в областта на съдебната
власт.
Спрямо гражданското общество и неправителствените организации като цяло
мерките са насочени за усъвършенстване на механизмите за взаимодействие и
предоставяне на равнопоставен достъп и информация с цел повишаване на доверието.
Специфична целева група са младите хора – ученици и студенти от правните
факултети. По отношение на тях следва да се активизира ролята на органите на
съдебната власт, и преди всичко съдилищата, за повишаване на правната култура,
запознаване с правото и характеристиките на органите на съдебната власт,
активизиране участието на органите на съдебната власт в процеса на професионална
подготовка на бъдещите юристи.
В стратегията е отделено особено внимание на специфичните особености на
комуникацията на съдилищата. От една страна се изтъква, че преобладаващата част
от съдилищата имат разработени документи, които регламентират комуникационната
им политика и стратегия. В същото време обаче тези документи не са унифицирани и
синхронизирани помежду си. Поради това приетата стратегия си поставя за цел
унифицирането и съобразяването на комуникацията на съдилищата по най-високите
стандарти, прилагани в публичната комуникация. Като позитивен аспект на документа
следва да бъде отчетено прокарването на ясно разграничение между комуникацията
между съдилищата, която се характеризира по-скоро с мрежовиден, хоризонтален
характер, от осъществяваната комуникация от и в рамките на ПРБ.
Сред специфичните задачи за подобряване на комуникацията на съдилищата
са:
създаване на единен формат за предоставяне на информация на гражданите;
създаване на единен формат за предоставяне на информация на медиите, при
отчитане на обстоятелството, че комуникирането на съдебни решения е
съобразено с инстанционността и силно ограничените възможности до
окончателно произнасяне на последната инстанция;
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приемане и прилагане на единна политика по отношение на достъп на камери,
фотоапарати и мобилни телефони в сградите на съда;
уеднаквяване на обема и качеството на предоставяната информация;
унифициране на визията, структурата и функционалностите на интернет
страниците на съдилищата и интегрирането им с портала на съдебната власт;
създаване на общ подход и стандарти за работа със социалните медии;
преминаване на действащите в съдилищата експерти „Връзки с
обществеността“ на пряко подчинение на административните ръководители,
както и въвеждане на позицията на експерти „Връзки с обществеността“ на
съдилищата в апелативните райони (в настоящия момент такива експерти има
само в Пловдив, Велико Търново и София), които да подпомагат
професионализацията на връзките с обществеността на съдилищата, които не
разполагат със собствени експерти;
уеднаквяване на изискванията за комуникационната визия вътре в сградите на
съдилищата – организация и вид на информацията;
въвеждане на високи комуникационни стандарти при общуването на съдебната
администрация с гражданите, посещаващи съда.
Сред конкретните дейности, които трябва да бъдат изпълнени, за да се подобри
комуникацията на съдебната система са планирани и такива, отнасящи се пряко до
поддържането на интернет портали и интернет страниците на съдилищата:
изграждане и поддържане на Единен портал на съдебната власт за електронно
правосъдие по модела на портали, изградени в страните членки на ЕС.
Порталът е ориентиран към нуждите на потребителите и предоставя цялостна
информация за съдебната власт от гледна точка на потребностите на
гражданите. В същото време той поддържа и ресурсите, необходими за
вътрешна комуникация в съдебната власт – като регистъра на постановените
съдебни актове, регистъра на досъдебните производства и др.
интегриране на информацията от интернет страниците на отделните звена на
съдебната власт и на ВСС в единния Портал на съдебната власт с цел
гарантиране на активен диалог, равнопоставен достъп и демократично участие
на ключовите общности в процеса на администриране дейността на съдебната
власт;
създаване на виртуален Медиен център към единния портал на съдебната власт
като интерактивен електронен медиен канал, интелигентна система за
управление на информацията за съдебната власт, образователен, медиен
институционален канал, адекватен на актуалната медийна и технологична
реалност.
Отчитане на изпълнението на Комуникационната стратегия68
В Годишния доклад за дейността на ВСС през 2016 г.69 се включва и информация
за напредъка по изпълнение на Стратегията. Анализът е изготвен въз основа на Плана
Годишен мониторингов доклад и оценка за изпълнението на Комуникационната стратегия на
съдебната власт 2014-2020 г. през 2016 г.: http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/17/godishen-monitoringovdoklad.pdf
69
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за действие за изпълнение на Стратегията от ВСС през 2016 г. С решения, на Пленума
на ВСС по протокол № 24/27.07.2017 г. е приет Доклад – анализ на Висшия съдебен
съвет за 2016 г. в изпълнение на Механизма за мониторинг и оценка на изпълнението
на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020, както и на Плана за
действие за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020
през 2017 година.
В периода 2015 – 2017 г. са предприети редица организационни мерки във връзка
с координирането, прилагането и отчитането на Комуникационната стратегия.
Националният институт на правосъдието въведе програми за първоначално и текущо
обучение по прилагането ѝ за магистрати и съдебни служители.
Отчитането на дейностите по реализиране на Комуникационната стратегия по
отношение на ВСС се дублира с дейностите по осъществяване на Комуникационната
политика на ВСС70, която е стратегически документ, приет по-рано. Целта на този
документ е да утвърждава съвременни стандарти за ефективно управление на
комуникацията на ВСС с професионалните общности в съдебната система, медиите,
гражданите, законодателната и изпълнителната власт. Той е приет в отговор на
повишените обществени изисквания за яснота и предвидимост на комуникационната
политика на държавните органи в Република България. Комуникационната политика на
ВСС е актуализирана с решение на Пленума на ВСС по протокол № 34/29.09.2016 г. по
предложение на постоянната Комисия по правни и институционални въпроси към
Пленума на ВСС, която съгласно чл. 16, ал. 11 от Правилника за организацията на
дейността на ВСС и неговата администрация, организира и координира изпълнението
на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 г. Комуникационната
политика на ВСС е интегрирана в Комуникационната стратегия на съдебната власт.
Като конкретни дейности, водещи до повишаване на прозрачността и откритостта
на съдебната система, се отчитат различни инициативи. През 2016 г. ВСС въвежда в
експлоатация Единния портал за електронно правосъдие (изработен и тестван по
проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна
и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт“,
финансиран по ОПАК). Публикувани са насочващи и подпомагащи материали във
връзка с използването му. До края на 2018 г. предстои изпълнение на Единна
информационна система на съдилищата. Осигурена е възможност за свободен и
публичен достъп до протоколите и статистиката за случайния подбор при
разпределението на делата, като протоколите са публично достъпни, а във всеки
протокол се включва статистика на разпределенията до момента по конкретната група
дела. Предоставен е публичен достъп на физически и юридически лица до електронни
дела, със заличени лични данни, възможност за изпращане на електронни призовки и
съобщения, като към края на годината той се ползва от част от съдилищата, чиито
деловодни програми позволяват съвместяването им (ВКС, РС и ОС Бургас, РС и ОС
Благоевград, РС и ОС Смолян, СГС, АпС София, РС в Девин, Гоце Делчев, Златоград,
Мадан, Петрич, Разлог, Сандански, Чепеларе, ОС във Варна, Кърджали, Монтана,
Плевен, Велико Търново, Пазарджик). Предстоящи са разработки, които ще позволят
включване и на останалите съдилища. Централизираният уеб базиран интерфейс за
публикуване на съдебните актове (ЦУБИПСА) е интегриран с портала за електронно
Приета на 4 юли 2013 г., с решение по протокол № 26. Вж. Доклад – Анализ на ефективността на
Комуникационната политика на ВСС и на напредъка в изпълнение на Плана за действие за изпълнение
на Комуникационната политика на ВСС в периода 04.07.2013 г. – 15.09.2017 г.:
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/17/komun-politika-2013-2017.pdf.
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правосъдие и позволява визуализацията на всички актове с преглед по категории и
разширено търсене на портала на електронното правосъдие.
На интернет сайта на ВСС в раздел „Пресцентър“ е създаден подраздел „Дни на
отворените врати“, в който се публикуват дати за провеждане на кампанията. През 2017
г. в кампанията участват 248 ОСВ, от които 167 съдилища и 81 прокуратури. Сред
утвърдените добри практики са определяне на екипи от магистрати и съдебни
служители, изготвяне на предварителна програма и сценарии, утвърдени от
административните ръководители; както и публикуване на предварителна информация
в интернет сайтовете на ОСВ, Фейсбук страниците им, информационните табла в
съдебните сгради, регионални медии и т. н. Според представените данни инициативата
е широко отразена от медиите, а на сайтовете на съдилищата и прокуратурите са
публикувани прессъобщения и снимки за събитието. В някои ОСВ са получени
благодарствени писма от училищни ръководства, в които е отчетена ползата от
подобни инициативи, създадената организация и провокирания интерес към правната
тематика, посочена е необходимостта от провеждане на нови срещи.
Като добри практики се посочват провеждането на срещи на административните
ръководители и магистрати с представители на целевите групи, граждани и НПО;
информационни турове в съдебните сгради; присъствие на реални съдебни процеси,
съобразени с целевата група; провеждане на симулативни съдебни процеси, дискусии с
участието на магистрати по интересни за аудиторията теми; провеждане на
интерактивни уроци и лекции; мултимедийни презентации; прожектиране на филми,
свързани със съдебната власт; демонстрация на централизираната система за случайно
разпределение на делата, софтуера за синтез на реч за незрящи и системата за
изчисляване натовареността на съдиите; връчване на грамоти, удостоверения и
сертификати на участниците в Деня на отворените врати; изработка и разпространение
на информационни материали – плакати, брошури, значки и екземпляри от
Конституцията на Република България.
Друга инициатива, заслужаваща внимание, е подготвената образователна
програма за ролята и функциите на съдебната власт, насочена към учениците в горен
гимназиален курс. Първите лектории са проведени през учебната 2014/2015 г. С
решение на Пленума на ВСС по протокол № 34/29.09.2016 г. образователната програма
е продължена, като по предложение на МОН с цел постигане на устойчивост при
прилагане на програмата продължителността на подписното между двете институции
Споразумение е с пет годишен срок. В Споразумението е предвидено от учебната
2018/2019 година Програмата да се провежда в часовете по „Философия“ за IX и/или Х
клас, вместо в часовете по „Етика и право“.
През учебната 2016/2017 година по данни, предоставени от МОН, в
Образователната програма са обхванати 11 622-ма ученици от 84 градове. В нея
участват 156 ОСВ в партньорство със 132 училища. Общият брой на участниците в
Програмата е 484 души, от тях магистрати 422-ма и 62-ма съдебни служители.
От 2014 г., в изпълнение на Годишната програма за 2014 г., ВСС има своя
страница в социалната мрежа Facebook. С решение на Пленума на ВСС по протокол №
34/29.09.2016 г. във връзка с актуализиране на Комуникационната политика на ВСС и
Плана за действие за изпълнението ѝ в периода 2014-2018 г. са приети Правила за
администриране и публикуване на информация на страницата на ВСС във Facebook.
Към 31.08.2017 г. страницата е харесана от повече от 2940 души, което е индикация за
неособено висока разпознаваемост и полезност на тази форма на комуникация.
Утвърдени са и Единни правила за администриране и публикуване на информация в
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социалните мрежи от органите на съдебната власт (с решение на Пленума на ВСС по
протокол № 17/01.06.2017 г.). Те са създадени в изпълнение на Комуникационната
стратегия на съдебната власт 2014 – 2020. През месец юни 2017 г. е създаден канал на
ВСС в YouTube, чрез който е достъпен запис на проведеното общо събрание на съдиите
за избор на членове на ВСС през същия месец.
През 2017 г. чрез интернет сайта на ВСС и Електронния портал на съдебната
власт са излъчвани онлайн в реално време Общото събрание за избор на член на
Прокурорската колегия и Общите събрания за избор на членове на ВСС от съдиите,
прокурорите и следователите. През тази година чрез интернет сайта на ВСС бе
излъчено пряко заседанието на Пленума на Съвета за изслушване и избор на
кандидатите в процедурата за избор на председател на ВАС. Излъчването на
заседанията на ВСС в реално време гарантира по-висока публичност и прозрачност при
вземане на решения, включително при представяне на мотиви и провеждане на дебати
по важни за съдебната власт теми.
Във връзка с поетапното въвеждане на електронно правосъдие, с решения на
Пленума на ВСС през 2017 г. са приети Наредба № 4 от 16 март 2017 г. за воденето,
съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата; Наредба № 5 за
организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина
на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и
вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната
администрация; Наредба № 6 за извършване на процесуални действия и
удостоверителни изявления в електронна форма, както и Правилник за вътрешния ред
за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на
съдебната власт71. Тези актове са публикувани на сайта на ВСС.
В Годишния мониторингов доклад и оценка за изпълнението на
Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. през 2016 г.72 са
формулирани и конкретни препоръки, които трябва да бъдат изпълнени от ОСВ.
Препоръките могат да бъдат обобщени в няколко основни групи:
Създаване и активизиране на профили на ОСВ в социалните мрежи с цел
подобряване на комуникацията с гражданите и медиите, скъсяване на времето
за реакция, повишаване осведомеността на широката публика по юридически
въпроси. Необходимо да се използват повече интернет и социалните медии и
мрежи в провеждането на комуникационни кампании и действия по
информиране на външните публики, както и взаимодействие с потребителите
на информация.
Повишаване на медийната активност на юристи и експерти от областта на
съдебната система не само в телевизионните медии, но и в онлайн изданията.
Присъствието трябва да се случва не само чрез регулярни и ad hoc интервюта,
но и под формата на кратки коментари по важни за обществото проблеми,
които са на дневен ред.
Инвестиция в повече PR усилия по метода на образователните инициативи,
които ВСС представя в училищата. Необходимо е дългосрочно планиране и

Приет от Пленума на Висшия съдебен съвет с решение по т. 39 от Протокол № 10/16.03.2017 г.,
обнародван в Държавен вестник, бр. 32 от 21.04.2017 г.
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развитие на собствен комуникационен ресурс за органите на съдебната власт за
управлението и координацията на комуникационните дейности.
Необходимо е да продължи и да се задълбочи координацията по отношение на
комуникацията към външните публики между органите на съдебната власт с
цел постигане на по-голяма плътност на посланията и достигане до по-голям
брой крайни публики, които на практика са и най-важните за изграждане на
образа и цялостното разбиране и положителен имидж на съдебната власт.
Препоръчително е да се предвиди достатъчно финансов ресурс в
социологически инструменти, анализи на репутацията в социалните медии и
външни консултантски услуги. Този подход може да допринесе за
преодоляване на институционалните дефицити, да осигури и различна гледна
точка и перспектива, както и да осигури необходимата гъвкавост, която е от
стратегическо значение за успеха на комуникационните усилия. Периодичните
социологически проучвания и анализи на репутацията на съдебната власт в
социалните медии могат да измерват систематично и редовно ефектите от
предприетите действия и полаганите усилия в изпълнение на стратегията, както
и биха дали представа за дневния ред и важните теми за външните публики.
Медийна стратегия на съдебната власт73
Медийната стратегия на съдебната власт очертава насоките за взаимодействие на
ВСС и на органите на съдебната власт със средствата за масова информация за
популяризиране на функциите на съдебната власт – защита правата и законните
интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Медийната стратегия
синхронизира съществуващите в органите на съдебната власт правила и практики за
комуникация с медиите. Тя цели постигане на единни, ясно установени и съвременни
стандарти в медийната комуникация, включително координация при необходимост на
дейностите и мерките, прилагани от органите на съдебната власт. Медийната стратегия
е разработена в синхрон с утвърдената от Висшия съдебен съвет Комуникационна
стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 г.
В Медийната стратегия се съдържат и препоръки към интернет страниците на
органите на съдебната власт. Изтъква се, че унифицирането на интернет сайтовете
на органите на съдебната власт ще осигури професионализация и повече
предвидимост на предоставяната от тях информация, ще направи по-лесен достъпа до
нея, следователно ще доведе до повишаване на доверието в съдебната система.
Интернет страниците на съдебната власт осигуряват бърз достъп до актуална
информация за работата на съответния орган, формуляри и примерни образци на
документи, съдействат за повишаване правната култура на гражданите, както и
осигуряване на обратна връзка. Важно за гражданите и за юридическите лица е
наличието на информация за дължими държавни такси, административна и банкова
информация, адреси за кореспонденция. Интернет сайтовете на съдебната власт могат
да улеснят достъпа на хора с увреждания до институциите посредством създаването на
звукова версия за тях. Те дават възможност за непрекъснато проучване на

Приета с решение на Пленума на ВСС по протокол №37/13.10.2016 г.:
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общественото мнение чрез анализ на данните за потребителите на сайта, както и чрез
директно анкетиране на посетителите на уебсайта.
Онлайн провежданите анкети оценяват фактори като нивото на готовност за
възприемане, нивата на знание и актуалните нагласи на реципиентите и позволяват да
се формулират по-тясно насочени послания. Подходящо е на интернет сайтовете на
органите на съдебната власт да има възможност за опция, на която да се публикуват
публични изказвания на административните им ръководители и на магистрати по
актуални теми, поздравления по важни поводи (в текстов или аудовизуален формат) на
членове на ВСС, изразени при техни гостувания, на местни конференции и семинари,
по повод чествания, награждавания и други.
В стратегията се правят и препоръки за подобряване на комуникацията с медиите
и обществото. Медиите са определени за естествен партньор в популяризирането на
публични инициативи на органите на съдебната власт. Изтъкват се позитивните
резултати от прилагането на различни комуникационни методи и инициативи за
популяризиране на дейността на ОСВ. Сред тях особено важно значение имат:
„Ден на отворените врати” в органите на съдебната власт: „Денят на отворени
врати” е активно прилаган комуникационен модел за социално опознаване на
съдебната власт и нейните целеви групи. От 2013 г. той се провежда по
предварително обявен на интернет сайта на Висшия съдебен съвет график.
Инициативата допринася да се повиши информираността на гражданите за
функциите и дейността на органите на съдебната власт, за повишаване
доверието на обществеността към съдебната система и обогатяване правната
култура на гражданите.
Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско
доверие. Отворени съдилища и прокуратури”: провежда се сред ученици в
гимназиалния курс VIII - XII клас с цел превенция и повишаване на тяхната
информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в
Република България.
Единна медийна стратегия на съдебната власт
На интернет страницата на ВСС е публикуван и документ, озаглавен „Единна
медийна стратегия на съдебната власт“74. Този документ е значително по-кратък
от представения до тук, съдържателно също се различава. При достъпването на
документа не се появява информация кога е приет от ВСС. Основен акцент в този
документ са функциите, правата и задълженията на специалистите “Връзки с
обществеността” във ВСС и в органите на съдебната власт:
Специалист „Връзки с обществеността“ на ВСС (Говорител на ВСС), който
говори от името на колективния орган, като по този начин представлява пред
обществото не само ВСС, но и цялата съдебна система и отговаря за цялостния
медиен имидж на СВ. Говорителят на ВСС споделя същите права и задължения като
специалистите „Връзки с обществеността” от отделните институции на СВ. Той има и
основни функции във връзка с осъществяване на комуникацията с медиите и публично
представяне на дейността на ВСС, включително чрез провеждане на брифинги, даване
на интервюта, организиране на достъп на журналистите до членовете на ВСС,
организиране на срещи, дискусии и семинари с журналисти и представители на
74
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обществеността, както във връзка с дейността на ВСС, така и във връзка с
функционирането на цялата съдебна власт.
Пресаташета (специалисти по връзки с обществеността) в ОСВ са с основна
функция да осъществяват посредничеството между съдебната система и
обществеността. Тяхна задача е да преценяват каква информация трябва да бъде
сведена до общественото внимание, както и да сътрудничат на магистратите и
журналистите за връзките помежду им. Препоръчително е ВАС, ВКС, апелативните и
окръжните съдилища също да имат пресаташета. Поради обема на работата би трябвало
да се назначават специалисти „Връзки с обществеността” и в някои по-големи районни
съдилища. Основните им функции могат да се обобщят в следните аспекти:
пресаташетата отговарят за обществения имидж на институцията, която
представляват, подбират и поднасят в подходящ вид всякаква информация,
която може да подобри обществения образ на СВ или на съответното
поделение на СВ;
пресаташетата информират ръководителя на органа на СВ, в който работят за
всички важни събития, отнасящи се до функционирането на съдебната система;
пресаташетата информират журналистите за хода на делата, които интересуват
обществеността, както и подготвят ръководителите на органите на СВ и
магистратите, когато сметнат, че към конкретно дело ще има журналистически
интерес. Пресаташетата осъществяват контактите между магистрати и
журналисти след съгласуване с ръководителя на съответния орган на СВ;
пресаташетата следят информацията, която излиза в медиите за съответното
поделение на СВ, като представят и поддържат архив от съответни дописки,
статии, интервюта и т.н. и ако е необходимо искат опровержения за клевети
или недоброжелателни материали.
С оглед осъществяване на оперативна координация между специалистите
„Връзки с обществеността“ е предвидено те да образуват медиен пул и да се
събират на обща среща най-малко веднъж годишно. Срещата се организира и
ръководи от говорителя на ВСС. Според стратегията това е първата крачка за създаване
на единен информационен център на СВ така, както съществуват такива на останалите
две власти – законодателната и изпълнителната. Целта на срещите е да се сподели
опитът, да се отчете направеното, да се анализират грешките и да се координира
работата. На тези срещи се организира изнасяне на лекции от магистрати, от
представители на неправителствени организации, журналисти или от съответни
специалисти от чужбина.
По отношение на назначаването на говорители в ключови ОСВ, както е
препоръчано в Единната медийна стратегия, следва да се отбележи че новият
председател на ВАС Георги Чолаков е поел конкретен публичен ангажимент в тази
посока. В специално дадено интервю след назначаването му, на въпрос относно
медийната политика на съда, той споделя: „Гражданите трябва да са добре осведомени
за актовете със значим обществен интерес, които постановява ВАС. Информацията
трябва да излиза от нас, защото най-автентично можем да обясним защо е постановен
даден акт и с какви мотиви. Идеята ми е съдът да има говорител – съдия от ВАС,
който да дава редовни брифинги. На тях ще се съобщава кои важни, обществено
значими дела предстои да се разглеждат и съответно какви актове са постановени.
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Разбира се, говоря за по-значимите, тези, които вълнуват обществеността, тъй като
постановените от ВАС съдебни актове са около 30-40 дневно.“75.
3. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Българската правна рамка, отнасяща се до публичността, прозрачността и
отчетността на ОСВ е в процес на развитие и поетапно съобразяване с утвърдените
международни и европейски стандарти. През последното десетилетие в резултат на
поредица от законодателни промени в ЗСВ, процесуалното законодателство и други
специални закони, е осъществен прогрес по отношение възприемането и прилагането
на тези стандарти – като се започне от публичността на номинациите и изборите на
членове на ВСС и ИВСС, председателите на ВКС, ВАС и главния прокурор,
публичност и прозрачност по отношение на заседанията на ВСС, включително при
обсъждане на кадрови въпроси; наред с това се публикува информация за приети
решения и нормативни актове, периодични отчети за дейността на ОСВ (вкл. годишни
доклади за дейността), процедурите за предоставяне на ДОИ и др.
Наред с това обаче се забелязват и пропуски и проблеми – липса на системност,
координация и унификация при предоставяне на информация от отделните ОСВ;
хетерогенност в информацията, предоставяна на интернет страниците на съдилищата;
липса на единна практика за ДОИ в рамките на съдебната власт; недостатъчно
проактивен и включващ подход по отношение на гражданите и гражданското общество
при взаимодействие със ОСВ (с изключение на отделни инициативи като „Дни на
отворените врати”). Част от посочените проблеми се очаква да бъдат преодолени с
пълноценното въвеждане на електронното правосъдие и функционирането на единния
портал. Следва да се има предвид обаче, че анализираните международни/европейски
стандарти и добри практики от европейски държави изискват проактивен подход в
комуникацията с гражданското общество, който не е цялостно обхванат от проекта за
въвеждане на електронното правосъдие. Този проактивен подход изисква да се
изгражда цялостен публичен образ на съдебната система и съдиите като основен гарант
за правовата държава, принципите на демократичното общество и правата на
гражданите. Активната медийна политика и публичен ангажимент на съдиите в
рамките на съответните общности, включително възприемането на гражданска
образователна функция, са от особено значение. Съответно интернет страниците на
съдилищата следва да отразяват това включващо и приобщаващо разбиране за ролята и
функциите на правосъдието и съдиите.
Препоръки към интернет страниците на съдилищата
От ключово значение е на интернет страниците на съдилищата да се публикува
информация относно техните правомощия на достъпен и разбираем език (видовете
съдебни производства и естеството на делата, които могат да бъдат заведени; средната
продължителност на производството в различните съдилища; разходите и рисковете в
случай на неправомерно използване на правните средства; алтернативните средства за
разрешаване на спорове, които се предлагат на страните – в съответствие със
стандартите от Становище № 6 (2004) на КСЕС и Становище № 14 (2011) на КСЕС).
„Съдът да има говорител, който да дава редовни брифинги“, Правен свят, 7 ноември 2017 г.:
http://legalworld.bg/66660.sydyt-da-ima-govoritel-kojto-da-dava-redovni-brifingi*.html.
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Наред с това е важно да се отбелязва, че информацията, която се представя в достъпен
вид не следва да се възприема като правна консултация или съвет за предприемане на
едно или друго процесуално действие и че с оглед защитата на правата на гражданите е
важно да имат достъп до квалифицирана правна помощ.
С оглед осигуряване на достъп до правосъдие, на интернет страниците е
препоръчително да се съдържа информация за условията и възможностите за ползване
на правна помощ по реда на Закона за правната помощ.
С оглед достъпа до правосъдие в разумен срок е препоръчително на интернет
страниците на съдилищата да се съдържа информация за реда за подаване на жалби за
бавно правосъдие и възможността да се получи обезщетение както по
административен ред по реда на ЗСВ, така и по исков ред по реда на Закона за
отговорността на държавата и общините за вреди.
С оглед подкрепа на пострадалите от престъпления, на интернет страниците на
съдилищата може да се съдържа информация и за съществуващия компенсаторен
механизъм, създаден със Закона за подпомагане и финансова компенсация на
пострадали от престъпления.
Интернет страниците на съдилищата следва да съдържат както нормативно
определената информация (съгласно изискванията на ЗСВ, ЗДОИ, ЗОП, информация
във връзка с електронното правосъдие), така и информация, която е от значение за
осъществяване на публичната функция на съдилищата по отношение на
гражданите и местната общност, повишаване на правната и гражданската култура.
Ето защо е препоръчително в интернет сайтовете да се съдържа конкретна информация
за осъществяваните „Дни на отворените врати” в съдилищата, възможността за среща и
разговор с отделни съдии (например съдиите, които имат възложени функции с
осъществяването на комуникацията
с медиите, както и с председателите на
съдилищата). Тази инициатива допринася да се повиши информираността на
гражданите за функциите и дейността на органите на съдебната власт, за повишаване
доверието на обществеността към съдебната система и обогатяване правната култура на
гражданите, а също така и въздейства позитивно върху професионалната мотивация на
магистратите (в съответствие със Становище № 7 (2005) на КСЕС).
При публикуването на съдебните решения (най-вече на тези с висок обществен
интерес) е препоръчително да се публикува и резюме, което да представя решението на
разбираем за гражданите език, както и възможност за търсене по ключови думи
(Становище № 14 (2011) на КСЕС, както и Доклад на ЕМСС 2011-2012).
С оглед изпълняване на функцията за повишаване на правната култура на
гражданите и улесняване на достъпа до правосъдие, препоръчително е да се публикува
и тематичен речник на основните правни термини на достъпен и разбираем език, така
че гражданите лесно да могат да се ориентират в специфичната правна материя.
Препоръчително е интернет сайтовете на съдилищата да дават информация и за
осъществяването на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и
гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която се провежда сред
ученици в гимназиалния курс с цел повишаване на тяхната информираност за
структурата, функциите и значението на съдебната власт като се свързва с обучението
по „Гражданско образование“.
На интернет страниците могат да се посочват и контакти на звеното „Връзки с
обществеността“, така че да може да се осъществява проактивно комуникацията между
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органа и представителите на гражданското общество и медиите (Становище № 7 (2005)
на КСЕС).
С цел да се поддържа по-висока мотивация у съдиите, като се акцентира и върху
тяхната публична гражданска роля в общността, би могло да се публикува на интернет
страниците и информация за съответни постижения на отделните магистрати (получени
отличия, награди, престижни номинации; командироване в европейските съдилища;
публикувани книги, статии, студии; академични постижения – докторати, почетни
професури и др.) или на самия съд (номинация или отличие в публични кампании,
конкурси и др.).
От съществено значение за упражняването на конституционното право на
гражданите за достъп до обществена информация е интернет сайтовете да поддържат
лесно достъпни секции с информация относно процедурата, като предоставят
възможност за електронно подаване на заявления, съдържат примерни формуляри,
както и са обявени вътрешните правила, по които се администрира самото заявление.
Позитивна стъпка за изграждане на доверие и повишаване на публичния имидж
на съдилищата би било на интернет сайтовете да се публикуват публични изказвания
на техните председатели или на съдии от съответния съд по актуални теми,
информация за проведени конференции и семинари, по повод чествания, и др. Могат да
се публикуват и резултати от социологически проучвания относно удовлетвореността
на гражданите от съдилищата в съответния регион.
С цел максимална полезност за гражданите, на интернет сайтовете могат да се
публикуват и правни анализи, представящи по достъпен начин различните съдебни
процедури, информация за достъпа до правосъдие, както и информация за
възможностите за алтернативно разрешаване на правни спорове (медиация).
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АНАЛИЗ
НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В СТРАНИ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ПОДОБРЯВАНЕ ПУБЛИЧНИЯ ОБРАЗ
НА СЪДИЛИЩАТА И СТЕПЕНТА НА ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ
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ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА СЪДИЛИЩАТА ВЪВ ФЕДЕРАЛНА
РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, ОСИГУРЯВАНИ ЧРЕЗ ТЕХНИТЕ ИНТЕРНЕТ
СТРАНИЦИ
1. Общ поглед към съдебната система на Германия
Федерална Република Германия разполага, включително и поради естеството на
своето държавно устройство, с разклонена и усложнена система на съдилищата. Найобщо, те могат да се разделят на общи (граждански и наказателни) и на
специализирани (административни, социални, финансови, трудови). Гражданските
отделения на общите съдилища решават дела по имуществени въпроси, по спорове с
частноправно естество, по семейни спорове или по някои въпроси на доброволната
подсъдност. Наказателните отделения на общите съдилища пък са компетентни за
наказателни производства и производства за други нарушения, които следва да бъдат
установени в рамките на съдебен процес. Едновременно с това, към общите съдилища
по правило се намират отделенията за водене на различни регистърни производства
(имотен регистър, търговски регистър, регистър на фактическите съжителства и др.).
Видно от наименованията им, специализираните съдилища се занимават с
обособени области на правото (трудово, социално, финансово и административно),
които поради спецификата на регулираните отношения изискват специализирани
познания, а защитата на частния и публичния интерес при тези дела е в съотношение,
различно от съотношението при общите съдилища.
Системата на общите съдилища в Германия включва три вида съдилища на
провинциално ниво (Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht) и един Върховен
касационен съд на федерално ниво (Bundesgerichtshof). Ходът на инстанциите е
различен според особеностите на случая и не е предмет на настоящото изложение да
изследва юридическите последици на различните възможности. Системата на
административните
съдилища
включва
първоинстанционни
съдилища
(Verwaltungsgreicht), апелативни – по едно за всяка провинция (Oberverwaltungsgericht),
и една касационна инстанция на федерално ниво (Bundesverwaltungsgericht).
Разпределението на делата между различните съдилища се подчинява на система
от правила, свързани с определяне на вида на спора (граждански, наказателен,
административен и т.н.), така и родовата и с местната подсъдност на всяко от делата.
В рамките на настоящия анализ са изследвани преди всичко електронните
страници на общите съдилища, като в допълнение са разгледани и страниците на
административните съдилища, доколкото тези видове съдилища – при отчитането на
редица условности – имат своя аналог в Република България. Останалите видове
съдилища (социални, финансови, трудови) не са обект на анализ, макар и тяхното
присъствие в интернет да е пълноценно и да е от естество да провокира идеи и
размисли, които биха могли да са полезни в рамките на едно по-широкообхватно
изследване.
2. Присъствие в интернет на съдилищата – предварителни бележки
Всички съдилища в Германия разполагат със собствени интернет-страници, на
които предоставят различна информация в интерес на защита на публичното доверие,
правната сигурност и в услуга на възможността лицата да упражняват и защитават
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своите права по възможно най-правилния и ефективен начин. Онлайн-достъпът до тези
страници е добре организиран и има следната основна структура: централизиран
портал с адрес https://justiz.de/index.php, който препраща към централни провинциални
портали76, но дава и възможност за директен достъп до всички останали страници на
съдилищата от всички инстанции и всички видове на територията на страната. По този
начин може да се приеме, че централизираният федерален портал инкорпорира в себе
си цялата съвкупна информация, която се намира на тези страници и в този смисъл е до
голяма степен всеобхватен и изчерпателен по всички основни въпроси.
Принципът, на който е изграден централният портал в Република Германия, е, че
той е едновременно интерфейс към страниците на всички отделни съдилища на
територията на страната, а също така и предлага редица възможности за директен
достъп до информация – преди всичко чрез търсачки, които позволяват както детайлно
търсене по конкретни дела, така и по-общи търсения – по видове органи, по отделни
провинции и по видове дела. Наред с възможността за централизирано търсене на
информация за производства и съдилища централният портал съдържа и две отделни
секции с линкове към провинциите – едната – към общата информация за съдебните
органи в тази провинция, а другата – към специфичните за отделните провинции бази
данни от постановени съдебни актове. В този смисъл той е концептуално замислен поскоро като инструмент за достъп, отколкото да е предназначен да предоставя
материална информация на потребителите. Затова порталът не може да се
характеризира с изчерпателни ориентирани към потребителите информативни секции, а
по-скоро с предоставянето на лесна за ползване, бърза, ясна и прегледна система от
маски за търсене, с които всеки потребител може да достигне до по-конкретни
измерения на информацията, която търси. Този подход може да се оцени като
подходящ, защото опростява пътя от потребителското търсене до намирането на
конкретния отговор и конкретната информация. Алтернативният подход – да се създаде
портал, който съдържа повече материална информация – би направил централния
портал тежък за ползване и претрупан с информация, а това ще затрудни отсяването й
за целите на всеки отделен потребител.
Всяка отделна провинция поддържа свой централизиран портал и на
провинциално равнище. Това решение е обяснимо с оглед на факта, че по своите
размери някои провинции са сравними по територия и брой на населението с повечето
европейски държави. То цели единствено и само да направи достъпа до информация за
съдилищата по-лесен чрез създаването на по-добра организация и прегледност на
информацията.
Потребителят може да достъпи сайтовете на отделните съдилища в дадена
провинция или директно, ако потребителят търси конкретен съд, или пък
опосредствано – чрез системата на централизирани федерални и/или провинциални
портали, ако потребителят желае да се запознае със системата на правосъдните органи
в някоя провинция, за да ориентира и насочи по-добре своите претенции и правни
очаквания. Във втория случай достъпът се осъществява чрез въвеждането на
наименованието на населеното място и/или пощенския код, с което се препраща към
пощенските и електронните адреси на всички съдилища с местна компетентност,
включваща съответното населено място, или пък с дроп-даун меню, което съдържа
връзки и препратки към централните портали на съответните провинции, чрез които
вече потребителят намира конкретно търсения от него съд, независимо дали общ или
специализиран.
76

Напр. https://www.justiz.nrw.de/ за Северен Рейн-Вестфалия.

57

Поради спецификата на формата на държавно устройство на Германия тези
провинциални портали се администрират от различни органи, които се определят
според правилата на съдебната система на дадената провинция. В повечето случаи това
са правосъдните министерства на провинцията, които имат различни наименования, но
в други – например провинция Шлезвиг-Холщайн – това са самите съдилища, които,
под формата на обединение, са възложили и поддържат провинциалния правосъден
портал. В случаите на Берлин, Хамбург или Бремен този провинциален портал е част от
страницата на официалния портал на града.
С повече информация в сравнение с централния федерален е натоварен по
правило централният провинциален портал, който, освен, че служи за пътеводител към
отделните компетентни съдилища чрез посочване на техните адреси, телефони,
страници и други подобни, съдържа разнообразна и изчерпателна информация за
организацията и структурата на съдебната система, упътва и информира потребителя за
разграничението между общи и специализирани съдилища, дефинира сферите им на
компетентност, съдържа информация за прокуратурите, органите на принудително
изпълнение, производствата за публична продан. Отделно от това централният
провинциален портал съдържа и много друга информация и препратки, които може да
са полезни за потребителите и да ги ориентират в сложната система от органи,
производства и актове.
Всяка провинция има централизиран сайт с информация и подробна база данни за
постановените от отделните съдилища актове. Достъпът до съдебната практика е лесен
и не изисква регистрация или заплащането на някакви такси. Тази база данни не
съдържа всички постановени актове от съда, а само онези, които са постановени през
последните около 13-15 години (най-ранните решения в тези бази данни са 2005 г.). В
някои провинции, като например Бранденбург и Берлин, електронната база данни обаче
съдържа данни за последните 4 години. Интересно е да се отбележи, че по правило
двата централни портала в провинциите се администрират от различни органи. Така
например в провинция Бавария има два отделни централни портала за провинцията –
един с обща информация за съдилищата, който се поддържа от Федералното
министерство на правосъдието и един, който съдържа база данни с постановени
съдебни актове, който се поддържа от Баварската държавна канцелария (Bayerische
Staatskanzlei).
Провинциалният портал задължително съдържа секция с посочване на всички
съдилища в съответната провинция, включително подробни и изчерпателни адреси и
възможности за осъществяване на контакт с тях. По отношение на страниците на
отделните видове съдилища може да се направят следните предварителни заключения:
Всички страници на съдилища от един и същ вид от една и съща инстанция
имат до голяма степен унифицирани интернет-адреси. Унифицирането обаче се
наблюдава не на федерално, а на провинциално ниво – тоест в рамките на една
и съща провинция съдилищата от един и същ вид имат практически
унифицирани интернет-адреси (бел.: това не се отнася до съдилищата на
федерално равнище).
Дизайнът на страниците на отделните съдилища от един и същ вид в рамките
на дадена провинция е също практически уеднаквен. В някои провинции, както
например в Бранденбург обаче, се наблюдава отклонение от този принцип: в
тях същото уеднаквяване се наблюдава на нивото на съдебния район на
съответния Landgericht (така например страниците на съдилищата от съдебния
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район на Landgericht Потсдам са с уеднаквен дизайн, който обаче се различава
спрямо дизайна на останалите съдилища от провинция Бранденбург).
Съдържанието на страниците на отделните съдилища в рамките на всяка
отделна провинция също се отличава с онази степен на хомогенност, която
позволява обстоятелството, че все пак всеки от съответния тип съдилища има
различна компетентност, занимава се с различни казуси и отразява различни
обществени настроения и нагласи в различните съдебни райони.
Общият преглед на страниците на това предварително ниво показва стремеж
на съдебните власти в Германия да създадат централизирана система на оформяне
на интернет-страниците на съдилищата, която да позволява едновременно:
(а) бърз и лесен достъп до отделните страници на различните видове съдилища;
(б) по същество унифициран дизайн на страниците, който позволява бърза
ориентация на потребителите в търсеното съдържание; и
(в) опростена структура на страниците, която да обезпечава в нужната степен
прозрачността на публикуваната информация.
3. Детайлен анализ на интернет-страници на съдилищата от провинция
Северен Рейн-Вестфалия
На първо място, в тази част на анализа са изследвани детайлите на
оформлението и съдържанието на страниците на немските общи и административни
съдилища. С оглед на огромния брой на различните съдилища във Федерална
Република Германия са изследвани общите съдилища в провинция Северен РейнВестфалия, като на някои места, където това е уместно, са правени коментари или са
отбелязвани изключения или други решения, които се наблюдават на ниво на
различните други федерални провинции.
На следващо място, в тази част на анализа се изследва и оформлението и
съдържанието на върховните съдилища в Германия. Разделението се налага поради
спецификите на тяхната дейност и групите от лица, които биха имали потенциален
интерес към тези страници. Обособеното им изследване произтича също и от факта, че
те имат федерална компетентност, докато всички останали съдилища са с
компетентност, ограничена по един или друг начин в рамките на съответната
провинция.
Правна рамка за функционирането на интернет-страниците на съдилищата в
Северен Рейн-Вестфалия
Оформлението и функционирането на страниците на съдилищата в провинция
Северен Рейн-Вестфалия не е хаотично, защото е регламентирано от нормативни
актове, които действат вече няколко години. Това създава предпоставки за възможно
най-правилното отчитане на обществения интерес, свързан със съществуването на тези
страници – те все по-малко са продукт на личните виждания на този или онзи за
структура и съдържание и все повече се ориентират по посока на хомогенизация,
унификация и ориентация към нуждите на лицата и облекчаване на контактите им със
съдебните органи.
Правната рамка в провинцията е дадена както от федерални, така и от
провинциални закони и, не на последно място, от провинциални подзаконови
нормативни актове и стратегии за развитие на интернет-присъствието. С оглед на
материята, която регламентират всички те, може да се каже, че правната рамка е
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детайлна и в достатъчна степен конкретна, за да приведе на виртуално ниво
изискванията на Основния закон за защита на правата и законовите интереси на лицата.
Федералният Закон за ДЕ-мейла (De-Mail-Gesetz)77 също има отношение към
начина на функционирането на страниците на съдилищата, не само в Северен РейнВестфалия, но и на територията на цялата държава. Той има ограничено приложно поле
за целите на този анализ, защото се занимава поначало изключително с
регламентацията на сигурните и надеждни методи за комуникация между съдилищата,
осъществявана по електронен път.
На провинциално ниво в допълнение действа Законът за насърчаване на
електронното правителство в Северен Рейн-Вестфалия78, който намира макар и
ограничено приложение спрямо организацията, структурата и функционалността на
електронните страници на съдилищата в провинцията. Той регламентира задължението
на различни органи, в това число съдебни органи, да имат присъствие в интернет, което
да се подчинява на определени правила. Така например пар. 6 от Закона за насърчаване
на електронното правителство в Северен Рейн-Вестфалия предвижда, че всички органи,
включително съдилищата, трябва да имат страница в публично достъпните мрежи,
която да съдържа информация за нейната компетентност, адрес, работно време, както и
възможността за осъществяването на контакт с нея по телефон, поща, по електронен
път и чрез лично посещение. Едновременно с това този закон предвижда страниците да
са съставени на общоразбираем език, да информират за своите задачи и отговорности,
както и за насочените навън дейности от публичноправен характер, свързаните с това
такси, необходими документи, включително стандартизирани формуляри, съответните
места за контакт, отдели и други подобни, както и за тяхната достъпност. Пар. 12 пък
въвежда изискването от 1.1.2021 г. органите да предлагат на всички лица възможност за
електронни производства и услуги, а от 1.1.2031 г. всички производства да се развиват
изцяло по електронен път, а дотогава – всеки орган да създаде система на
провинциално равнище (в рамките на дадена провинция) методи за еднообразно
документиране, анализ и оптимизиране на административните процеси.
С подзаконови нормативни актове в рамките на провинцията Северен РейнВестфалия от 2014 г. е създадено и действа централизирано управление и
синхронизиране на ИТ-дейностите на съдилищата. С Наредба от 13.3.2013 г. на
министъра на правосъдието79 към Апелативния съд (Oberlandesgericht) в Кьолн се
създава така наречената Централна ИТ-Служба (IT-Dienstleiter), която има за задача да
изработи концепция за централизирането на ИТ-дейностите на всички съдебни органи в
провинцията. Тази концепция е изготвена в началото на 2014 г. и се основава на десет
основни принципа, сред които: висока степен на стандартизиране на процеси и
дейности; сигурност на информацията; подкрепа в полза на бъдещия електронен или
автоматизиран документооборот и др.80 Чрез създаването на подобен орган и
централизирането на стандартите в областта на ИТ и електронния обмен се цели преди
всичко засилване на контрола на съдебните органи над информацията, която те
предлагат и обменят с физическите и юридическите лица, а също и гарантиране на
сигурността и надеждността на информацията, прозрачност, ефективност, бързина на
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оборота. В този смисъл централната ИТ-Служба допринася за укрепването на
независимостта на съдебната власт като конституционно начало. Резултатите от
дейността на централната ИТ-Служба са видими при анализа на интернет-страниците
на съдилищата от разглежданата провинция.
Специалната Наредба за техническите рамкови условия на електронния
документооборот и за специалната електронна пощенска кутия на институциите от
24.11.2017 г. (Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (ElektronischerRechtsverkehr-Verordnung) vom 24.11.2017)81 се занимава с много съществена част от
изграждането на стълба за публичност, доверие и прозрачност на съдебната система. Тя
урежда начина на изпращане и обработка на електронни документи и техническите
изисквания към този процес. Нейната основна задача и цел е да очертае надеждните
технически средства и да даде стимули и крайни срокове за трансформиране на
хартиения документооборот в напълно електронизиран.
Макар и да не е част от правната рамка в тесен смисъл, отношение към начина на
оформяне и функциониране на страниците на съдилищата има и така нареченият
Изследователски
проект
„Ергономичност
на
електронното
дело“
(e²A)
(Forschungsprojekt „Ergonomie der elektronischen Akte“ (e²A)). Този проект е съвместен и
се осъществява между няколко провинции. Неговата цел е да намери рамковите
условия за достъпно и лесно за ползване преминаване към пълна електронизация на
делата, като, освен описанието, създаде и прототип на изцяло електронизирано дело.
Доколкото към момента на този анализ е ясно, че пълната електронизация на
съдопроизводството в провинция Северен Рейн-Вестфалия е в пълен ход и има
зададени срокове за повсеместното й въвеждане, изискванията по същество към
електронизираното дело са повлияни до голяма степен от резултатите на този
изследователски проект.
По отношение на административните съдилища следва да се отбележи, че от
2005 г. се води така наречената „Дискусия за качеството“82 – широк обществен формат,
в рамките на който са изработени различни видове препоръки, документи, стратегии и
други подобни, които имат по-често косвено отношение към начина на оформление на
страниците в интернет, но при всички случаи следва да се посочат и да се вземат
предвид за пълнота на изложението.
3.1. Обща характеристика на съдържанието на интернет-страниците общите
съдилища – първоинстанционни съдилища, второинстанционни
съдилища, апелативни съдилища
Настоящата част от анализа е фокусирана върху общ анализ на страниците на
гражданските и наказателни районни, окръжни и апелативни съдилища, тъй като в
Северен Рейн-Вестфалия се наблюдава достатъчно голяма степен на хармонизация и
синхрон между отделните страници на общите съдилища. Всички те имат идентична
структура, оформление и съдържат организация на менютата с аналогична
информация, която отчита особеностите на всеки отделен съд.
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Достъпност
Всички съдилища в Северен Рейн-Вестфалия имат унифицирани адреси на своите
интернет-страници. Обозначаването на тези страници позволява на потребителя да се
ориентира приблизително за родовата и местна компетентност на съответния съд,
защото съдържа съкратено изписване на вида на съдилището и неговото седалище в
рамките на провинцията.
Всички страници на различните съдилища в Северен Рейн-Вестфалия имат
идентичен дизайн и съдържат идентични информационни полета. Попълването на тези
полета с конкретно съдържание се различава, но и начинът на оформяне и поднасяне на
информацията също е уеднаквен до разумно възможната степен.
Страниците на районните съдилища са достъпни само на немски език, без опция
за други езикови версии. Провинциалният портал, който препраща към тях, съдържа
обаче и английска версия. Това може да се отбележи като пропуск при общата
синхронизация на страниците, защото може разумно да се очаква, че страницата, към
която препраща един интерфейс, съответства на нивото на самия интерфейс. Ако това
не е така, трудно може да се отговори на въпроса за какво е необходима английска
версия на една страница, която не може да помогне сама по себе си за упражняване и
защита на правата в пълен размер, ако нейното естествено продължение в лицето на
страницата на дадения районен съд би останала практическа недостъпна за
неговорещия (достатъчно добре) немски език гражданин на многонационалната
държава.
Английска версия по правило имат и съдилищата от втора инстанция нагоре.
Съдържанието и структурата на английската версия се различава от тези на
немскоезичните версии. Този факт е продиктуван от поставянето на различни
приоритети и акценти в чужодезичната версия, предназначена да дава ориентир и да
информира лица, за които се предполага, че не са немски произход. Така например на
страницата на Oberlandesgericht Кьолн има специална секция за семейно-правни
спорове, в които страна е чужденец83. Но също така, този факт е продиктуван и от това,
че при английските версии уеднаквяването и хармонизацията са на далеч по-ниско
ниво, отколкото при немските версии. Това може да се определи като слабост на иначе
завършения в достатъчна степен процес на хармонизация на страниците на общите
немски съдилища.
За сметка на това, следва да се посочи като предимство на страниците на
районните и окръжните съдилища фактът, че те съдържат улеснения за възприемане на
съдържанието чрез инкорпорирането на други две езикови версии, наред с официалната
немска – една с облекчен език (т. нар. “leichte Sprache”) и една с жестомимичен превод
и аудиозапис. На страниците на апелативните съдилища може да се намери само
жестомимичен превод и аудиозапис. В случая това не би могло да се определи като
недостатък на хармонизацията или ограничение на прозрачността, а като логичен и
следващ от логиката на нещата подход, защото по естеството си аудиторията на
интернет-страниците на апелативните съдилища елиминира вероятността от
необходимост от опростена и олекотена езикова версия. Допускането е, че
потребителят, търсещ информация на тези сайтове, трябва да притежава необходим
минимум от познания и обща култура, за да може да борави с изказ, който не е
целенасочено опростен.
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http://www.olg-koeln.nrw.de/beh_sprachen/beh_sprache_EN/index.php.
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Представяне на съда. Обща информация за съда
Страниците на всички съдилища в Северен Рейн-Вестфалия съдържат много
подробна секция, в която се съдържа кратко обръщение на председателя на съда към
потребителите, исторически преглед на дейността на съответния съд, а също така в
много случаи има информация за строежа и основните ремонти на сградата на съда.
Тази секция е богато илюстрирана със снимки и картини, които онагледяват тези
процеси. Разбираемо е, че при районните съдилища в големите градове, особено в тези,
в които се намират и съответните окръжни съдилища, частта с представянето на съда е
далеч по-подробна, обемна и изчерпателна, отколкото в по-малките населени места.
В някои от случаите (районен съд Дюселдорф84, Зьост85 или Кьолн86) част от
секцията с представяне на съда е презентация в цифри и факти – брой на съдии,
служители, обучаващи се, брой и вид на делата през предходната година. Следва да се
отбележи, че тъкмо тази част от общото представяне на съда допринася в съществена
степен за създаването на усещане за прозрачност на дейността му, поради което
липсата й на страниците на повечето районни съдилища87 в провинцията не може да
бъде обяснена с убедителни аргументи, особено от перспективата на фокуса на това
изследване.
Всички районни съдилища поддържат на страниците си актуална и подробна
информация относно адреса на съда, точното местоположение и как може да бъде
достигната сградата, възможности за паркиране. Информацията е поднесена
изключително подробно и обхваща практически всички възможности за пътуване –
пеш, с кола, обществен транспорт, влак.
Също така страниците съдържат достатъчно детайлна информация за
пропускателния режим в сградата на съда – какви видове проверки се извършват на
входа, какви предмети не могат да бъдат внасяни в сградата на съда и в заседателните
зали. В по-редки случаи обаче съдилищата публикуват своя Правилник за вътрешния
ред88. Този подход може да се приветства, защото разпоредбите на този правилник,
макар и вътрешен за съда, имат за цел да осигурят нормална и безпрепятствена
възможност за пълноценното му функциониране, което включва и взаимодействие с
лицата. Затова често срещаната липса на публикувани правилници на страниците на
съдилищата може да се оцени като недостатък на системата.
Най-накрая, страниците на всички районни съдилища се характеризират с
достатъчно обстоятелствена и ясна информация относно достъпа на хора в
неравностойно положение – възможности за паркиране, рампи, асансьори, тоалетни
помещения и други подобни. Всеки съд има посочено лице за контакти, към което
могат да се обръщат лицата в неравностойно положение с всякакви въпроси, за да
могат да осъществят безпрепятствен достъп до съответния съд и да гарантират
възможността си пълноценно да се възползват от предлаганите там услуги.
В допълнение, някои от разгледаните интернет-страници съдържат и информация
относно провежданите в момента в тях изложби89 или пък за възможността училищни
класове да посещават заседанията на съда. В последния случай се предлага
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http://www.ag-duesseldorf.nrw.de/.
http://www.ag-soest.nrw.de/behoerde/gerichtsvorstellung/zahlen_fakten/index.php
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http://www.ag-koeln.nrw.de/.
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Срв. например районен съд Дюселдорф: http://www.ag-duesseldorf.nrw.de/.
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Такъв е случаят с ОС Хаген например: http://www.lg-hagen.nrw.de/behoerde/Hausordnung/index.php.
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http://www.ag-altena.nrw.de/behoerde/Kunstausstellung/index.php, http://www.agbrakel.nrw.de/behoerde/archiv/index.php.
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възможността потребителят директно да се свърже с компетентния съдия, за да провери
дали делото, което ще се гледа, е подходящо за непълнолетни деца. За обективност и
изчерпателност обаче следва да се уточни, че тази информация не е стандартизирано
налична на всички разгледани страници, а е поместена само при някои съдилища90.
На други интернет-страници пък има информация относно предлаганите практики
и обучения91 или пък относно възможността за ползване на библиотеката на съда 92. И
тази информация също не е част от стандартния пакет за всички страници, а се намира
само на някои от тях.
Всички страници на съдилищата от разглежданата провинция предлагат
възможността за осъществяване на контакт със съответния съд. Това може да се
осъществи или по електронен път или чрез други телекомуникационни средства –
телефон, факс. Всички съдилища имат подробен телефонен указател, който позволява
директна връзка с всички отдели на съда. Прегледът на различните интернет-страници
обаче показа, че липсва раздел с въпроси и отговори, който в някои аспекти би
допринесъл за по-голяма яснота и възприемане на предлаганата информация.
Едновременно с това съдилищата разполагат и с пощенска кутия, която е
достъпна за граждани през цялото денонощие и в нея могат да се подават различни
документи до съда. Срещу подаденото писмо подателят получава автоматично входящ
номер, който удостоверява деня и часа на подаването. Всички страници на
първоинстанционните съдилища имат ясни и точни указания за местонахождението на
тази пощенска кутия, вкл. нейна снимка или подходяща визуализация, ведно с кратки
указания за начина, по който се отчита моментът на подаването. Това дава възможност
на лицата да осъществяват комуникация и да подават книжа в съдилищата по всяко
време на денонощието, а начинът, по който това е организирано, обслужва принципа за
прозрачност и сигурност на оборота.
На страниците на съдилищата от провинция Северен Рейн-Вестфалия липсва
нарочен раздел за сигнали за корупция и нередности, но с оглед на ясното и детайлно
посочване на всички възможности за осъществяване на контакти от различно естество
със съда това не може да се приеме за недостатък по същество от гледна точка на
изискванията за прозрачност. Също така, дори и да съществуват системи за вътрешно
докладване (т. нар. whistleblowing), те не са представени публично и липсва публично
достъпна информация за тях.
Информация за насрочени дела
Към стандартното меню за представяне на съда има списък с всички насрочени
заседания към съответния съд за съответния ден. Тази информация се публикува всеки
работен ден, преди началото на заседанията и включва началния час, вида на
заседанието, общ предмет на спора, зала, номер на производството и различни други
указания (като например дали заседанието е насрочено за този ден, но е отменено,
отложено и така нататък). Тази информация обслужва принципа за публичност и
прозрачност на работата на съответния съд.
Местна и родова компетентност
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http://www.ag-altena.nrw.de/behoerde/gerichtsbesuche/index.php, http://www.agtecklenburg.nrw.de/behoerde/gerichtsbesuche/index.php.
91
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Като част от представянето на всеки съд страниците съдържат раздел за
определянето на местна и родова компетентност. По отношение на определянето на
местната компетентност на съдилищата може да се обобщи, че всички страници
съдържат унифицирано и достатъчно прегледно описание на границите на съответния
съдебен район93. Всеки съдебен район е визуализиран чрез карта94, а в допълнение на
това има и списък с посочването на всички населени места, които влизат в границите
му. Това дава възможност за всеки потребител, дори и без да е специалист, да може
лесно да прецени кой е местно-компетентният съд за него.
В още по-голяма степен важат данните и за информацията относно родовата
подсъдност. Всяка страница има специален раздел, в който подробно са описани
различните отделения на съда и за всяко от тях е посочена родовата му компетентност
– по какви въпроси е компетентно да решава това отделение и за какви видове
претенции и правни въпроси лицата могат да се обръщат към него. Информацията
относно родовата компетентност е поднесена ясно и разбираемо, без излишни детайли
и на език, който позволява тя да бъде правилно възприета и осмислена и от хора, които
не са специалисти в областта на правото. По този начин се създава изключително
улеснение за лицата да намерят бързо и лесно отговор на въпроса дали съответният съд
има компетентност да правораздава по техния казус.
Органиграма на администрацията на съда / Списък и контакти на съдиите
Интересно е да се отбележи, че като принцип нито районните, нито окръжните,
нито апелативните съдилища в провинцията имат на своите страници обособен раздел,
който да представя органиграма на съдебната администрация. Малко на брой
съдилища, като например районният съд в Дюселдорф95 или в Хатинген96, имат на
страниците си органиграма на своята администрация, но това е изключение, а не
правило. Апелативните съдилища обаче без изключение имат органиграми на
структурата на администрацията си97.
Липсват и единни списъци на имената на съдиите, които решават в дадения съд,
заедно с данни за контакт с тях. В действителност, например в Правилниците за
разпределение на делата, се съдържат имената на съдиите, но всеки подобен правилник
има обем от около 30-40 страници, който включва и редица правила за разпределение,
поради което не може да се счете, че отговаря на изискванията на федералния закон за
електронно управление за общодостъпност и разбираемост.
Анализът на различните страници показа, че липсва и раздел с вътрешни
правилници и наредби – за съдиите и за административния състав на съда. Тяхното
наличие би се отразило благоприятно на публичността и прозрачността относно
работата на всеки отделен съд. Наличието на изолирани случаи на публикувани
органиграми, без подробно описание на служебната компетентност и без яснота
относно процедурите на работа, не може да компенсира този недостатък.
Например http://www.lg-bonn.nrw.de/aufgaben/gerichtsbezirk/index.php.
С изключение на някои първоинстанционни съдилища, като напр. районният съд в Дюселдорф
http://www.ag-duesseldorf.nrw.de/aufgaben/gerichtsbezirk/index.php), но причините за това не са в
недостатъци на унифицирането, а във факта, че на този районен съд по изключение са възложени и някои
компетенции, които надхвърлят границите на съдебния район (например административно-наказателни
дела по опазване на околната среда, авторски права и др.).
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http://www.ag-duesseldorf.nrw.de/aufgaben/geschaeftsverteilung/index.php.
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http://www.ag-hattingen.nrw.de/aufgaben/geschaeftsverteilung/index.php.
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Разпределение на делата
В чл. 101, ал. 1, изр. 2 от Основния закон на Федерална Република Германия се
прогласява правото на всеки гражданин делата му да бъдат решавани от съдия, който
отговаря на изискванията на закона. Всеки има и правото да иска този съдия да бъде
определян по ясни и общи критерии, които важат за неограничен брой от случаи. Тези
правила се съдържат в нормативни документи, които всеки съд, независимо на кое
ниво, приема сам за себе си, но при спазването на висок стандарт на еднообразност на
разпоредбите и критериите. Поначало разпределянето на делата се извършва по две
системи – или според първата буква от името на страните (ищец или ответник, частен
обвинител, обвиняем и други), или според входящия номер на преписката, като за
всеки цикъл от номера се предвижда разпределяне в конкретно отделение и после – при
конкретен съдия. Всеки подобен нормативен документ съдържа още предварително
известни и ясни правила за заместване на съдиите в случай на тяхно отстраняване от
производството, независимо от причините за това. Приемането и публикуването на
подобен правилник цели да предотврати оказването на влияние върху развитието на
делата, ако след образуването на едно производство бъде определен, отведен или
отстранен някой съдия. Този Правилник се приема от Съвета на съдиите (Richterrat) 98
на съответния съд предварително за всяка календарна година, като е възможно да се
актуализира и променя в хода на годината, отново с решение органа, който го е приел.
В продължение на казаното по-горе всяка страница на всеки общ съд в провинция
Северен Рейн-Вестфалия съдържа нарочен раздел, който се намира на едно и също
място в менютата и организацията на различните страници, който е посветен изцяло на
информация за действащия Правилник за разпределение на делата за съответната
календарна година. В допълнение, но това може да се каже за малко на брой съдилища,
разделът съдържа и актовете, с който Правилникът за разпределение на делата е приет.
Тази практика засилва усещането за прозрачност, като така укрепва и публичното
доверие в правораздаването и съдебната система.
Също така, с малки изключения (такова изключение например е районният съд в
Дюселдорф99, който съдържа правилниците за 4 години назад), съдилищата нямат на
своите страници правилник за разпределението на делата за годините назад. Този
подход търпи известна критика от гледна точка на изискванията за публичност и
прозрачност. Логично е да се допусне, че има производства, които са започнали през
предходната година, но още не са имали своето първо заседание. За тях изказаното
критично мнение важи с още по-голяма сила, защото страните по тези производства
имат правен интерес да могат да проверят лесно и достъпно по всяко време по какви
правила е разпределено тяхното искане, съответно – искането, по което те са страна или
участват по друг начин.
Много малко на брой съдилища съдържат на страниците си само информация за
разпределение на компетентности между съдиите, но не и правила за разпределянето на
производствата между тях100. Всички тези съдилища са относително малки, с до около
10 съдии, и изключително и само районни. Всички окръжни и апелативни съдилища без
изключение имат подробни и ясни правила за начина на разпределение на делата
между отделните отделения и съдии и тези правила са налични на страниците им на
Представителен орган, който се избира измежду всички съдии към съответния съд и включва
постоянен и резервен състав, за да може да функционира и да взима решения по всяко време.
99
http://www.ag-duesseldorf.nrw.de/aufgaben/geschaeftsverteilung/index.php.
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едно и също място и винаги в последната им и най-актуална версия. Повечето
съдилища имат правила, които са валидни единствено за текущата година.
В обобщение може да се заключи, че правилата за разпределение на делата са
ясни, прозрачни и публично известни предварително, най-малко преди започването на
всяка следваща календарна година.
Регистър на отводи и конфликт на интереси
Нито една от разгледаните страници не съдържа информация относно
постъпилите искания и извършените отводи на съдии.
Нито една от разгледаните страници не съдържа информация относно настъпили
ситуации за конфликт на интереси, нито пък правила за текущ контрол върху
ситуациите на конфликт на интереси.
Това може да се приеме колкото за недостатък от гледна точка на изискванията за
публичност и прозрачност, толкова и за подход, който цели да укрепи доверието в
съдебната система. Защото излагането на пълен и безапелационен показ на всички
аспекти от дейността на съдилищата може и да засили усещането за прозрачност и
публичност в краткосрочен план, но вероятно ще се отрази неблагоприятно на
публичното доверие в средносрочен и дългосрочен план.
Информация за медиите
Всички страници на общите съдилища от провинцията имат три основни раздела
с информация за медиите, които съдържат различни информации за постановени
съдебни актове от обществен интерес или пък правна информация за актуални теми от
обществен интерес (като например относно правата на пътуващите през летните
месеци).
В първия раздел всеки съд публикува в един и същ формат, както всички останали
съдилища, информация, която е актуална и релевантна за съответния съдебен район и
околностите му. Този раздел се оформя по преценка на всеки отделен съд, вероятно
защото се счита, че по този начин ще се отразят в най-голяма степен нуждите от
информация на местното население.
Във втория раздел съдилищата публикуват информация относно актуална правна
тема. В този раздел има още препращане към провинциалния портал с нормативни
актове и информация за свободните места за обучение в съдебните органи на
провинцията за следващата календарна година. Този раздел е практически уеднаквен за
всички видове съдилища, като актуалната тема е една и съща за всички районни
съдилища от една страна и за всички окръжни и апелативни – от друга101.
Третият раздел с медийна информация е еднакъв за абсолютно всички общи
съдилища, независимо от вида им, и се свежда до препратка към Информационната
агенция на Федерална Република Германия (DPA) и до препратка към всички новини
на съдебните органи от провинцията, поместени на провинциалния портал с адрес
www.justiz.nrw.de (това всъщност е разделът за медии на провинциалния портал, който
обединява всички съдебни новини от провинцията).

Тази тема към момента на съставянето на доклада е еднаква на всички страници на районните
съдилища и се отнася до правата при пътуване на физически лица, а за всички страници на окръжните и
апелативните съдилища темата е отново навсякъде еднаква и се отнася до правното положение на
свидетелите.
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Честотата на публикуване на новини в първия раздел, който по естеството си
предполага да е по-динамичен, за последните два месеца е в порядъка на 10-12 новини,
или по около 1-2 новини на седмица. Останалите два раздела се отличават със своята
статичност и съдържанието им се променя на по-големи периоди от време. Това важи
за информацията, която е поместена на тях. Разбира се, страниците, към които те
препращат, на свой ред се обновяват периодично и поместват постоянно новини. Това
важи с особена сила за препратката към Информационната агенция на Федерална
Република Германия (DPA) и в по-малка степен за медийния раздел на провинциалния
портал.
Доколкото от начина на публикуване на медийната информация става ясно, че
има елемент на изборност и подбор (т.е. не се публикува медийна информация за всеки
отделен съдебен акт от значение за хода на дадено дело), то с основание може да се
постави въпросът по какви критерии се извършва дефинирането на едно дело като
такова с достатъчно обществен интерес, за да намери място на страницата на съда. За
съжаление, при прегледа не бяха установени критерии, по които едно решение може да
бъде класифицирано като годно или негодно за публикуване на страниците на
съдилищата.
Едновременно с това може да се направи и изводът, че на липсата на публичност
на тези критерии съответства и достатъчно унифициран стандарт за поднасяне на
медийна информация, което обслужва принципа за публичност на работата на
съдилищата.
Общодостъпна информация за постановените съдебни актове и развитието
на делата
Съдебна практика – единна база данни
Всички страници на съдилищата съдържат информация за дела, които гледат, и за
насрочването на заседанията, които провеждат.
По отношение на юриспруденцията в провинция Северен Рейн-Вестфалия е
създадена и функционира обща база данни със съдебни актове, която се намира на
централния портал на провинцията с адрес: https://www.justiz.nrw/BS/nrwe2/index.php.
Базата данни е лесно достъпна и дава възможност за търсене на съдебни актове по
орган, който ги е постановил, по съдебен район, по дата, по номер на делото, по
ключова дума. Създадени са удобни предпоставки за лесно намиране на актовете.
В базата данни подлежат На публикуване всички постановени съдебни актове,
независимо дали са влезли в сила или не. Актовете се публикуват в пълния си текст,
като за удобство при цитирането са форматирани с номериране на редовете.
Функционалността на страницата не позволява проследяването на конкретно дело или
дела по ключови думи чрез проактивно напомняне от системата, т.е. всеки може да
получи достъп до съдебните актове, но не е предоставена техническа възможност
системата сама да следи делата и да изпраща автоматизирани съобщения за развитието
им.
Всички актове са анонимизирани – вместо имена и наименования на населени
места се използва или обозначение на качеството на страната (например ищец,
ответник), или само първата буква от съответното име.
Ползването на базата данни е поначало безплатно, освен ако се извършва за
търговски цели или при възпроизвеждане в пълен текст.
Стандартизирани формуляри и книжа
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На страниците на общите съдилища могат да се намерят стандартни формуляри за
най-различни видове производства. По отношение на тях всички страници препращат
към централизирания провинциален портал, на който могат да се намерят, освен общи
информации за вида на формуляра и за какво се използва той, още и указания за
попълването. В частност на този централен сайт има и видео-материал, който
онагледява за неспециалисти някои основни положения в попълването на някои
основни видове книжа. Всички стандартни образци на книжа и формуляри могат да
бъда свалени в pdf-формат и да бъдат използвани от всички заинтересовани страни.
Това допринася за укрепване на доверието в съдебната система и създава усещане за
по-голяма прозрачност относно дейността й. Поради това този подход може да се
определи изцяло в полза на лицата, които търсят защита на своите права и интереси,
защото той премахва пречки пред понякога излишното опосредяване на контактите и
оборота на документи между тях и съответния съд.
Електронен документооборот
За да има още по-голям ефект от наличието на възможността за улеснен достъп до
различни формуляри и книжа, може да се каже обобщено за всички съдилища от
провинцията, че те предоставят като принцип на работата си широка възможност за
онлайн-комуникация между тях и заинтересованите страни. От 1.1.2018 г. при
спазването на някои законови ограничения с всички съдилища, прокуратури и съдебни
изпълнители в Северен Рейн-Вестфалия може да се комуникира по електронен път.
Това се отнася и за искови молби, жалби и всякакви други видове волеизявления.
Относно начина на изпращане и обработка на електронни документи и
техническите изисквания към този процес има приета специална Наредба за
техническите рамкови условия на електронния документооборот и за специалната
електронна пощенска кутия на институциите от 24.11.2017 г. (Verordnung über die
technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere
elektronische
Behördenpostfach
(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung)
vom
102
24.11.2017) . Централният провинциален портал съдържа лесно достъпна и
разбираема информация за това как в рамките на електронния документооборот могат
да осъществяват комуникация адвокатите, юридическите и физически лица и органите
на власт. За всяка от тези три групи изискванията и критериите са различни, като
диференциацията е направена единствено и само с цел да улесни представителите на
съответната група в максимална степен да могат да разберат и упражнят при
необходимост правата си. Този подход може да се оцени като пример за достъпност и
прозрачност.
Информация за административни дейности
Публични продани
Като част от стандартизираното си съдържание всеки сайт от разглежданите в
провинцията съдържа и раздел за провежданите от съответния съд публични продани –
на имущество на длъжници в несъстоятелност, конфискувани вещи или пък на друго
правно основание. По съществото си този раздел представлява публично достъпна
платформа, чрез която органите, провеждащи конфискации и публични продани от
цялата държава могат да предлагат вещи, а лицата, които желаят, могат да се
регистрират и да наддават за тези вещи. Целият процес е изключително прозрачен и
102
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допринася за укрепването на доверието в органите на съдебната система, защото
елиминира практически възможните съмнения за непочтеност и недобросъвестност при
разпореждането с имущество на трети лица.
Едновременно с това обаче всички първоинстанционни съдилища по правило
правят своите официални съобщения за заседанията в производствата по принудително
изпълнение чрез федералния централизиран портал. За удобство на потребителите
повечето първоинстанционни съдилища предлагат и информация за предстоящите до
десет публични заседания по производства на несъстоятелност.
Обяви за свободни работни места. Стажове. Обучение на съдии
Информация за свободни работни места в администрацията може да се намери поскоро на по-високите инстанции. Районните съдилища не поддържат подобна секция,
но при окръжните това е по-скоро правило, а всеки от трите апелативни съдилища има
раздел, който представя съдебната система като работодател. В него се поместват
конкретни обяви, но също така се дава и възможност за активно кандидатстване на
заинтересованите лица – чрез изпращане онлайн на техните документи до съответния
апелативен съд. На общия фон на хомогенизация и относителна висока степен на
стандартизация между страниците на различните съдилища този факт прави
впечатление. Това обстоятелство има своето обяснение от няколко гледни точки. Преди
всичко, по-малките районни съдилища по-рядко имат административен капацитет да
предлагат подобни обучения и стажове. От друга страна не се нуждае от специално
обяснение и това, че във всеки отделен момент различните съдилища имат различни
нужди и потребности от назначаването на нови лица в своята администрация.
Повечето страници съдържат информация за предлаганите обучения в рамките на
съдебната система. По отношение на това те препращат към централизирания
провинциален портал, който предоставя описание на различните видове стандартни
възможности за професионално развитие в съдебната система или администрация.
Следва да се отбележи, че не става дума за обяви за конкретни работни места и
изисквания към тях, а за обща информация и изисквания с препращане към адресите на
трите апелативни съдилища, които са отговорни за събирането и обработката на
постъпилите кандидатури.
Информация за провеждането на задължителните стажове на завършилите
следването си юристи (Referendare) може да се намери само на страниците на
окръжните103 и на апелативните съдилища104.
Най-сетне, само на страниците на трите апелативни съдилища има и раздел, който
съдържа информация за назначаването на съдии на изпитателен срок (т. нар. Richter auf
Probe)105.
Други свързани дейности
Освен информацията за съда и за правораздавателната дейност в тесен смисъл,
страницата на всеки съд предлага и различна информация относно дейностите, които
изпълнява съдебният орган и които не могат да се класифицират като правораздаване в
тесен смисъл. Преди всичко това са различни информационни полета, на които
гражданите могат да се осведомят за своите права и задължения, както и законово
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признатите си и защитени интереси. Това са например сведенията за правното
положение на свидетелите, преводачите, чужденците в съдебния процес в Германия,
калкулатор за изчисляване на съдебните разноски, както и алтернативните способи за
постигане на споразумения по правни спорове – медиация. На следващо място,
страниците на съдилищата предлагат и разнообразна информация за органите, свързани
с правораздаването по един или друг начин – съдебни изпълнители, нотариуси – или
пък за други публични регистри, водени при съда – амбулантни социални услуги106.
Съдебни изпълнители
Всяка страница съдържа достатъчно подробна информация за принудителното
изпълнение: списък на компетентните съдебни изпълнители, брошура, която описва
предпоставките и начините за принудително изпълнение, контакти и други, които
могат да помогнат на лицата да се ориентират най-общо за естеството на
производството.
Свидетели
Впечатление прави фактът, че абсолютно всички страници имат специален
раздел, посветен на правния статут на свидетелите, в който подробно и на разбираем
език се обясняват правата и задълженията на лицата, които са призовани като
свидетели. Информацията включва както задълженията за предоставяне на истината,
така и описание на хипотезите, в които едно лице може да откаже да дава свидетелски
показания, както и начините за получаване на обезщетение (парично обезщетение,
пътни, дневни пари и други подобни) за изпълнение на задължението за
свидетелстване.
Калкулатор на разходите
Всички страници предоставят също така възможността за всеки човек да
пресметне съдебните разноски по дело, което е от интерес за него. Калкулаторът е
изключително лесен и удобен за ползване и дава възможност за прецизно изчисляване
на всички основни съдебни разноски и минимални размери на адвокатските
възнаграждения в рамките на първата и втората инстанция.
Нотариуси
Информация относно нотариусите може да се намери само на страниците на
апелативните съдилища.
Медиация
По правило, освен информацията, свързана с функционирането на съответния
съдебен орган, страниците съдържат достатъчно подробна информация за
алтернативните способи за решаване на правни спорове. Тази информация включва
актуални регистри на правопособните медиатори, както и информационна брошура,
която предоставя описание на производството и сравнява неговите предимства и
недостатъци спрямо решаването на споровете по съдебен ред107.
Някои от окръжните съдилища, но далеч не всички, съдържат, освен
информацията за медиация, още и възможността за провеждане на помирителни
заседания и преговори, водени от съдии (т. нар. Gueterichter)108.
Психо-социална процесуална подкрепа
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На страниците на окръжните съдилища има и информация за психо-социалните
служби, които имат за задача да полагат квалифицирана грижа за жертви на по-тежки
престъпления, за близките на починали при тежки престъпления и за децата, въвлечени
по един или друг начин в такива престъпни деяния. Компетенциите, както и
наименованието на тези служби, не са унифицирани. Така например в окръжния съд в
Падерборн109 те се свеждат до казаното по-горе, а в окръжния съд в Зиген110 службата
се нарича Амбулантна социална служба и включва още работа по реинтеграция на
осъдени на лишаване от свобода, надзорничество над предсрочно условно освободени
и др. под.
Служби за помилване
Към окръжните съдилища в провинцията съществуват така наречените Служби за
помилване (Gnadenstelle), които се занимават с опрощаването или намаляването на
наложените санкции и наказания, включително и отлагане на принудителното
изпълнение. На страниците на всички окръжни съдилища се описани общо
компетентностите на тази служба, но по общ и генерализиран начин.
3.2. Обща характеристика на страницата на административните съдилища
в провинция Северен Рейн-Вестфалия
В провинция Северен Рейн-Вестфалия има 7 първоинстанционни
административни съдилища и 1 второинстанционен административен съд. Поради
характера на административното съдопроизводство и с оглед на малкия брой съдилища
страниците на административните съдилища в далеч по-голяма степен са унифицирани
и имат чувствително по-стандартизирано съдържание спрямо тези на общите
съдилища. За това допринася и фактът, че, видно от началното меню на всяка страница,
всички те наскоро са били изцяло обновени в своя дизайн и технически
характеристики. В резултат на това се постига по-високо ниво на стандартизация и подобра адаптация за ползването на страниците от мобилни приложения.
Доколкото съществена част от казаното за страниците на общите съдилища важи
и за тези на административните съдилища, в следващата част от настоящия анализ се
обръща внимание преди всичко на разликите между тях, както и на специфичните
възможности, които предлагат сайтовете административните съдилища.
Представяне на съда. Обща информация за съда
Всички страници на административните съдилища съдържат аналогична
информация за своето представяне, както и страниците на общите съдилища. Тя
включва кратко представяне на съда, обръщение от неговия председател, история на
сградата, указания за местонахождението й, работно време, информация за хора с
увреждания, налични възможности за хранене, библиотека, посещения на групи,
пропускателен режим и други подобни.
Също така, стандартизирана част от общото представяне са информацията за
насрочени дела за всеки ден, както и информацията за обучение, практики и свободни
работни места. И тук, както и при общите съдилища, се препраща към централния
портал на Северен Рейн-Вестфалия, който съдържа подробно описание на
възможностите за професионално развитие в съдебната система.

109
110

http://www.lg-paderborn.nrw.de/aufgaben/Psychosoziale-Prozessbegleitung/index.php.
http://www.lg-siegen.nrw.de/aufgaben/asd/index.php.

72

Макар и като изключение, следва да се отбележи добрата практика, въведена от
Административния съд в Дюселдорф, която предвижда публикуване на страницата на
Наредба за достъпност111. За хора със зрителни затруднения Административният съд в
Дюселдорф е натоварен със задачата да преобразува документите от значение за делото
във форма, достъпна за възприемане за засегнатите лица. Това е в изпълнение на
пар. 191 от Закона за съдилищата, според който слепите и със затруднено зрение лица
имат право на достъп до документите по своето дело във форма, в която могат да ги
възприемат самостоятелно. Тези лица имат право да избират между писмена,
електронна, акустична, устна, телекомуникационна или друга подходяща форма. Това
право се простира от официално връчваните книжа до онези, които му се предоставят
неформално. Страницата съдържа достатъчно подробно описание на начините, по
които всяко оправомощено лице може да се възползва от своето право. Независимо, че
само съдът в Дюселдорф е компетентен за преформатирането на информацията на
провинциално ниво, би било по-подходящо, ако сайтът на всеки от останалите
административни съдилища в провинцията съдържа тази информация или поне лесно
разпознаваем линк към нея. По този начин щеше да е удовлетворен в по-голяма степен
принципът за недискриминация.
Онова, което също така се отличава от казаното вече за общите съдилища, е
следното:
(А) Нито един от тях няма възможност за ползване на олекотена езикова версия, а
единствено и само възможност за жестомимичен превод. Причините за това не могат да
бъдат установени от нормативните документи, които регламентират материята, нито от
спецификите на административното правораздаване. Такива причини поначало не
следват и от общата житейска логика, защото, ако общите правораздавателни органи
правилно считат, че възможностите за решаване на един гражданскоправен или
наказателноправен спор следва да са достъпни до максимално широк кръг
заинтересовани лица, то не е ясно защо тези възможности за един
административноправен спор да не следва да са така общодостъпни. Вероятно в случая
става дума за пропуск на административните органи, който може да бъде отстранен в
бъдеще.
(Б) В допълнение на информацията за съдебни заседания през настоящия
календарен ден, страниците на административните съдилища имат специален лесно
разпознаваем раздел, в който има информация за предстоящите през всеки следващ
месец дела, които биха били от общностен интерес. Преценката за това дали едно дело
може да бъде от обществен интерес по изрично указание на страниците се извършва от
всеки отделен съд. За съжаление, критериите за това не са посочени публично и не
могат поради това да бъдат обект на анализ и коментар. И все пак, не може да се отрече
фактът, че чрез подобна функционалност на страницата се укрепват принципите за
публичност, прозрачност и доверие в съдебната система.
(В) По отношение на обучението и свободните работни места в системата на
административното правосъдие като част от общата грижа за качеството и
квалификацията на съдии и служители административните съдилища отиват една
крачка напред спрямо общите. Всеки от тях има на своята страница меню, посветено на
квалифицирането и доусъвършенстването на персоналния състав на системата.
Планираното и устойчиво организираното развитие на персонала е важен ключ за
преодоляване на актуалните предизвикателства и за удовлетворяване на постоянно
нарастващите изисквания. Съответните мерки и принципи, с които административното
111
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правораздаване в провинция Северен Рейн-Вестфалия систематично преследва тази
цел,
са
отразени
в
Концепцията
за
развитие
на
персонала
112
(Personalentwicklungskonzept) . Тази обща програма е доразвита в Концепцията за
развитие на съдиите на изпитателен срок (Proberichterkonzept) 113 и в Концепцията за
усъвършенстване и допълнителна квалификация (Fortbildungskonzept)114.
Всички концепции за публикувани на всички страници на административни
съдилища от провинцията. Подходът е публичен и прозрачен. Той дава достатъчно
яснота за основата и принципите, при които кандидатстващите за работа в системата на
административното правораздаване и работещите в нея могат да планират и
предвиждат професионалното си развитие. Това може да се оцени като приносен
елемент към изграждането на доверие в системата.
(Г) Всички страници на административните съдилища съдържат Манифест за
принципите на тези органи. Този документ прокламира основание начала и принципи
като: върховенство на закона, бързина на производството, квалификация и опит на
съдиите, отговорност и съпричастност, прозрачност и публичност на производството и
стремеж за всеобхватно информиране на страните и заинтересованите лица. Наличието
на такъв документ не беше установено при анализа на страниците на общите съдилища.
Въпреки декларативния си и прокламативен характер, в определена степен той
допринася за изграждането на двустранна връзка на доверие между съда и хората. Сам
по себе си фактът, че всички съдилища в провинцията са се обединили върху тези
няколко основополагащи ценности и са ги публикували като свой устойчив ангажимент
на страниците си, вече показва мащаба на отговорност към изпълнение на
конституционните задължения на правораздавателния орган.
(Д) Всички страници на административните съдилища съдържат еднообразен
раздел, посветен на така наречената „Дискусия за качеството“ – широкоформатна
платформа за обмен на идеи между голям кръг лица, включително и извън съдебната
система. В нейните рамки са създадени и приети различни документи – стратегии,
работни доклади, проучвания и други подобни, които засягат различни аспекти на
дейността на административното правораздаване. От 2005 г. насам тези документи
могат да се намерят в pdf-формат на страниците на всички административни съдилища
в Северен Рейн-Вестфалия. Поместването на информация за тази дискусия е особено
важно, защото то въвлича в създаването на прозрачен и публично достъпен виртуален
свят на административните съдилища най-различни лица, отчита най-различни нужди и
потребности и така дава усещане за обща отговорност за възприетите решения,
увеличава авторитета на институцията и намира най-правилния път за развитие.
Местна и родова компетентност
Всички прегледани страници на административните съдилища съдържат
информации относно местната и родовата подсъдност. Местната подсъдност отново е
визуализирана с подходящи карти, които онагледяват по недвусмислен начин
границите на всеки отделен съдебен район. Но за родовата подсъдност липсва
синтезирана и лесно възприемана информация. Тя може да бъде извлечена по косвен
начин от други документи, като например плановете за разпределение не делата, но
това невинаги е най-удачният начин от гледна точка на изискванията за доверие,
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публичност и прозрачност и при всички случаи едва ли е подход, ориентиран към
потребителите на сайта.
Органиграма на администрацията на съда / Списък и контакти на съдиите
За разлика от общите съдилища, сайтовете на всички административни съдилища
в провинцията, без изключение, публикуват кратка информация за председателя и
заместника на дадения съд. Най-често това е само име и снимка, евентуално – от кой
момент се изпълнява тази функция и кратко обръщение. По този начин се изгражда
доверие и се укрепва усещането за публичност и прозрачност.
Липсват органиграми на администрацията, както и специален списък с имената и
данни за контакт със съдиите. Има телефонни указатели, които не са поименни, а се
водят по съдебни отделения и административни отдели. Има и имената на съдиите в
плановете за разпределение на делата. От комбинацията на двете всеки би могъл да
стигне до информацията кой съдия чрез кой телефонен номер може евентуално да бъде
достигнат. Но с оглед на стремежа за повече прозрачност и публичност може би щеше
да е по-подходящо да се създаде и поименен списък на съдиите с техните общи
телефонни номер и други данни за контакт с тях.
Разпределение на делата
Сайтовете на всички административни съдилища съдържат информация за начина
на разпределение на делата. И тук, както и при общите съдилища, разпределението се
извършва по предварително ясни за всяка следваща година критерии, но, за разлика от
тях, при административните съдилища разпределението се извършва по предметен
признак. Всяко отделение е компетентно за определена част от материята на
административното право. Положителен е фактът, че повечето съдилища са поместили
правилниците си за разпределение на делата поне за няколко години назад, като в
някои случаи този период стига до 8-10 години назад във времето115.
Регистър на отводи и конфликт на интереси
Административните съдилища не водят публичен регистър на отводи и конфликт
на интереси.
Информация за медиите
Всички страници на административните съдилища имат идентично оформен
раздел, в който публикуват своите прессъобщения. В това отношение всеки от
съдилищата сам преценява каква информация следва да бъде публикувана. Темите са
най-различни – от гостуването на чуждестранни съдии до теми, свързани с дела от
голям обществен интерес.
Честотата на публикуване на информация е като цяло по-малка в сравнение с
общите съдилища. При някои от административните съдилища честотата на
публикуване е необяснимо малка (11 публикации от януари до датата на този
доклад)116, докато при други тя се доближава до очевидно нормалния за Германия
стандарт (11 публикации за период от 3 месеца)117.
Като добра практика може да се посочи фактът, че за разлика от общите
съдилища, административните поддържат архив на прессъобщенията си за период от
http://www.vg-koeln.nrw.de/aufgaben/geschaeftsverteilung/Rechtssachen/2018/index.php или
http://www.vg-muenster.nrw.de/aufgaben/geschaeftsverteilung/vg/index.php.
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няколко години. Това прави информацията по-достъпна за хората по всяко време и дава
възможност за проследяването на теми и дела в развитие.
Общодостъпна информация за постановените съдебни актове и развитието
на делата
За всички административни съдилища по отношение на достъпността на
информация за развитието на съдебните производства важи установеното за общите
съдилища, т.е. всеки отделен сайт препраща към единната база данни на
провинциалния портал, на който се публикуват всички дела. Създадена е, разбира се,
възможност за заинтересованите страни да получават и хартиени преписи от делата, по
които имат правен интерес, както и да искат и да получават по електронен път
съдебните актове, ако бързото им получаване е важно за тях.
И тук, както при общите съдилища, важи установеното относно анонимизирането
на публикуваната информация.
Стандартизирани формуляри и книжа
На страниците на административните съдилища могат да се намерят стандартни
формуляри за най-различни видове производства. По отношение на тях всички
страници препращат към централизирания провинциален портал, на който могат да се
намерят, освен общи информации за вида на формуляра и за какво се използва той, още
и указания за попълването. В частност на този централен сайт има и видео-материал,
който онагледява за неспециалисти някои основни положения в попълването на някои
основни видове книжа. Всички стандартни образци на книжа и формуляри могат да
бъда свалени в pdf-формат и да бъдат използвани от всички заинтересовани страни.
Това допринася за укрепване на доверието в съдебната система и създава усещане за
по-голяма прозрачност относно дейността й. Поради това този подход може да се
определи изцяло в полза на лицата, които търсят защита на своите права и интереси,
защото той премахва пречки пред понякога излишното опосредяване на контактите и
оборота на документи между тях и съответния съд.
Електронен документооборот
По отношение на електронния документооборот важат
констатациите от
изследването, представени в предходната част на настоящия анализ относно
електронния документооборот на общите съдилища.
Списъци за установяване на факти (Erkenntnislisten)
С изключение на административните съдилища в Арнсберг и Кьолн, останалите
пет съдилища имат на страниците си раздел, който съдържа документи, въз основа на
които съдиите следва да правят преценката си за предоставяне или отказ на право на
убежище на бежанци. По своята същност това са анализи на риска, доклади от мисии на
Германия в рискови държави, анализ на стандартите за спазване на човешките права,
публични доклади на чужди министерства и други подобни, въз основа на които може в
по-обективна степен да се извърши преценката, доколко дадено лице има право на
бежанска защита и/или предоставяне на право за пребиваване, престой и дори –
гражданство.
Този подход е от особено значение и далеч не само, защото темата е актуална в
последните години, но и защото по този начин се постига по-висока степен на
прозрачност и публичност на критериите, по които административният съд борави с
тази чувствителна част от суверенитета на немския народ. Информацията за тези
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документи съставлява допълнителна мотивация за всеки съдебен акт, постановен по
темата, и по този начин допринася за устойчивостта на тези актове.
3.3. Обща характеристика на страниците на Върховния касационен съд и на
Върховния административен съд във Федерална Република Германия
Поради спецификата на структурата на съдебната власт във Федерална Република
Германия на национално равнище са създадени и функционират няколко върховни
съдилища, като част от тях са непознати за системи като българската. Такива например
са Върховният съд по финансови въпроси, Върховният съд по трудово право,
Върховният съд по социални въпроси и други. В настоящата част от анализа са
разгледани само страниците на Върховния административен съд и на Върховния
касационен съд като естествено продължение на пътя на инстанциите на вече
анализираните в горната част на изложението общи и административни съдилища от
по-ниските нива. По този начин се доизгражда общата картина на тази така или иначе
основна – по значение и обем – част от системата на съдилищата от всички нива и
могат да се извлекат в своето многообразие и дълбочина основните принципи на
изграждането и функционирането й.
3.3.1. Интернет страница на Върховния касационен съд
Представяне на съда. Обща информация за съда
Страницата на Върховния касационен съд е лесно достъпна – както чрез линк от
федералния портал за правосъдие, така и на собствено основание чрез търсене в
основните машини за търсене в интернет. Страницата предлага висок стандарт на
достъпност, който се изразява в няколко основни насоки – има олекотена езикова
версия, която е особено детайлна в сравнение с тези при първоинстанционните
съдилища, както и езикова версия с жестомимичен превод, която е също така пообстоятелствена. Едновременно с това, освен на немски, страницата функционира също
така на английски и френски език, които по обема и естеството на съдържащата се в тях
информация могат да се определят като недостатъчно подробни в сравнение с
основната немска версия и редовно актуализирани.
Относно представянето на сградата и местоположението на съда страницата
предлага богата информационна брошура с обем от 72 страници, която е достъпна на
немски и английски език118. Тази брошура е богато илюстрирана и съдържа много
интересни факти и обстоятелства за историята, местонахождението, компетенциите и
функционирането на съда. Освен в тази брошура, същата информация може да се
почерпи и директно от самата страница на съда. Обяснен е пътят на делата, за да
стигнат до върховната инстанция, което е онагледено с подходящи схеми и кратки и
ясни обяснения. По този начин става разбираема работата не само на Върховния
касационен съд, а и на съдилищата от по-долните инстанции. Начинът на поднасяне на
информацията я прави лесно разбираема за широк кръг от хора, а не само за
специалисти в областта на правото.
На следващо място следва да се отбележи, че интернет-страницата съдържа
подробна информация за организацията на съдилището – това включва както
органиграма на структурата и компетенциите на различните отдели и органи на съда,
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ationFile.

77

така и поименно и подробно представяне на съдиите, ръководили върховния съд от
момента на създаването му до днес. За всеки от тях е поместена и кратка биография,
която съдържа основните стъпки на кариерното им израстване. Считаме, че по този
начин се укрепва доверието в съдебната система, защото целта на подобно представяне
е да се наложи у хората убеждението, че в качеството си на върховна инстанция съдът
през всички периоди на съществуването си е бил ръководен от хора с подходяща
квалификация, знания и умения. За разлика от повечето от разгледаните по-горе
съдилища, на страницата на Върховния касационен съд може да се намери и
информация за персоналния състав на всички отделения към него. Съдиите тук са
представени по-кратко спрямо ръководителите на целия съд, но това е разбираемо с
оглед на отношенията на йерархичност и субординация, които съществуват между тях.
Ясно е, прочее, че при липсата на тази информация на повечето от разгледаните
страници с поместването й се подчертава и особената тежест на тази върховна
инстанция.
Съобразно стандарта за всички съдилища, Върховният касационен съд също
съдържа актуален план за разпределение на делата, който може да се изтегли и да се
прегледа в достъпен формат. Информацията за разпределение е достъпна за последните
9 години. Може да се отбележи като преимущество спрямо останалите разгледани
страници, че тук търсенето е облекчено от поместването на подходяща маска с падащи
менюта, която значително улеснява всеки потребител да намери кое отделение за кои
дела е отговаряло и как е било извършено разпределението.
По отношение на информацията за образуваните и насрочени дела може да се
обобщи, че същата е налична и достатъчно подробна. Онова, което не може да се
прецени като достатъчно ефективно, е фактът, че тази информация е поместена в
раздела за медийни съобщения. Това не влияе на факта на нейната публичност, но в
известен смисъл компрометира идеята, че медийното отразяване е функция на
съдебната дейност по определени дела с обществен интерес, а не обратното.
Информация за медиите
Информацията за медиите е доста подробна и ориентирана в максимална степен
към нуждите им. Започвайки от наличието на одобрени снимки на сградите на съда за
сваляне и публикуване и свършвайки с информация за възможностите за заснемане в
различни части от развитието на заседанието – всичко е насочено към задоволяването
на потребностите на медиите по начин, който обаче е изцяло под контрола на самия
съд. Така например за важните за медиите заседания се води отделна таблица с
насрочени дела, на която е изрично отбелязано дали и как може да се извършва такова
заснемане. Интересно е да се отбележи още, че информацията за насрочените дела се
води не само занапред, а се поддържа и архив за всички дела, насрочени през
последните няколко години. По този начин се улеснява възможността да се проследи
развитието на дадена тема, както и да се потърси по-абстрактна степен на обобщаване
на интересните за медиите информации.
Създадени са удобства за акредитиране на журналисти – чрез подробна
информация за производството по акредитация и наличието на онлайн-формуляри и
указания за попълването им.
Едновременно с това, страницата предлага и богато разнообразие от
прессъобщения, които отново са не само актуални, но и с голям по обем архив.
Налични са възможности за абониране за бюлетин на съда с интересна информация за
делата, както и чрез RSS-feed. Очевиден е стремежът за създаване на впечатление за
максимална прозрачност в работата на съдебния орган. Логично е, с оглед на неговата
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характеристика на последна национална инстанция за много дела, да се очаква, че
достъпът на отделни физически лица – неспециалисти, ще е по-ограничен. Затова
вероятно се е наложило оформлението на интернет-страницата по начин, който я
ориентира по-скоро към медиите като популярен канал за споделяне на информация с
голям кръг от хора. В този смисъл подходът има своята логика и оправдание и в крайна
сметка отново е подчинен на схващането, че доверието в съдебната система следва да
се укрепва постоянно и устойчиво. Създаването на механизми за прозрачност и
откритост на работата са един от начините за това.
База с данни за постановени актове. Библиотека
Страницата на Върховния касационен съд съдържа богат архив на съдебни
решения, достигащ 1.1.2000 г. Ползването на архива от 1.1.2000 г. насам е поначало
безплатно, ако не е за търговски цели и с цел извличането на печалба. Архивът със
съдебните дела до 31.12.1999 г. също може да бъде ползван, но, за съжаление, е
достъпен само на хартия и срещу заплащане (до 50 страници всяка страница се заплаща
по 0,50 евро, а над този обем всяка страница – по 0,15 евро). Доставката на хартиените
копия се извършва по пощата.
Базата с данни с решения съдържа пълния им текст със заличени лични данни.
Към решенията с по-голям обществен интерес има препратка към съответните
прессъобщения, извършени по темата от съда.
Освен голяма база данни с решения, Върховният касационен съд притежава и
една от най-големите юридически библиотеки в Германия. Поначало тя е отворена за
ползване при определени условия (срещу заплащане) от всички граждани. Онлайн
могат да се ползват преди всичко текстове на закони от 17.10.2002 г. насам. Онлайн
може да се извършва търсене на литература по практически всякакви въпроси на
правото. Ориентирането в наличната литература често е незаменим помощник в
работата на всеки юрист. По определени теми, предимно в областта на енергийното
право, има и сбирки, които позволяват проследяването в хронология на развитието на
съответната област. Ако това бъде разширено и към други теми, вероятно ще е добър
помощник в работата на хората, които изследват от една или друга гледна точка
различни правни проблеми.
3.3.2. Интернет страница на Върховния административен съд
Представяне на съда. Обща информация за съда
Страницата на Върховния административен съд съдържа също богато меню с
информация относно съда – история, сграда, виртуална обиколка, представяне на
председателя и информация за структурата и сенатите, както и друга подобна
информация, с която да се създаде усещане за непосредственост и прозрачност. Отново
може да се установи налична информация с исторически преглед и биографии на
всички досегашни председатели, както и специално място с обръщение на настоящия
председател. И тук, както и при Върховния касационен съд, информацията е достъпна
като олекотена езикова версия, както и с жестомимичен превод. За разлика от там обаче
липсват чуждоезични версии на страницата, което може да се отбележи като нейна
слабост.
Страницата съдържа обяснения за компетентността на Върховния
административен съд и положението му на плоскостта на останалите върховни
съдилища.
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Относно разпределението на делата може да се каже, че традиционно и интернетстраницата на Върховния административен съд съдържа план за разпределение на
делата през текущата година, но липсват плановете за предходните години, което не
следва да се приветства като добра практика.
Медии
Медийният раздел на страницата е добре организиран и съдържа информация за
делата, които гледа съдът, и за които може да се очаква, че ще представляват интерес за
обществото. Липсва дефиниция на критериите, по които се извършва тази оценка,
поради което тя по естествен път носи белега на субективизъм и не се вмества без
уговорки в стремежа за прозрачност, публичност и укрепване на доверието.
Независимо от всичко, начинът, по който функционира страницата, компенсира този
недостатък, защото по броя на публикации и тематичното им разнообрази все пак личи
стремежът на нейните администратори да задоволят интереса от информация на
максимално широк кръг от хора.
И тук, както и при Върховния административен съд, има подробна информация за
журналисти, възможности за снимане в сградата на съда, контакти на прессекретарите
на съда и други подобни.
База с данни за постановени актове
Страницата на Върховния административен съд има удобен за ползване раздел,
съдържащ база данни за постановените актове. Към момента могат да се намерят
всички постановени актове след 2002 г., с изключение на спогодби, спорове за
материален интерес, определения за изчисляване на материален интерес, както и
решения, които с оглед на законово предписаното анонимизиране стават неразбираеми
или с подменено съдържание. Според наличната информация могат да се искат и
ползват и решения преди 2002 г., но срещу заплащане и засега – единствено на хартиен
носител.
Онова, което липсва при всички останали разгледани тук сайтове, е информацията
за така наречения ECLI (European Case Law Identifier). Обяснено е какво представлява
този идентификатор и за какво служи, както и как потребителят може да прави
търсения в рамките на всички държави членки на основата на ECLI.
Връзки с международни организации
На фона на прегледаните страници на всички останали съдилища прави
впечатление, че страницата на Върховния административен съд съдържа най-много
връзки (включително с богат тематичен обхват) с редица международни организации и
препратки към други страници с правна тематика: например с Европейската асоциация
на административните съдилища, Немското председателство на ЕААС 2018-2020,
Европейската мрежа на върховните съдилища, Световната организация на върховните
административни съдилища и други. Този подход следва да се приветства, защото
създава представителност и по този начин укрепва доверието в институциите.
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ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА СЪДИЛИЩАТА В АВСТРИЯ,
ОСИГУРЯВАНИ ЧРЕЗ ТЕХНИТЕ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ
Въведение
Настоящото представяне има за цел да представи през погледа на независимия
потребител на услугите на общото гражданско, наказателно и административно
правосъдие в Република Австрия, какво е съдържанието на интернет страниците на
съдилищата, осъществяващи общото правораздаване.
От обсега на изследването са изключени специализираните съдилища като тези,
занимаващи се с данъчни спорове, както и Конституционният съд, който по своему
представлява юрисдикция с компетенции, доста различни от тези на общите съдилища.
Разгледана е вкратце и правната рамка, която урежда устройството на съдебната
власт в Република Австрия, както и някои специални разпоредби, отнасящи се до
достъпа на гражданите до публична информация и информационни масиви, съдържащи
съдебни решения, както и правилата за съдебната журналистика, отразяването на
съдебни дела и процедурни етапи от тях в общественото пространство.
Наред с това, изследването анализира въз основа на предварително генерирана
матрица, някои от основните фактори, които създават усещането за прозрачност на
работата на съдебната система, както и сигурност у гражданите и юридическите лица
относно резултатите от правоприлагането.
Накрая студията съдържа някои препоръки, които биха могли да бъдат възприети
и при създаването на правна рамка или пък добри съдебни практики в България, найвече в контекста на изработването на единен интернет-портал на съдилищата.
Общо представяне на организацията на съдебната власт
Общото наказателно и гражданско правораздаване в Република Австрия се опира
на дейността на 114-те районни съдилища (Bezirksgerichte).
Последните правораздават в голяма част от гражданските спорове с интерес до
15 000 Евро, както и във всякакви семейни и трудови спорове. Към тях се водят и
разнообразни регистри като напр. имотният регистър, както и се осъществява
принудителното изпълнение посредством дейността на държавната изпълнителна
служба
Наред с това, същите действат като първа инстанция за наказателни дела, при
които предвиденото наказание е глоба, пробация или лишаване от свобода до една
година.
Всички други граждански и наказателни дела са подсъдни като първа инстанция
на окръжните съдилища (Landesgerichte), които в Австрия са общо 18 в и са
съсредоточени в по-големите градове.
С оглед на натовареността във Виена и в Грац съществуват две отделни окръжни
съдилища за граждански и наказателни дела. Освен това, във Виена се намира и
Градският търговски съд, който е специализиран в разглеждането на търговски
спорове. Наред с това, същият води Търговския регистър.
Наред с това, окръжните съдилища действат и като въззивна инстанция по
отношение на решенията на районните съдилища.
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Като чисто второинстанционни съдилища действат четирите Апелативни
съдилища (Oberlandesgerichte), а като последна инстанция по всички граждански и
наказателни дела в Република Австрия действа Върховният съд (Oberster Gerichtshof).
Административното правораздаване е разделено на две инстанции, съществуващи
паралелно на провинциално и федерално ниво (по подобие на ФРГ Австрия също
залага на конституционно установено засилено федерално начало).
Като първа инстанция действат административните съдилища на федералните
провинции (Landesverwaltungsgerichtе) и Федералният административен съд
(Bundesverwaltungsgericht).
Втора и последна инстанции по всички административни дела действа
създаденият през 1876 година Върховен административен съд (Verwaltungsgerichtshof).
Особеност на австрийската правна система е, че по някои административни дела
като втора и последна съдебна инстанция действа Конституционният съд, тъй като в
Австрия Конституционният съд, Върховният съд и Върховният административен съд са
равнопоставени.
1. Правна рамка на изследваните въпроси
Доверието в съдебната система на Австрия е основен принцип на демократичната
правова държава и макар да не присъства изрично като ръководно начало в
съдоустройствените закони, той се гарантира от редица институционални мерки, като
възможността за институционален контрол, независимостта на съда, както и
възможността за наблюдаване на работата на съда, включително чрез принципно
отворения достъп за откритите заседания, както и задължения за информиране на
обществото, предвидени в тежест на съда.
Принципът на публичност на съдебните заседания намира място както при
гражданските (§ 171 от Гражданскопроцесуалния кодекс (ZPO)), така и при
наказателните дела (§ 228 вр. § 12 от Наказателнопроцесуалния кодекс (StPO)).
По отношение на работата с медиите като част от формирането на обществено
доверие федералното министерство на правосъдието е издало Постановление от 23 май
2016 г., което замества предходно сходно Постановление от 30 юни 2014 г. В него се
посочва, че свободното отразяване на съдебните дела стои в основата на
демократичното общество, както и че работата с медиите служи за укрепване на
доверието в решенията на съдебната власт, тъй като е предпоставка обществеността да
схваща как работи правосъдната система.
В постановлението се уреждат въпросите кои лица да бъдат говорители на
съответната институция, задълженията на медийните служби към съдилищата по
отношение на предоставянето на информация и съдържанието на тази информация,
особено по отношение на по-специални групи дела като например наказателните.
Изрично е посочено, че следва да се борави внимателно с лични данни, като
принципно не могат да се дават имена и други данни, с които е възможно да бъдат
идентифицирани лица, включително при поискване от медиите, но същестуват и
изключения – например при съгласие на засегнатите лица.
С постановлението също така е потвърдена принципната забрана на процесуалния
закон за възпроизвеждане на звук и картина от съда, с изключение на случаи, когато
това е необходимо за медийното отразяване и при съблюдаване на Правилника за
достъп на съда.
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В рамките на електронните съдебни услуги е създадена и се поддържа федерална
правно-информационна система (RIS), като тя дава безплатен достъп не само до
австрийското законодателство, но и до актове на съда, включително с възможност за
разширено търсене - https://www.ris.bka.gv.at В някои устройствени закони, като
например изрично в § 20 от Закона за Федералния административен съд
(Bundesverwaltungsgerichtsgesetz), е посочено задължението за публикуване в
анонимизирана форма на всички актове на съда, които нямат чисто процедурно
съдържание, в RIS.
Работата на съда се урежда на законово ниво предимно от три нормативни акта –
Закон
за
съдебната
и
прокурорската
служба
(Richterund
Staatsanwaltschaftsdienstgesetz), с който се урежда правоотношението на магистратите;
както и Закон за съдебната власт (Gesetz über die Ausübung der Gerichtsbarkeit und die
Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte in bürgerlichen Rechtssachen, известен накратко
като Judikaturnorm), Закон за организация на съдилищата (Gerichtsorganisationsgesetz) и
Правилник за дейността на първоинстанционните и второинстанционните съдилища
(Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. Instanz).
В § 57 от Закона за съдебната и прокурорската служба изрично е предвидено, че
магистратите са задължени във вярност на Републиката, като в алинея 3 се посочва, че
поведението на съдиите, включително извън служебните им задължения, трябва да не
застрашава „доверието в правораздаването“. Това включва „посвещаване с пълна сила
на службата“, както и изпълнение на задълженията им „съвестно, безпристрастно и
неегоистично“.
В § 54 допълнително се посочва, че релевантно за преценката на поведението на
магистрата е поведението му както спрямо страните, така и спрямо колегите му и
висшестоящите, както и поведението му извън служба, когато то може да има влияние
върху служебните му задължения. Това по-специално се отнася и за мнението му по
висящи казуси, което не може да бъде споделяно в контекст, различен от служебния.
Като по-конкретни задължения на магистратите е забранено да разгласяват данни,
които са им станали известни при изпълнение на задълженията им, чието запазване в
тайна е необходимо за запазване на обществения ред, сигурност и спокойствие,
всеобхватната отбрана на страната, външните отношения, икономическите интереси на
юридически лица на публичното право или преобладаващите интереси на страните по
делото. Забранено е също така получаването на подаръци и други облаги,
предназначени пряко или непряко както за магистратите, така и за техните роднини, по
повод на изпълнение на техните задължения, с изключение на почетни подаръци.
Съществува и задължение за въздържане от съпътстващи дейности, които биха
могли да влязат в противоречие с достойнството на магистратския пост, или които
могат да повлияят върху преценката за безпристрастността на магистрата. При
извършването на съпътстваща дейност магистратът също така няма право да указва
служебното си качество и да обвързва дейността с това качество, освен ако не става
дума за научна работа.
Отводът на съдии има обща уредба в Закона за съдебната власт, като в неговия §
19 са посочени съвсем общо двете основания за отвод на съдия – невъзможност за
изпълнение на задълженията му или достатъчно основания за съмнение в
безпристрастността му. По-специално, отводите са уредени също така в § 31 от Закона
за Върховния административен съд (Verwaltungsgerichtshofgesetz) и § 17 (2) от Закона
за Федералния административен съд (Bundesverwaltungsgerichtsgesetz) по отношение на
тези две юрисдикции, но уредбата отново не е изчерпателна и обстоятелствата
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подлежат на установяване за всеки конкретен случай, без да има изчерпателна уредба
на основанията.
Що се отнася до дейността на съда като цяло, може да се отбележи, че съгласно §
16 от Закона за организация на съдилищата всеки съд е длъжен да издава Правилник за
достъп до сградата, в която извършва дейност. Изрично има задължение за неговото
публикуване както в сградата, така и в интернет. По отношение на останалите
постановления с общо действие, издавани от органите на съдебната власт, в § 78г от
Закона се предвижда те да се публикуват на вътрешния портал за достъп Justiz-Intranet,
като е посочено, че по желание те могат да бъдат публикувани и на сайта на RIS.
Предвидена е презумпция, че за актове, които са разгласени по съответния начин,
никое лице не може да се позовава, че не е наясно със съдържанието им.
2. Интернет-присъствие на съдилищата в Австрия
2.1. Общ съдебен портал на страницата на Министерството на правосъдието
Съдебната система има свой собствен уебсайт – www.justiz.gv.at, като той служи и
като портал към отделните страници на съдилищата. Същите са подобно описани в
приложените матрици.
Централният портал служи за пътеводител към отделните компетентни съдилища
чрез посочване на техните адреси, телефони, страници и др. под., съдържа
разнообразна и изчерпателна информация за организацията и структурата на съдебната
система, съдържа информация за прокуратурите, органите на принудително
изпълнение, производствата за публична продан, както и воденето на разнообразни
регистърни дейности от съдилищата – като напр. имотен и търговски регистър,
регистър на лобистите, портал на вещите и активите, предмет на принудително
изпълнение и други.
Интернет представянето на централната страница е на немски език като
английската версия на портала съдържа само обща информация. Отделните страници
на съдилищата в портала нямат английска версия.
Като цяло секцията „Съдилища“ обхваща всички общи съдилища в страната като
наред с описанието на основната им компетентност, съдебния им район, както и
работното време, особеностите на съдебните сгради.
Всички страници на общите съдилища са с еднотипна информация и използват
общия интерфейс на въпросния общ портал. Изключения правят страниците на
административните съдилища и тази на Върховния съд на Република Австрия, които
имат отделни уеб-страници.
Наред с това, страниците съдържат и обща информация относно историята и
ръководството на съда, както и списъци със съдебните състави и тяхната
вътрешноведомствена компетентност, напр. брачни състави, общи граждански и
наказателни състави и т.н.
Като част от представянето на всеки съд стандартизираните страници, които са
част от портала, съдържат раздел за определянето на местна и родова компетентност
на съответния съд.
Информацията относно родовата компетентност е поднесена ясно и разбираемо,
без излишни детайли и на език, който позволява тя да бъде правилно възприета и
осмислена и от хора, които не са специалисти в областта на правото. По този начин се

84

създава изключително улеснение за лицата да намерят бързо и лесно отговор на
въпроса дали съответният съд има компетентност да правораздава по техния казус.
За целите на изследването от най-голямо значение е секцията „Електронно
правосъдие“. Тя съдържа множество раздели с ценна информация, свързана с
цялостната дейност на съдилищата в Република Австрия.
Достъпът до страниците на съдилищата се осъществява посредством два способа:
търсачка, която предоставя възможност да бъде намерена информация за всяко едно
съдилище отделно. Наред с това, в отделни раздели могат да бъдат намерени пълен
списък със съдилища, както и такъв по отделни федерални провинции.
Отделна секция е посветена на намирането на съдебни решения и нормативни
актове посредством отделния портал-търсачка – RIS - https://www.ris.bka.gv.at . В него
освен консолидирана база-данни, в която могат да бъде намерена пълният обем съдебна
практика, е достъпно и цялото австрийско законодателство.
Достъпът до съдебната практика е лесен и не изисква регистрация или
заплащането на някакви такси. Наред с това, търсачката оперира с широк кръг от
критерии за търсене: ключова дума, номер на дело, орган, постановил решението и т.н.
Нещо изключително ценно представлява базата данни на австрийски закони,
преведени на английски език, която е достъпна отново през обща търсачка, както и е
налице пълен списък с преведените актове119.
Разделът „Електронно правосъдие“ съдържа и пълна информация за лицата, които
не са съдебни служители, но осъществяват специфични функции, свързани с
правораздаването. Това са медиаторите, вещите лица и синдиците, към чийто съсловни
организации и списъци препраща страницата. Така например за медиаторите е
създадено отделна подстраница, която дава цялата необходима информация относно
медиацията, вписаните медиатори и т.н.120 Наред с това, ясно е обяснено и е налична
лесно достъпна информация, свързана с предпоставките за вписването в регистъра на
медиаторите, необходимата квалификация, дължимите такси и застрахователна полица
„професионална отговорност“. Търсачката дава възможност за намиране на медиатори
по име и област. Налице е линк и към страниците на Асоциацията на медиаторите в
Австрия, която предоставя описание на производството и сравнява неговите
предимства и недостатъци спрямо решаването на споровете по съдебен ред.
Наред с това, разделът „Електронно правосъдие“ съдържа и препратка към други
дейности, свързани с правораздаването като съдебните регистри, в частност търговския
и имотен регистър, както и е налице отделна секция, отразяваща пълната информация
за активи, обект на принудителна продан в производства по индивидуално
принудително изпълнение и несъстотелност121, както и търговете, организирани онлайн
от наказателните съдилища.
Впечатляваща е информацията, която е достъпна за потребителя на страницата
относно принудителното изпълнение като например списък на синдиците по
практически области, активите, изложени на публична продан, списък на съдебните
изпълнители и много друга практическа информация.
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Достъпна е брошура, която съдържа подробна информация за принудителното
изпълнение, възможностите за участие на публични продани, както и регистрация в
портала и общите условия за наддаване.
Уникален по рода си е и австрийският регистър на лобистите, предприятията,
които се занимават с лобиране и защита на определени интереси, както и техни
служители. Същият също се води от съдилищата122.
Накрая, разделът „Електронно правосъдие“ завършва с други обявления на
съдилищата като напр. свободните щатни бройки, както и друга информация относно
административните и регистърни услуги, предоставяни от съда.
В раздела има и ясни указания за това, какви услуги могат да бъдат предоставяни
по електронен път, както и как се осъществява електронното връчване на съдебни
книжа и призовки в Република Австрия. За това спомага и наличието на електронна
идентификация на всеки пълнолетен гражданин, живеещ в Австрия (Bürgerkarte), която
спомага за воденето на целия административен и съдебен оборот по електронен път.
Стандартизираните страници на съдилищата съдържат медийна част като в нея
главно се съдържат правилата за работа с медиите, достъпа до съда и разпоредбите от
министерската наредба, свързани със защитата на личните данни и към кои съдилища
са налице медийни служби. Относително малко или никаква информация е налична за
текущи и вече решение казуси в съответния съдебен район.
2.2. Страници на отделните съдилища
Както е видно от приложените матрици, всички съдилища имат стандартизирани
секции на общия портал на Министерството на правосъдието на Република Австрия.
Отделна страница има Върховният съд на Австрия - http://www.ogh.gv.at/ , като
неговата страница съдържа информация относно съда и неговата компетентност.
В отделна секция са разгледани ключовите решение на съда, в качеството му на
последна инстанция по граждански и наказателни дела, както и информация за
медиите. Същата съдържа ясна и достъпна информация по множество дела с обществен
интерес като напр. сексуални деликти срещу деца, убийства, грабежи и случаи на
корупция по високите етажи на властта. Наред с това, на медийната секция се
публикуват и множество данни относно промени в съда, включително пенсионирането
на определени съди и други.
За съжаление, английският вариант на страницата не включва цялата информация,
само информация относно дейността на съда, контакти и местонахождение.
По отношение на административните съдилища информацията е систематизирана
на няколко нива: компетентност и организация на съда, развитие на производството
пред административния съд, решения на административните съдилища, както и
информация за разпределението на делата по азбучен ред с оглед на наименованието на
жалбоподателите.
Отделна секция е посветена на правната помощ, както и на обжалването на
обществени поръчки, които попадат в компетенциите на административните съдилища.
Страниците на общите съдилища съдържат по-скоро схематична информация
относно ръководството, историята и компетентността на съда.
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На страниците на окръжните съдилища в общия портал има информация и за
разпределението на делата.
3. Добри практики, заслужаващи внимание
Изследването на интернет-страниците на съдилищата в Австрия дава възможност
да се посочат следните практики, които могат да се препоръчат при евентуално
изграждане на идентичността на българските съдилища в интернет.
На първо място, ползите от единен портал, на който присъстват всички съдилища,
са множество. В допълнение следва да бъде отбелязан и факта, че същият е обединен
със страницата на министерството на правосъдието като по този начин свързаността на
актовете на министерството, като администриращ съдебната власт орган, придава на
системата завършеност и функционалност.
Така много по-лесно гражданите могат да се ориентират в йерархията на
съдебната система и да открият правилния съд, за който искат да получат информация,
както и да разберат кой съд каква дейност развива, какви регистри води и къде може да
бъде намерена определена информация.
Наред с това, гражданите бързо се ориентират в разположението на съда, неговото
работно време за граждани, план на сградата, както и пропускателния режим в него.
Налагането на сходен стил на изграждане на страниците на съдилищата, което се
вижда при областните съдилища в Австрия например, също помага да се свикне с
интерфейса на съдилищата и да се стигне по-бързо до търсената информация.
Австрийската обща правноинформационна система дава достъп и до всички
релевантни правни актове, като това представлява голямо предимство за използващите
платформата. Не на последно място следва да се отбележи и забележителното
количество актове, преведени на английски език, което улеснява чужденците, имащи
досег с австрийската правна и правораздавателна система.
Публикуването на по-значими съдебни решения като прессъобщения с кратко
запознаване с фактическата обстановка и изводите на съда е също полезна медийна
стратегия, която рядко се използва в България. Дори и когато за дадено съдебно
решение бъде публикувана информация, тя обикновено е суха и без отдаване на
значение на контекста, което от своя страна създава възможност за спекулации от
медиите. Ако самата институция посочи по-ясно с какво съдебното решение е било
съществено, това не само би прекратило подобни спекулации, но би повишило и
правната култура на гражданите.
За да се води активна медийна политика, е необходимо да е ясно кой отговаря за
нея, като това трябва да е ясно посочено на електронната страница на всеки съд.
Липсата на контакти и име на лицето, на което е възложена тази дейност, води до
всякакви неформални начини за комуникация, както и различно третиране на медиите.
ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ
В заключение, конкретната информация, която австрийските съдилища
предоставят, и може да бъде използвана за еталона за водещи международни стандарти
за публичност и прозрачност на работата на съдилищата са следните:
1) Описание на разпределението на работата на съдиите – чрез него гражданите
могат лесно да се информират за дейността на съда и освен това придобиват
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определена степен на правна култура, която е необходима за общото
повишаване на нивото на гражданската култура;
2) Публични доклади за дейността на съда, достъпни в цялост в подходящ формат
– тези доклади могат да дадат ясна картина за работата на съда и развитието на
работата в перспектива, като така биха послужили и за инструмент за
своеобразен граждански натиск върху управлението на съда;
3) Формуляри на различни молби, свързани с производството – при положение че
голяма част от съдебния процес е свързан с обмяна на силно формализирани
документи, някои от които без особена софистицираност, подобни формуляри
могат да са особено полезни, най-вече на лицата, които нямат средства за
адвокат и се защитават сами;
4) Кратки статии за съществени решения на съда – подобни статии могат да
засилят интереса на обществото към съдебната практика, както и да обогатят
правната култура на хората и организациите в ежедневния им досег с
правосъдието, освен това, когато са подготвени от самия съд и неговата
медийна служба, чрез тях може да се парира дезинформацията, която медиите
биха предизвикали, ако коментират решенията, без да са добре запознати с тях;
5) Общи правила за медиите – изключително полезно е публикуването на
вътрешните правила за медийното отразяване на делата, валидни за всички
съдилища в Република Австрия, като фокусът е върху работата на прес
службите към отделните съдилища, особеностите на гражданския и
наказателния процес, свързани с медийното им отразяване, както и
обжалването на дисциплинарните наказания и съдебните решения, свързани с
режимите на изтърпяване на наказанията. Налице са и правила за защитата на
личните данни на участниците в процеса, както и възможността за искания за
коригиране на изнесената информация от прес службата, включително и
възможните правни средства в случай на отказ от нейна страна.
6) Много иновативно начало полага и регистърът към съдилищата, който показва
списък на лобистите и техните дейности като, разбира се, подобни регистри
биха могли да се въведат и в други правни системи при наличието на
съответното законодателство.
7) От гледна точка на българския съдебен модел изключително полезно изглежда
и въвеждането на информация и пълен регистър на вещите лица, преводачите и
тълковниците, който изключително улеснява страните в процеса. Линк към
браншовата организация на вещите лица съдържа и пълна информация за
начините за сертифициране, експертизата на отделните вещи лица и техните
задължения по закон.
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ПРОЗРАЧНОСТ НА СЪДИЛИЩАТА В ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,
ОСИГУРЯВАНА ЧРЕЗ ТЕХНИТЕ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ
Въведение
Съдебната система в Чешката република е със структура, много близка до тази на
съседите й от Централна Европа. В основата й стоят 85 районни съдилища (okresní
soudy, obvodní soudy в Прага). Осем окръжни съдилища (Krajské Soudy, “Městský soud”
в Прага) са първоинстанционни съдилища в различни клонове на правото (например
търговско право, административно право), но също така тези съдилища са и втора
инстанция за решения на районните съдилища. Системата включва и две апелативни
съдилища (Vrchní Soudy), които са втора инстанция за решенията на окръжните
съдилища. Върховният съд (Nejvyšší Soud) и Върховният административен съд
(Nejvyšší Správní Soud) са касационни инстанции.
Конституционният съд е създаден по немски модел като пазител на
конституционния ред и решенията му се отнасят изключително до въпросите на
конституционното право.
Съдебната система се администрира от Министерството на правосъдието, което
определя броя на съдиите в отделните съдилища, определя принципите за
разпределение на работата на съдилищата, както и другите основни вътрешни
принципи на организация за всички съдилища, в изключение на принципите за
организация на дейността на върховните съдилища. Върховният съд и Върховният
административен съд извършват своето разпределение по процедурни правила, които
са определени в акт на председателя на съответния върховен съд.
Съдиите са формално независими що се отнася да решаването на делата по
същество и интерпретацията на правните норми. Въпреки това, администрирането на
системата е силно йерархизирано и съдилищата от по-ниските инстанции не разполагат
с висока степен на автономност по отношение на принципите, по които се
администрира тяхната работа.
Законова рамка на правната система
Правото на достъп до правосъдие и до съдия с юридическо образование е
прогласено в чл. 38 на Хартата за основните права и свободи (Конституционен закон
2/1993). Конституцията оправомощава законодателя да определи начина на
осъществяване на правосъдието и системата на съдебната власт.
Най-важният закон за организацията на системата от съдилища е Законът за
съдилищата и съдиите (Zákon o soudech a soudcích, No. 6/2002). Този закон определя
всички важни принцип за функционирането на съдебната система. Принципът на
публичност е един от основните принципи в този закон (§ 6 пар.2). Принципът на
публичност се отнася до съдебните процеси, които са винаги публични, с изключение
на конкретни случаи, изрично предвидени във закона. Крайните съдебни актове са
винаги публични. Въпреки това, няма специални изисквания на законна относно
създаване на прозрачност по текущите производства. Възможността за преглед на
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документите по делото е дадена само на страните по него, но не и на трети лица и на
широката общественост. Гражданскопроцесуалният кодекс (občanský soudní řád Act No.
99/1963) конкретизира съдържанието на принципа на публичност и отразява всички
други принципи на функционирането на съдебната система.
Друг важен закон е Законът за достъп до информация (No. 106/1999), който
транспонира Директива 2003/98/EC. Този закон задължава съдилищата да предоставят
всякаква информация относно дейността си, с изключение на тази, която пряко се
отнася до текущи съдебни процеси (§ 11 пар. 4b). Всички съдилища предоставят чрез
уеб-сайтовете си информация относно изискванията за достъп до информация за
дейността им и също така поддържат база данни относно информацията, предоставена
по реда на този закон. Въпреки, че секцията за достъп до тази информация не е
стандартизирана в техническия смисъл на думата, на всички сайтове на съдилища тя е
ясно видима и може лесно да бъде открита.
Законът за конфликт на интереси (Закон 159/2006) е друг важен акт, който се
прилага за всички лица с публични функции и съдържа специфични разпоредби
относно конфликта на интереси в съдебната система. Законът предвижда специална
защита на личната информация и правото на личен живот на съдиите. Компетентният
орган за администриране на информацията за конфликт на интереси е Върховният съд,
който администрира регистър за всички разглеждани случаи на конфликт на интереси.
Регистърът не е публично достъпен, което обаче ограничава достъпа на обществеността
до информация относно конфликт на интереси сред съдиите (§ 14b par 2).
Всички изследвани съдилища, с изключение на Окръжния съд в Чеб, имат
публикувани вътрешни етични правила, като техният обем варира от 2 до 15 страници.
Съдържанието е доста общо и преди всичко се отнася до способностите и качествата,
които всеки съдия трябва да притежава както в професионалния, така и в личния си
живот, за да не накърнява доверието на обществото в правораздавателната система.
Предвидено е, че съдиите не трябва да получават никакви подаръци или финансови
облаги при упражняването на своята професия. Първоинстанционните съдилища само
се позовават на общите етични принципи, но нямат собствени етични кодекси.
Върховните съдилища имат собствен организационен ред, собствени „вътрешни
правила” и процедури, които сами са приели. Съдилищата от по-ниските инстанции
нямат такава самостоятелност при определянето на вътрешната си организация и се
подчиняват на правила, определени от Министъра на правосъдието.
Вътрешните антикорупционни програми на Върховните съдилища са създадени
от тях самите, докато нискостоящите съдилища нямат такива собствени програми.
Техните уебсайтове препращат към „ресорната” антикорупционна програма за
съдебната система, която може да бъде открита на сайта на Министерството на
правосъдието. Механизмът за сигнализиране и разглеждане на възможни корупционни
случаи, включително задълженията за информиране и спазване на сроковете за
уведомяване на лицата, подали сигнала, са описани детайлно.
По принцип назначаването на съдиите се извършва от Президента на Републиката
по предложение на Министъра на правосъдието. Министърът на правосъдието прави
своето предложение въз основа на листа от кандидати, представена му от
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председателите на окръжните съдилища. Кандидатите са от средите на съдебните
помощници, които са оценени от председателите като подходящи за заемане на
позицията на съдия. Процедурата е некодифицирана (вероятно целенасочено) и като
цяло е въпрос на политическа дискусия, като определено Министърът на правосъдието
се ръководи от политически съображения когато предлага съдии за назначение.
Върховният съд има по-голяма самостоятелност при формулирането на предложения за
избор на съдии. Последните са избират по вътрешна процедура, при която „съвет на
съдиите” и председателят на съответния окръжен съд дават мнение.
Документът относно „Разпределението на работата“ заема важно място в
интернет страниците на всички съдилища. Именно това е документът, който предоставя
публичност на цялата важна информация за дейността на съда, на неговите отделения,
съдии и служители. „Разпределението на работата“ се публикува винаги преди периода,
за който се отнася.
През 2017 имаше опит от Министър на правосъдието да се замени процедурата по
разпределение на делата с автоматична система – нещо, срещу което председателите на
окръжните съдилища протестираха. Това доведе до дискусия в Парламента, която още
не е приключила.
Документът за разпределението на работата определя броя на делата и ги
разпределя на отделните съдии, отделения и колегии. Документът е много детайлен и
може да бъде оценен като прозрачен. Наред с това той може да бъде оценен и като
твърде сложен за аудитория без правна подготовка относно начина на функциониране и
критериите за разпределение на работата.
Подборът на дела, които да бъдат публично достъпни за медиите, се извършва от
„колегиум“ на Върховния съд, съставен от съдии, които правораздават в съответната
област на правото (§ 24 от закон 6/2002). Пресофисът на Върховния съд е пряко
подчинен на председателя на съда, като следва неговите разпореждания. Всички
съдебни решения, обаче, са публикувани в базата данни на Върховния съд и могат да
бъдат намерени през системата за търсене на сайта на Върховния съд:
http://www.nsoud.cz/Judikaturans_new/judikatura_vks.nsf/webSpreadSearch. Тази база
данни съдържа също решенията на апелативните и окръжните съдилища, но не и на
районните съдилища. По отношение на решенията на съда може да бъде направен
извод, че съществува прозрачност, доколкото всички те са публикувани, като дори найновите решения могат да бъдат открити в базата-данни.
От публично достъпната информация не може да се направи извод за наличието
на детайлно разработена правна рамка относно публичността на информация чрез
сайтовете на съдилищата. Доколкото всички съдилища, с изключение на върховните
съдилища и на Конституционния съд, са разположили своите сайтове на сървъра на
Министерството на правосъдието, става ясно, че Министерството задава рамката за
представяне на информация в интернет. Съществуват нормативни изисквания относно
съдържанието, което трябва да се публикува, като например изискванията на Закона за
достъп до информация, с които всички изследвани съдилища се съобразяват, макар и не
по стандартизиран начин. В тази област определено има място за подобрение и новият
портал представлява стъпка в правилната посока.
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Степента на прозрачност на администрацията на съдилищата може да бъде
оценена като висока. Закон 6/2002 установява общата рамка за работата на
администрацията на съда, като редица актове на Министъра на правосъдието и
вътрешни актове на съдилищата определят организацията и реда в работата на
администрацията.
Оценка на интернет сайтовете на съдилищата
Върховните съдилища, (Върховният съд и Върховният административен съд)
имат собствен интернет сайтове, докато всички останали изследвани съдилища са
представени чрез интернет портала на Министерството на правосъдието.
Интернет сайтът на Върховния съд изпълнява предназначението си да предоставя
информация по много добър и адекватен начин и осигурява висока степен на
прозрачност по отношение на своята роля, значение и актуална дейност. Няма
публикувана информация относно случаи на конфликт на интереси и информация за
финансовите интереси и имуществото на съдиите.
Достъпът до информация в базата данни със съдебни решения не е достатъчно
улеснен, като търсенето на информация в цялата система е относително трудно за
неспециалисти в областта на правото. Въпреки това решенията са достъпни и процесът
на взимане на решения е прозрачен. Уебсайтовете на върховните съдилища имат
сходна структура, но са далеч от това да бъдат унифицирани. Сайтовете на всички
останали съдилища от по-ниски инстанции имат еднаква структура, тъй като са част от
портала на Министерството на правосъдието. Въпреки това информацията, която тези
сайтове съдържат, се различава като очевидно имат различна интерпретация за това как
и къде определена информация се публикува.
Делата, които се публикуват и предоставят за медиите, се избират от „колегия“ от
съдии, които правораздват в съответната правна област. Така или иначе, всички
решения на окръжните, апелативните и върховните съдилища се публикуват и
юристите могат да се информират за практиката на съдилищата, а специализираните
медии да открият важни решения, което те в действителност правят.
Добра практика
Въз основа на извършеното проучване най-добро представяне в интернет има
Върховният съд. Структурата на сайта е най-достъпна и разбираема в сравнение с тази
на всички останали изследвани съдилища. В тази връзка като най-добри примери могат
са се посочат секции „За Върховния съд“, „Дейност по решения“ „За обществеността и
медиите“. Те съдържат полезна информация, която е добре структурирана и може да
бъде намерена относително лесно – за достигане до съответния документ или до
конкретна информация са необходими най-много три стъпки от основната страница на
сайта.
Върховният съд има вестник, който излиза на три месеца – “AEQUITAS”, който е
разбираем и интересен за четене.
Също така, на сайта на Върховния съд могат да бъдат намерени статистически
данни и документи, които са публикувани на достъпно за потребителите; сравнението
92

със сайтовете на другите съдилища показва, че те могат да бъдат намерени по
интуитивен начин.
Сайтът на Върховния административен съд е много близко по качество до
посочения сайт на Върховния съд. Като се отчита и фактът, че Върховният съд има
повече съдии и дела, сайтът на Върховния административен съд може да послужи за
добър модел.
В заключение, въз основа на извършеното проучване, може да се направи извод,
че прозрачността на сайтовете на съдилищата в чешката правосъдна система е
осигурена на сравнително добро ниво. Въпреки това, все още има какво да се желае.
Като адекватна стъпка в правилната посока може да се оцени изгражданият в момента
„Нов портал на правосъдието“.
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АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА, ВИЗИЯТА И
ФУНКЦИОНАЛНОСТИТЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА
СЪДИЛИЩАТА В ЧЕХИЯ, ГЕРМАНИЯ И АВСТРИЯ
Въведение
Ергономичността на интернет страница/ сайт е показател за удобство, което е
стимул за ползване от различни потребителски групи:
унифициране на дизайна на сайта, което се основава на общи стандарти;
осигуряване на прозрачност и публичност;
увеличаване на ползването на електронни данни (води до пестене на време,
хартия, служители; възможност за анализ на дейността и решенията на
съдилищата).
Задача на ергономията е оптимизирането на системата „човек – машина – работна
среда“. Част от областите на изследване при ергономията са достъпността и
ползваемостта (usability), която се определя като ефективността, ефикасността и
удовлетворението, с които конкретните потребители постигат определени цели в
конкретна среда I. Друг основен елемент на ергономията е безопасност. Той не е
предмет на конкретното изследване, защото кореспондира с други задачи, а не със
задачата за оценка на прозрачност и публичност на интернет страниците на
съдилищата.
Качественият
потребителски
качества/характеристики:

интерфейс

притежава

следните

1. Яснота: избягва появата на двусмисленост.
2. Стегнатост: избягва претрупаност.
3. Познатост: ползва термини от реалния живот.
4. Бърза реакция: осигурява своевременно получаване на информация какво се
случва във всеки момент.
5. Последователност: ползва повтарящите се модели.
6. Ефикасност: ползва хипервръзки, бутони и т.н..
7. Улеснение: предлага решения за корекция при направени грешки при
въвеждане.
Тези характеристики могат да се разглеждат като качествени фактори за
ползваемост, която е съществен елемент на ергономията.
Методология на изследването
Настоящото изследване е основано на събрани собствени емпирични данни и
международни стандарти за ергономия, през призмата на които е направен преглед,
систематизиране и анализ на 27 чуждестранни сайта на съдилища на три държавичленки на ЕС и 178 сайта на български съдилища.
94

Етапите на събиране на собствени емпирични данни и обработка при това
изследване са:
1. Преглед на стандартите.
2. Формиране на критерии за целите и съобразно настоящето изследване.
3. Събиране на първични емпирични данни чрез преглед и оценка на 178
български и 27 чуждестранни сайта на съдилища.
4. Обработка и обобщаване на събраните емпирични данни.
5. Анализ и препоръки, базирани на данните.
Фигура 6: Етапи на изследване и анализ на данните

Кратко описание на ползваните стандарти и методики
Стандарт БДС EN ISO 9241-151:2009 за Ергономия на взаимодействието човексистема. Част 151: Ръководство за потребителски интерфейс за World Wide
Web (ISO 9241-151:2008)123
Тази част на стандарта ISO 9241 дава указания за софтуерни уеб потребителски
интерфейси от гледна точка на ползваемостта. Препоръките обхващат темите за
дизайна на високо ниво, навигация и търсене, представяне на информационното
съдържание и т.н. Уеб потребителските интерфейси се срещат на персонални
компютърни системи, мобилни системи или друг тип мрежови устройства. Докато
препоръките, дадени в тази част на ISO 9241, се прилагат за широк спектър от налични
технологии за директно взаимодействие с крайния потребител (front-end), то
проектирането на мобилни уеб интерфейси или на „умни” устройства може да изисква
допълнителни указания, които не са в областта му на приложение; наред с това то не
осигурява подробни указания за техническото прилагане или указания за въпроси,
отнасящи се до естетическото или художествено-творческото проектиране.
Стандарти за достъпност на Инициативата за достъп до интернет /Web
Accessibility Initiative – WAI124 и за достъпност на потребителския интерфейс за
хора с увреждания WCAG 2.0125
Стандартите за достъпност на Инициативата за достъп до интернет /Web
Accessibility Initiative – WAI и за достъпност на потребителския интерфейс за хора с
увреждания WCAG 2.0 дават изискванията към проектирането и разработката на уеб
сайтове, инструменти и технологии, за да могат хората с увреждания да ги използват.
По-конкретно, хората с увреждания да могат да възприемат, разбират, навигират и
123

http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=57408
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/
125
https://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/
124
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взаимодействат с информацията в мрежата. В случая на настоящото изследване уеб
достъпността е ограничена изключително до зрителни/визуални увреждания.
Структура на ползваните критерии
На основата на посочените стандарти и методики, могат да бъдат изведени
критерии за ергономичност (максимален брой точки 33), които са разпределени в
няколко основни групи:
Общи (максимална стойност: 6 точки)

I.

1. Общ изглед на интернет страницата на съда в зависимост от резолюцията на
екрана.
2. Възможност за запазване на информация на компютъра на потребителя.
3. Дата на последна актуализация на сайта.
4. Информация за собственика на сайта.
Организация и дължина на страница (максимална стойност: 6 точки)

II.

1. Дължина на началната страница – брой „екрани“.
2. Възможност за изтегляне на дълги документи.
3. Активни връзки (hyperlinks), сочещи към по-подробна информация.
4. Целеви линкове.
Навигация (максимална стойност: 9 точки)

III.

1. Възможност за връзка към всяко едно от предходните нива (навигационна
лента).
2. Дължина навигационна структура – вертикално меню.
3. Място на навигационна структура – вертикално меню.
4. Дължина на навигационна структура – хоризонтално меню.
5. Стъпка „Назад“ /backward на всяка страница.
6. Карта на сайта.
Шрифт и цвят (максимална стойност: 2 точки)

IV.

1. Различен цвят, размер и форматиране на шрифта между заглавията и
подробното съдържание.
2. Промяна на цвета на посетените връзки.
Електронни форми (максимална стойност: 3 точки)

V.

1. Възможност за онлайн обратна връзка (изпращане на препоръки, мнения,
сигнали през онлайн електронна форма на сайта).
2. Отбелязани задължителни полета.
3. Допълнителна информация за това как да се отстранят грешки, ако са
направени.
VI.

Търсене (максимална стойност: 4 точки)
1. Достъпен инструмент за търсене.
2. Опции или функции за разширено търсене.
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3. Възможност да се сортират резултатите от търсенето по теми, дата или други
критерии.
VII.

Стандарти за достъпност (максимална стойност: 1 точки)

1. Звукова версия или промяна шрифт (за потребители с намалено /увредено
зрение /зрителни проблеми).
VIII.

Мобилност (максимална стойност: 2 точки)
1. Преглед на сайта през мобилно устройство (за нарастващия брой потребители
през таблети и смартфони).
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО

Първичните данни, на основата на които са извършени изследването, анализът на
резултатите и са формулирани съответните препоръки, са събрани в периода 20.07.15.08.2018 г. чрез детайлна проверка на всеки един критерий за ергономичност на
интернет страниците на 27 съдилища от Германия, Австрия и Чехия, по 9 сайта от всяка
държава.
Сайтовете са изследвани и оценени по 24 критерия, групирани в 8 групи. Всеки
критерий е измерен по скала 0, 1, 2 или 3, където 0 е показател за ниско ниво на
съответствие с критериите за ергономичност, а 3 – показател за най-високо ниво на
съответствие с критериите за ергономичност. Сравнението и анализът са направени на
база брой събрани точки за всеки сайт, като максималният брой точки е 33. Извършена
е и пълна верификация на събраните данни.
ЧЕХИЯ
В момента порталът за достъп до интернет страниците на първо, второ и третоинстанционните чешки съдилища е в процес на трансформация. Разгледани са двата
портала: старият портал, намиращ се на адрес: http://portal.justice.cz/, и новият портал,
намиращ се на адрес: http://novyportal.justice.cz/).
При прегледа на сайтовете на съдилищата, достъпни през стария портал, прави
впечатление унифицираната визия и съдържание – налице са задължителни елементи
при всички сайтове, а именно:
- хоризонтално меню (непроменящо се с непроменяща се информация за всички
съдилища) и вертикално меню – с информация за/от конкретния съд;
- информация за собственик: Министерство на правосъдието;
- карта на сайта – няма връзка, но менюто е подробно организирано;
- дата на актуалност на сайта – може да се проследи само за съдебни дела, като
информацията излиза на нов екран (InfoDeska);
- има указания как да се стигне до съда;
- има информация за достъп до сградата на хора с увреждания.
На следващите две фигури са представени примери за унифицирана визия за
сайтовете на съдилищата на Чехия, достъпни през стария портал:
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Фигура 7-1 Окръжен/областен съд Чешке Будьовице (Krajský soud v Českých
Budějovicích)

Фигура 7-2 Районен съд Чешки Крумлов (Okresní soud v Českém Krumlově)
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Посочената практика за унифициране на общата визия със задължителни
елементи, присъстващи за всички интернет страници, е добър пример, който може да
бъде ползван и при съдилищата в България.
При прегледа на новия портал, който е в процес на разработка, може да се
отбележи следното:
- създадена е рамка, като към момента на извършването на проверката, все още
не е качена съответната информация;
- има търсене, но към момента на извършването на проверката не работи.
Следващата диаграма представя графично информация за разгледаните сайтове на
съдилищата в Чехия по групи критерии в хоризонтала (от I до VIII), а по вертикала се
отчита процентното съотношение на получения брой точки към максималния по
съответния критерий във възходящ ред.
Фигура 8 Оценки на показателите за ергономичност на сайтовете на съдилищата в Чехия

Сайтовете са със следните показатели на ползваните критерии за ергономичност:
- високи показатели за:
o общи изисквания;
o организация и дължина на страница;
- в средната част на скалата за:
o навигация;
o шрифт и цвят;
o търсене;
- ниски показатели за:
o електронни форми;
o стандарти за достъпност;
o мобилност.
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Информацията за делата е достъпна свободно за гражданите през централизирана
система, до която е осигурен достъп през началната страница на сайта на всеки първо-,
второ- и трето-инстанционен съд в Чехия (единна платформа Infodeska:
http://infodeska.justice.cz/).
Добър пример за развитие на електронно правосъдие е практиката за електронно
подаване на документи – Web application ePodatelna, която функционалност е
разработена общо за всички съдилища, с препратка от страницата на всяко от
съдилищата (https://epodatelna.justice.cz/).
Електронните форми са достъпни чрез портала през различни канали: е-мейл,
DataBox – част от eGovernment Чехия (http://www.datoveschranky.info) или Web
application
ePodatelna
(http://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do),
достъпен само с квалифициран електронен подпис.
Фигура 9 Електронно подаване на документи (Web application ePodatelna)

С най-добри показатели по този критерий са двете върховни съдилища на Чехия:
Върховният съд (Nejvyšší soud) и Върховният административен съд (Nejvyšší správní
soud).
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Фигура 10 Пример за добра навигация: сайт на Върховния съд (Nejvyšší soud)

Сайтът на Върховния административен съд предоставя възможност за онлайн
обратна връзка и добри възможности за навигация.
Фигура 11 Пример за обратна връзка: сайт на Върховния административен съд (Nejvyšší správní soud )

Единствено сайтът на Върховния съд има работеща мобилна версия (бел: за
съдилищата, достъпни през новия портал, също има разработена мобилна версия, но
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към момента на извършваната проверка на сайта, тя още не може да бъде тествана за
работоспособност).
Фигура 12 Мобилна версия на сайта на Върховния съд на Чехия (Nejvyšší soud)

Останалите съдилища не предоставят възможност за онлайн обратна връзка и за
шрифт, като техните функционалности за търсене и навигация са ограничени.
Сайтовете на чешките съдилища не реализират функционалност за спазване на
стандартите за достъпност.
В обобщение, въз основа на извършеното проучване и анализа на интернет
страниците на проучените съдилища в Чехия като добра практика могат да се откроят
следните характеристики:
1. Унифицирана визия със задължителни елементи, присъстващи за всички
интернет страници.
2. Електронните форми са достъпни чрез портала през различни канали, като
достъпът е централизиран – използва се препратка към обща интернет
страница за всички съдилища.
ГЕРМАНИЯ
Германия е държава с федерална структура. Въз основа на институционалната
структура на съдебната система на страната и на анализа на добрите практики за
прозрачност на съдилищата е извършен преглед на сайтовете на съдилища на
провинция Северен Рейн Вестфалия.
Силно впечатление прави фактът, че всички разгледани сайтове са с унифицирана
визия и съдържание (на всички сайтове са налични еднакви елементи), с изключение на
Върховния съд на Германия, което за този конкретен съд е нормално и оправдано. Като
примери в тази връзка могат да бъдат посочени интернет страниците на
административния съд на Дюселдорф и на Районния съд на Солинген.
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Фигура 13-1 Административен съд Дюселдорф (Verwaltungsgericht Düsseldorf)

Фигура 13-2 Районен съд Солинген (Amtsgericht Solingen)
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Показателите на ергономичност на анализираните сайтове в Германия са
представени на следващата диаграма, която представя графично следната информация:
по хоризонтала от I до VIII са отразени основните групи от критерии, а, по вертикала е
отчетено процентното съотношение на получения брой точки към максималния по
съответния критерий във възходящ ред.
Фигура 14 Оценки на показателите за ергономичност на съдилищата в Германия

Сайтовете имат следните показатели на ползваните критерии за ергономичност:
- високи показатели за:
o общи изисквания;
o организация и дължина на страница;
o навигация;
o търсене
o мобилност;
- в средната част на скалата за:
o шрифт и цвят;
o стандарти за достъпност;
- ниски показатели за:
o електронни форми.
Сайтовете на съдилищата не предоставят възможност за онлайн обратна връзка.
Изключение от общата картина се открива на сайта на Върховния съд на Германия,
който е с пълна функционалност за попълване на електронни форми – указани са
задължителните полета, а при неправилно попълване има „подсказване“ какво трябва
да се коригира.
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Фигура 1 Възможност за попълване на форма за обратна връзка на сайта на Върховния съд на
Германия

От друга страна, сайтът на Върховния съд на Германия е единственият от
разгледаните сайтове, който няма адекватна функционалност за преглед на сайта през
мобилно устройство.
Всички останали съдилища поддържат мобилна версия на интернет страницата
си, която е с пълна функционалност. Един от примерите, които могат да се посочат в
тази връзка, е сайтът на Административния съд в Кьолн.
Фигура 16 Мобилна версия на сайта на Административния съд в Кьолн (Verwaltungsgericht Köln)

Електронни форми (например, електронно подаване за електронни правни сделки,
което е уредено от специален закон) са разработени общо за всички съдилища и са
достъпни през специален портал, който е достъпен на следния адрес:
https://justiz.de/elektronischer_rechtsverkehr/index.php.
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Фигура 2 Германия: портал за електронни правни отношения

Прави впечатление наличието на опростена версия за хора с нарушено зрение в 50
% от разгледаните интернет страници.
Фигура 3 Опростена версия на сайт на съда в Дюселдорф, предназначена за хора с нарушено
зрение

На всички разгледани интернет страници има налична информация за начина на
достъп до сградата на хора с увреждания.
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В обобщение, от анализа на интернет страниците на разгледаните съдилища на
Германия като добра практика, която може да се ползва, могат да се откроят следните
характеристики:
1. Унифицирана визия и съдържание – на всички сайтове са налични еднакви
елементи.
2. Пълна функционалност за попълване на електронни форми – указани са
задължителните полета, а при неправилно попълване има „подсказване“ какво
трябва да се коригира – например сайтът на. Върховния съд на Германия.
3. Електронните форми са разработени общо за всички съдилища и са достъпни
през специален портал.
4. Поддръжка на мобилна версия на сайтовете на всички съдилища.
Въз основа на извършеното изследване може да се направи извод, че моделът за
стандартизиран подход за изграждане на интернет страниците на съдилищата в
Германия може да се разглежда като образец и да се ползва и при българските
съдилища.
АВСТРИЯ
Първо- и второ-инстанционните съдилища са достъпни само през единен портал
(www.justiz.gv.at). Те са с опростена функционалност. Добър подход е унифицираната
визия, но при нея са ограничени възможностите за покриване на ергономичните
критерии: много ограничени общи и навигационни показатели, липса на възможност за
онлайн обратна връзка, общ механизъм за търсене – в целия портал, а не в конкретния
съд, непокрити стандарти за достъпност и мобилност.
Останалите разгледани интернет страници на върховни и административни
съдилища са със следните показатели на ползваните критерии за ергономичност:
- високи показатели за:
o общи изисквания;
o организация и дължина на страница;
o навигация;
o мобилност;
- в средната част на скалата за:
o шрифт и цвят;
o търсене;
- ниски показатели за:
o стандарти за достъпност;
o електронни форми.
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Фигура 4 Оценки на показателите за ергономичност на сайтовете на съдилищата в Австрия

Горната диаграма представя графично информация за всички разгледани сайтове
(Върховен съд, административни съдилища и тези, достъпни само през портала) на
съдилищата в Австрия по групи критерии в хоризонтала (от I до VIII) и по вертикала се
отчита процентното съотношение на получения брой точки към максималния по
съответния критерий във възходящ ред.
Само Върховният административен съд предлага форма за онлайн обратна връзка.
Сайтът на Върховния съд е единственият, който предоставя възможност за
промяна на цветовете за хора със зрителни проблеми. В тази връзка за него може да се
направи извод, че покрива стандартите за достъпност.
Фигура 20 Сайт на Върховния съд на Австрия: възможност за промяна на цветовете за хора със
зрителни проблеми

Информация за делата е достъпна свободно за гражданите през централизирана
система. Това е правната информационна система на Федералната канцелария, която е
достъпна на следния интернет адрес: https://www.ris.bka.gv.at/.
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Фигура 21 Австрия, единна правна информационна система

Въз основа на извършения анализ на интернет страниците на съдилищата в
Австрия като добра практика може се открои следната ключова характеристика:
Унифицирана визия, която обаче не разполага с опростена функционалност.
СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ЕРГОНОМИЧНОСТТА НА САЙТОВЕТЕ
НА СЪДИЛИЩАТА В ЧЕХИЯ, ГЕРМАНИЯ И АВСТРИЯ
Общата диаграма на обобщените резултати за ергономичност на Интернет
страниците на съдилищата в Чехия, Германия и Австрия показва, че по усреднени
стойности показателите са между 19 и 21.
Фигура 22 Обобщени резултати за ергономичност на сайтовете на изследваните съдилищата в Чехия,
Германия и Австрия
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Анализът на сайтовете на чешките съдилища (стар портал) показва, че техните
показатели са в долната част на скалата за ергономичност, в сравнение с тези на
немските и австрийските съдилища.
Интернет страниците на немските съдилища получават най-високи оценки за
ергономичност, като в сравнение с тези на чешките и австрийските съдилища те са във
високата част на скалата за ергономичност.
Страниците на австрийските съдилища, в сравнение с чешките и немските, също
могат да бъдат позиционирани в ниската част на скалата. Тук има няколко изключения,
които се отнасят до страниците на върховни и административни съдилища.
Фигура 23 Чуждестранни съдилища по групи показатели

Обобщено, от горната диаграма е видно следното: разгледаните интернет
страници на изследваните чуждестранни съдилища са със следните показатели на
ползваните критерии за ергономичност:
- високи показатели за:
o общи изисквания;
o организация и дължина на страница;
o навигация;
o мобилност;
- в средната част на скалата за:
o шрифт и цвят;
o търсене;
- ниски показатели за:
o стандарти за достъпност;
o електронни форми.
Въз основа на извършеното проучване на интернет сайтовете на изследваните
съдилища в Чехия, Германия и Австрия може да се направят изводи в следните насоки:
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1. Интернет страниците на съдилищата в Германия са структурирани най-добре в
сравнение с интернет страниците на съдилищата на Чехия и Австрия.
От ергономична гледна точка моделът за стандартизиран подход за изграждане на
интернет страниците на съдилищата в Германия е добра практика, която може да се
разглежда като адекватен образец при изграждане на интернет страниците и на
българските съдилища. Сред ключовите характеристики на този модел се открояват:
1.1. Унифицирана визия и съдържание на всички сайтове, в които са създадени
еднакви структурни елементи. (подобен подход е възприет и при част от
сайтовете на чешки и австрийски съдилища).
1.2. Пълна функционалност за попълване на електронни форми, като са указани
задължителните полета, а при неправилно попълване има „подсказване“
какво трябва да се коригира – т.е. разработена е онлайн обратна връзка при
попълване на формулярите.
1.3. Електронните форми са разработени общо за всички съдилища и са
достъпни през специален портал.
1.4. Осигурена е поддръжка на мобилна версия на сайтовете на всички
съдилища.
2. Добър пример за развитие на електронно правосъдие дават сайтовете на чешките
и на немските съдилища, като за всичките съдилища е разработена
функционалност за електронно подаване на документи.
3. Съдилищата в Австрия не са възприели цялостни унифицирани стандарти за
ергономичност на всички сайтове, като техните показатели дават примери за
оценки в двете крайности: сайтовете на Върховният съд и административните
съдилища са със сравнително високи показатели за ергономичност, докато
първо- и второ-инстанционните съдилища са с ниски показатели.
4. Интернет страниците на съдилищата в Чехия получават оценки, които ги
позиционират в по-ниската част на скалата за ергономичност. Основната
причина за това се дължи на периода на трансформация, който протича
успоредно с периода на извършване на настоящото проучване.
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МАТРИЦА
ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ В РАБОТАТА НА
СЪДИЛИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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ОБХВАТ И ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА МАТРИЦАТА ЗА
ОЦЕНКА НА ПРОЗРАЧНОСТТА И ПУБЛИЧНОСТТА НА
СЪДИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ
Целта на разработената матрица за оценка на съответствието е да послужи за
събиране на надеждна и обективна информация относно практиките на съдилищата в
България за публичност и прозрачност на дейността им посредством използване на
техните официални интернет страници.
На следващо ниво, целта на матрицата е също така да даде възможност за
обобщение на събраните данни и извеждане на модели на добри практики и дефицити и
тяхното типологизиране съобразно категорията изследвани съдилища.
Събраната и обобщена в типови модели информация следва да послужи за
създаване на Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата в
България.
В този смисъл, Матрицата за оценка отчита две специфични измерения на
заданието:
1. Международният контекст и източниците на добри практики
2. Действаща стратегическа рамка относно основни и специфични параметри на
оценката.
Обект на оценка е публично достъпния интерфейс на интернет страниците на
съдилищата по специално изработени индикатори и налични функционалности.
Матрицата за оценка отчита и направените изводи и наблюдения в Експертен
Доклад за правните аспекти на проблема с унифициране на визията на интернет
страниците на органите на съдебната власт и Окончателен доклад, свързан с
техническите и програмни аспекти на унифицирането на визията на уеб страниците
(разработен през 2013 г. от неправителствена организация и представен на ВСС).
В обхвата на оценката се включват съдилищата в Република България по чл. 61
ал. 1 от Закона за съдебната власт с изключение на военните съдилища,
специализирания наказателен съд и апелативния специализиран наказателен съд.
Тази дефиниция на обектите на оценка се основава на търсения в заданието ефект
– повишаване на доверието във функционирането на съдилищата, с които гражданите
имат пряк досег при осъществяване на своите права.
Оценката е структурирана на базата на следните елементи:
1) Индикатори според водещите международни стандарти
2) Индикатори според каталог на добри практики
3) Матрица за оценка на съдилищата в България
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ИНДИКАТОРИ СПОРЕД ВОДЕЩИ МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ И ДОБРИ
ПРАКТИКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ В РАБОТАТА НА
СЪДИЛИЩАТА

1. ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ И ПРОЗРАЧНОСТ
Правосъдната система е прозрачна и информацията относно
функционирането на съдебната система се публикува.
Съдиите предприемат стъпки, за да гарантират достъп до бързо,
ефективно и разумно като цена разрешаване на споровете; те способстват
за алтернативно разрешаване на споровете.
Съдебните документи и решения се изготвят на достъпен, прост и ясен
език. Съдиите издават аргументирани решения, обявени публично в
рамките на разумен срок, решенията се основават на справедливо и
публично разглеждане.
Предоставянето на информация за функционирането на съдебната система
е важна предпоставка за осигуряване на достъп на гражданите до
правосъдие.
По-конкретно, обществото трябва да бъде запознато с характера на делата,
които може да бъдат заведени, възможната продължителност, разходите и
съществуващите рискове в случай, че бъдат неправилно използвани
съдебните средства. Трябва да бъде предоставена информация също така
относно алтернативните средства за решаване на спорове, които могат да
бъдат предложени на страните.
Тази обща информация за обществото може да бъде допълнена най-вече от поточна информация относно някои решения по знакови дела, издадени от
съдилищата и колко време е необходимо за разглеждане на делата в различните
съдилища.
Информацията за функционирането на съдебната система може да бъде
подадена от различни източници, например Министерството на правосъдието
(публикуване на информационни брошури, Интернет страници, и т.н.),
социалните служби и публичните служби за правни съвети, организирани от
адвокатски сдружения, както и от други източници.
Самите съдилища трябва да участват в разпространяването на информацията,
по-специално когато те имат служби за връзки с обществеността. Един от
подходящите начини за разпространение на информация са Интернет
страниците, поддържани от съдилищата.
ИТ създават нови възможности за предоставяне на обобщена информация
на потребителите на съда относно правосъдната система, нейните
дейности, съдебната практика, разходите за процедурите, алтернативните
способи за решаване на спорове и т.н.
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Правосъдната система трябва да направи съдебната практика или поне
основните решения достъпни в интернет
i) безплатно;
ii) в лесно достъпна форма, и
iii)като се има предвид защитата на личните данни.
2. ЕТИКА И ОТГОВОРНОСТ
Действията на съдиите се ръководят от деонтологични принципи,
разграничени от дисциплинарните правила. Те следва да се съставят от
самите съдии и да се включват в обучението им.
Общественото доверие и уважението към съдебната власт са гаранции за
ефикасността на съдебната система: разбираемо е, че поведението на съдиите в
техните професионални дейности се приема от членовете на обществото като
основно за доверието в съдилищата.
3. ВРЪЗКИ НА СЪДИЛИЩАТА С ОБЩЕСТВЕНОСТТА С ОГЛЕД НА
РОЛЯТА НА СЪДИЛИЩАТА В ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБЩЕСТВО
Развитието на демокрацията в европейските държави означава, че гражданите
трябва да получават подходяща информация за организацията на обществените
органи и условията, при които се създават законите. Нещо повече, също
толкова важно е гражданите да знаят как работят съдебните институции.
Правосъдието представлява основен компонент на демократичните общества.
То има за цел да разрешава спорове между страни и чрез решенията, които
издава, да изпълнява и "нормативна", и "образователна" роля, давайки на
гражданите необходимите насоки, информация и сигурност в закона и
практическото му прилагане.
Адекватната информация за функциите на съдебната власт и нейната роля
и пълна независимост от останалите държавни органи, може ефективно да
допринесе за повишаване на разбирането за съдилищата като крайъгълен камък
на демократичните конституционни системи, както и за ограниченията в
дейността им.
Опитът на повечето граждани със съдебната система на страната им се
ограничава до участието им като страни по дела, свидетели или съдебни
заседатели. Интегрирането на правосъдието в обществото изисква
съдебната система да се отвори и да се научи да говори за себе си.
Първият начин, по който съдебните институции могат да станат по-достъпни, е
да се въведат общи мерки за информиране на обществеността относно
дейността на съдилищата.
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4. ВРЪЗКИ НА СЪДИЛИЩАТА С УЧАСТНИЦИТЕ В СЪДЕБНИТЕ
ПРОЦЕДУРИ
Впечатленията на участниците в съдебните процедури са негативни, ако
правосъдната система и нейните членове (съдии, прокурори, съдебни
служители) по някакъв начин изглеждат пристрастни или неефективни. Такъв
вид отрицателни представи се разпространяват лесно.
За да се насърчи по-доброто разбиране за ролята на съдебната система, е
необходимо усилие, което да гарантира доколкото е възможно, че представата
на обществеността за правосъдната система е точна и отразява усилията,
полагани от съдиите и съдебните служители за спечелване на уважението и
доверието в способността на съдилищата да изпълняват тази функция. Това
действие ще трябва ясно да покаже до какво се ограничава дейността на
правосъдната система.
5. ВРЪЗКИ НА СЪДИЛИЩАТА С МЕДИИТЕ
Цялата информация, която се предоставя на медиите от съдилищата, трябва да
бъде съобщавана по прозрачен и недискриминационен начин.
6. ДОСТЪПНОСТ, ПРОСТОТА И ЯСНОТА НА ЕЗИКА, ИЗПОЛЗВАН ОТ
СЪДИЛИЩАТА ПРИ ПРОЦЕДУРИТЕ И В РЕШЕНИЯТА
Разбираемият и ясен правен език има благотворно влияние, защото прави
върховенството на закона достъпно и предвидимо за гражданите, ако е
необходимо с помощта на специалист-юрист, както показва практиката на
Европейския съд за човешките права.
Важен аспект от достъпността на правосъдието, както се съдържа в
съдебните решения, се съдържа в лесния достъп на широката публика до
тях.
КАТАЛОГ НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ
А. ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ126
А.1. Държавата осигурява разпространение на информация за функционирането
на съдебната система, необходима за поддържане на високо ниво на обществено
доверие:
a) естеството на делата, които могат да бъдат заведени;
b) средната продължителност на производството в различните съдилища;
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https://rm.coe.int/1680747be5
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c) разходите и рисковете в случай на неправомерно използване на правните
средства;
d) алтернативните средства за разрешаване на спорове, които се предлагат на
страните;
e) решения по обществено значими дела, издадени от съдилищата.
А.2. Конкретни примери:
➢ На разположение на гражданите са предоставени ръководства с указанията,
изброени в т. А.1. – в печатен или електронен вид (Австрия Германия, Чешка
република); специфичен е случаят на Швеция, където подобен наръчник се
поддържа и публикува от правителството. в него се съдържа информация
включително за компенсирането на жертви на вреди и престъпление.
➢ Самите съдилища участват в разпространението на информация, подходяща за
гражданите – в Германия127 съдилищата предоставят информация относно
правилата за работа на съда (в печатен и електронен формат), актуални правни
проблеми, полезна информация по конкретни въпроси (например често
срещани проблеми на потребителите, фирмите, вещните права и т.н.),
специализирана информация за нуждите на свидетелите по дела,
специализирана информация за съдебните заседатели, вещите лица и др. Често
срещана практика е и публикуването на интернет страницата на съда и на
аналитични публикации на съдиите.
➢ Различни по обхват образователни програми съдържат описание на съдебната
система, включително предлагат информация за съдебната история, кратки
курсове за ученици и т.н. – Германия, Швеция, и др.
А.3. Стандартни формати за документите, необходими за образуване на дело и
даване ход на съдебните действия - за някои видове дела подобни се предлагат
например в Швеция, Люксембург (виж по-долу).
А.4. Използване на технологии, чрез които страните по спора могат, по
електронен път, да:
a) получат необходимите документи за завеждане на дело пред съда –
възможността се прилага (за някои видове дела) във Франция, Люксембург,
Австрия.
b) да се свържат направо със съдилищата;
c) да получат пълна информация, дори преди образуване на производството,
относно характера и сумата на разходите, които те трябва да поемат и указание
за предвижданата продължителност на производството до момента на
произнасяне на решението – на този принцип е организирана информацията,
предоставяна от официалния портал на Люксембург.
Б. ЕТИКА И ОТГОВОРНОСТ
Естония, Литва, Словения, Чешката Република и Словакия, имат „етичен кодекс
на съдебната власт” или „принципи на поведение”, които са приети на събрания от
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представители на съдиите и са отделни от дисциплинарните правила. Същите са
достъпни на официалния портал или интернет страниците на съдилищата.
В. ВРЪЗКИ НА СЪДИЛИЩАТА С ОБЩЕСТВЕНОСТТА С ОГЛЕД НА
РОЛЯТА НА СЪДИЛИЩАТА В ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБЩЕСТВО
Модел на най-добра практика сред страните-членки на ЕС предлага подходът на
Люксембург.
Единният портал „Правосъдие“ www.justice.public.lu предлага високо ниво на
систематизация на значим обем от информация, насочена към гражданите и
практикуващите юристи.
Порталът е изграден на основата на водещи проблематики, оформени
визуално като отделни тематични секции: Организация на правораздаването;
Наказателно правосъдие; Трудово право; Семейно право; Търговско право;
Международно сътрудничество; Информация в помощ на гражданите, и др.
Всяка секция съдържа най-важните рубрики, релевантни към съответната тема.
Така например, секция „Семейно право“ включва следните основни рубрики:
Осиновяване; Разводи; Международно осиновяване на деца; Закрила на детето;
Домашно насилие, и др. (специфични за семейното право в страната)
Съдържанието на всяка рубрика е оформено по идентичен графичен и тематичен
начин:
➢ предлага кратко описание на основната тема на език, достъпен за
гражданите – например какво представлява осиновяването, в кои съдилища се
гледат дела за осиновяване, каква процедура се следва, средната
продължителност на производството;
➢ предлага свалянето на формуляри – необходими за стартиране на съответната
процедура;
➢ предлага информация за алтернативни методи (където са налични) за
решаване на спорове по извънсъдебен път;
➢ в специална секция „Под-рубрика“ предлага достъп до:
✓ релевантното законодателство;
✓ съдебна практика – препраща към списък със съдилища, които гледат
съответния тип дела. При избор на конкретен съд се предлага достъп до найважните дела по съответната материя;
✓ допълнителна информация.
Информация по отношение собствено дейността на съдилищата се получава чрез
отделно меню в дясна колона на страницата, от което има достъп до следните типове
информация: Актуално; Годишник; Съдебни заседания; Съдебна практика;
Публикации; Формуляри; Законодателство.
Прави впечатление добрата организация на информацията – към най-важните за
гражданите елементи (формуляри, съдебна практика, законодателство) може да се
достъпи лесно или през тематичната секция, или чрез основното меню.
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ИНДИКАТОРИ ЗА ЕРГОНОМИЧНОСТ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ
Ергономичността на интернет страница/сайт е показател за удобство, което се
изразява в:
- унифициране на дизайна на сайта, което се основава на общи стандарти;
- осигуряване на прозрачност и публичност;
- увеличаване на ползването на електронни данни (води до пестене на време,
хартия, служители; възможност за анализ на дейността и решенията на
съдилищата).
Задача на ергономията е оптимизирането на системата „човек – машина – работна
среда“. Част от областите на изследване при ергономията са достъпността и
ползваемостта (usability), която се определя като ефективността, ефикасността и
удовлетворението, с които конкретните потребители постигат определени цели в
конкретна среда I.
Друг основен елемент на ергономията е безопасност. Той не е предмет на
конкретното изследване, защото кореспондира с други задачи, а не със задачата за
оценка на прозрачност и публичност на интернет страниците на съдилищата.
Качественият
потребителски
интерфейс
притежава
следните
качества/характеристики:
1. Яснота: избягва появата на двусмисленост.
2. Стегнатост: избягва претрупаност.
3. Познатост: ползва термини от реалния живот.
4. Бърза реакция: осигурява своевременно получаване на информация какво се
случва във всеки момент.
5. Последователност: ползва повтарящите се модели.
6. Ефикасност: ползва хипервръзки, бутони и т.н..
7. Улеснение: предлага решения за корекция при направени грешки при
въвеждане.
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МАТРИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА
КАТЕГОРИЯ СЪД

ИЗСЛЕДВАН ИНДИКАТОР

Обща информация: общо
описание на компетентността
на съда, информация относно
достъпност, адрес, правила за
достъп до сграда и
администрация и др.

 Районен съд (населено място)
………………………………
 Окръжен съд (населено място)
………………………………
 Апелативен съд (населено място)
…………………………….
 ВКС

ТИП НАЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 Административен съд (населено място)
………………………………………..
 ВАС

ИМЕ НА СЕКЦИЯТА в
която е поместена
информацията

БРОЙ СТЪПКИ за
достъп до
информацията

Компетентност на съда: отбелязва се дали има цитиран
текст от ЗСВ или информацията е във форма, подходяща
за гражданите
Достъпност: отбелязва се наличието на информация за
ред и правила за достъп до съдебната сграда,
администрацията и ръководството на съда

Публикува се финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Организация на съда:
Информация за магистратите:
Информация за съдебната
администрация
Информация за съдебните
заседатели (където е
приложимо)
Информация за вещите лица
(където е приложимо)

Информация за магистратите: списък и биография на
съдиите, информация за ръководството на съда,
информация за специализация на отделения и съдебни
състави; регистър на отводите на съдиите
Информация за съдебните служители:
организация/органиграма на съдебната администрация,
описание на сферите на компетентност,

Информация за съдебните заседатели (където е
приложимо): списък на съдебните заседатели, наръчник за
дейността на съдебните заседатели,

Информация за вещите лица (където е приложимо):
списъка на вещите лица, ръководство за дейността на
вещите лица

Вътрешни правила:
информация относно
политики за осигуряване на
публичност и прозрачност
относно работата на
съдилищата (публикувани
документи, които дефинират
принципите, подходите и
действията за осигуряване на
публичност и прозрачност).

Посочва се актуален списък на достъпните Вътрешни
правила и датата на тяхната последна актуализация
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Системи за случайно
разпределение

Случайно разпределение на делата: Посочва се наличието
на Вътрешни правила, публикувани констатации на ИВСС
от извършени проверки, информация за предприети мерки
за подобряване на системата; възможност за
осъществяване на граждански контрол върху случайното
разпределение не делата
Случайно разпределение на съдебните заседатели:
Посочва се наличието на Вътрешни правила за случайното
разпределение на съдебните заседатели по чл. 72 ал. 2 от
ЗСВ; информация за възможност за осъществяване на
граждански контрол върху случайното разпределение на
съдебните заседатели

Отчетност:

Публикувани периодични отчети за дейността, аналитични
доклади и статистически обработена информация относно
работата на съдилищата по важни показатели като
отменени/изменени съдебни актове
Публикувани други отчети по изпълнение на програми,
планове и др.

Етични стандарти:

Наличие на етичен кодекс за съдии, Наличие на
стандартизирани канали и правила за подаване на сигнал за
неспазване на етичните стандарти,
Информация за работата на Етичните комисии
Наличие на етичен кодекс за съдебни служители,
Наличие на стандартизирани канали и правила за подаване
на сигнал за неспазване,
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Наличие на етичен кодекс за съдебни заседатели,
Наличие на стандартизирани канали и правила за подаване
на сигнал за неспазване на етичните стандарти,
Наличие на етичен кодекс за вещите лица,
Наличие на стандартизирани канали и правила за подаване
на сигнал за неспазване,
Деклариране на имущество:
наличие на правила за
деклариране за съдии, съдебни
служители, вещи лица и
съдебни заседатели (където е
приложимо)

Декларации на съдии: наличие на информация как
гражданите могат да се информират за декларациите на
съдиите;
наличие на информация как гражданите могат да
сигнализират за несъответствие в имуществените
декларации на съдиите в съответствие с чл. 175л ал.1 от
ЗСВ
Декларации на съдебните служители: наличие на
информация как гражданите могат да достъпят
декларациите на съдебните служителите; наличие на
информация как гражданите могат да сигнализират за
нарушения на чл. 347 от ЗСВ..

Деклариране и отстраняване
конфликт
на
интереси:
наличие на правила за
деклариране и отвод за съдии,
служители в администрацията,
вещи
лица
и
съдебни

Декларации на съдии: наличие на информация как
гражданите могат да се информират за декларациите на
съдиите;
наличие на информация как гражданите могат да
сигнализират за несъответствие в имуществените
декларации на съдиите в съответствие с чл. 175л ал.1 от
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заседатели; стандартизирани ЗСВ
канали и правила за подаване
на сигнал за неспазване,
Наличие на Добра практика - правила за отвод при
оповестяване на решения
потенциален конфликт на интереси на съдебните
служители
Оповестяване на влезли в сила решения за установен
конфликт на интереси
Наличие на Добра практика - правила за отвод при
потенциален конфликт на интереси на съдебните
заседатели
Декларации на вещите лица: наличие на добра практика
по чл. 397 от ЗСВ Регистър на вещите лица;
Наличие на правила за отвод на вещото лице
наличие на информация как гражданите могат да
сигнализират за нарушения на чл. 397 от ЗСВ
Сигнали за корупция и
последващи действия с
обратна информация за
обществото:

Наличие на специализирана информация за гражданите:
под каква форма гражданите могат да подават
жалба/сигнал за неследващо се поведение/корупционен риск
в работата на съдии, съдебни служители, вещи лица и
съдебни заседатели
Наличие на добра практика за предоставяне на обратна
информация относно предприети мерки за отстраняване
на корупционни рискове в работата на съдии, съдебни
служители, съдебни заседатели и вещи лица.

Е-управление:

Налична информация за: публикувани образци на
формуляри, заявления за гражданите и фирмите; формат
на документите, които са публикувани за изтегляне и
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попълване; указания за тяхното попълване, изпращане и
получаване; улеснен ли е достъпът до секция с тези
документи
Е-правосъдие:
електронно Наличие на следната информация за гражданите:
призоваване,
достъп
до
Инструкции за достъп до съдебни актове за лица, които не
съдебни актове
са страна по конкретно дело
Въведено електронно призоваване
Достъп до информация:

Наличие на следната информация по реда на ЗДОИ:
наличие на секция, осигуряваща достъп до нормативна
база, правилници, указания, доклади относно публичност и
достъпа до информация, вътрешни правила по
предоставяне на информация, формуляри за достъп

Харта на купувача:

Наличие на следната информация по реда на ЗОП:
Вътрешни правила, други изискуеми документи, тръжна
документация, договори с изпълнители на поръчки,
протоколи от осъществен контрол, информация за
наложени финансови корекции и др.

Наличие на единен формат за Оценка на: Актуалност на новините
предоставяне на информация
Обобщаваща информация за практиката на съда
на
медиите:
новини,
актуално,
календар
на Информация за дела от особен обществен интерес
предстоящи
събития,
решения,
съобщения,
становища,
изявления,
позиция, интервюта
Наличие на единен формат Наличие на:
за
предоставяне
на
политика за популяризиране работата на съдилищата,
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информация на гражданите:

информационни материали, брошури, клипове,
образователни филми

Контакти:

Оценка на предоставяните връзки с интернет страниците
на други институции (национални и международни
организации), платформи и интернет портали с бази данни,
специализирани в областта на правосъдието

Заключителен коментар: Аргументиране на обща оценка за оценявания съд по скала
Много добра оценка: налична е положителна оценка за повече от 2/3 от изследваните индикатори и се регистрират Добри практики и високо ниво
на достъпност в повече от половината от тях.
Средна оценка: налична е положителна оценка за повече от 50% от изследваните индикатори и се регистрират Добри практики и високо ниво на
достъпност в по-малко от половината от тях
Ниска оценка: налична е положителна оценка за по-малко от изследваните индикатори и не се регистрират Добри практики и нивото на
достъпност затруднява гражданите.
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ЕРГОНОМИЧНОСТТА

1.

Дължина на началната страница: На колко „екрана“ се вижда цялата начална страница на съда (скролване)?
Дължина на началната страница - с размер на текста, зададен на "средно" в менюто "изглед" на Internet Explorer/ Microsoft Edge
/Google Chrome на 17-инчов монитор:
0 = Няма начална страница;
1 = 5 или повече екрана;
2 = 3 или 4 екрана;
3 = 2 екрана или по-малко

2.

Копиране на текста на началната страница в документ в Word.
0: Не може
1: Можете да вземете текста като изберете Всички (Ctrl A), Копиране (Ctrl C) и Вмъкване в Word (Ctrl V).

3.

Дължина на страницата: Има ли алтернативни версии (например .doc или .pdf) за дълги документи или хиперлинкове, сочещи
към по-подробна информация?
0 = Няма;
1 = Алтернативни версии са налични (изтегляне на дълги документи, хиперлинкове за подробна информация).

4.

Целеви линкове за аудитория: налице са линкове за целева аудитория на началната страница? (например гражданите и бизнеса,
страни по дела и т.н.)
0 = Няма;
1 = Има линкове за целеви аудитории, като са ползвани неясни съкращения;
2 = Има линкове за целеви аудитории, от чието наименование е ясно за какво са.

5.

Навигация (1 точка за всеки фактор, макс = 2):
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+1 точка. На всяка страница има връзка към главната начална страница на съда.
+1 точка. В долната, горната или лявата част на всяка страница са налични връзки за навигация с текст или навигационна лента
(връзки към информация за връзка, търсене в сайта, директория на служителите и т.н.).
6.

Навигационна лента (1 точка за всеки коефициент, макс. 3), навигационен път:
+1 точка. Навигационните ленти се форматират последователно в сайта;
+1 точка: Поставянето на навигационни ленти е последователно в целия сайт (вертикално вляво или хоризонтално отгоре);
+1 точка. Има ясна индикация, че навигационните ленти са "кликващи" (например бутони с падаща сянка или промяна на
цвета).

7.

Навигация: Ширина на навигационна структура – хоризонтално меню:
0 = Повече от 7 елемента;
1 = По-малко или равно на 7 елемента;
2 = Няма.

8.

Навигация: Дължина и място на навигационна структура – вертикално меню:
0 = Няма
1 = Повече от 7 елемента;
2 = Менюто е разположено отдясно;
3 = По-малко или равно на 7 елемента и е разположено отляво.

9.

Навигация: има ли стъпка „Назад“ /backward
0 = Няма;
1 = Има стъпка „Назад“ /backward.

10.

Карта на сайта: Налична ли е карта на сайта?
С размер на текста, зададен на "средно" в менюто "изглед" на Internet Explorer/ Microsoft Edge /Google Chrome на 17-инчов
монитор:
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0 = Няма карта на сайта;
1 = Карта на сайта е налице, но не съдържа активни връзки и има повече от 1,5 екрана;
2 = Карта на сайта е налична и или съдържа активни връзки или е по-малко от 2 екрана;
3 = Карта на сайта е налична, съдържа активни връзки и е по-малко от два екрана.
11.

Цвят на шрифта и форматиране: Цветът на шрифта и форматирането са последователни в целия сайт?
0 = Не;
1 = Цветът на шрифта и форматирането са последователни в целия сайт.
-1 (общо 0): Ако се използват анимирани, мигащи или мащабиращи ефекти или се ползва ALL CAPS.

12.

Има ли различен цвят, размер и форматиране на шрифта между заглавията и подробното съдържание?
0 = Не;
1 = Цветът на шрифта, размерът и форматирането се различават при заглавията и подробното съдържание.

13.

Дали посетените връзки променят цвета си от оригиналния цвят?
0 = Не;
1 = Посетените връзки променят цвета на оригиналния цвят на връзката.

14.

Електронни форми (HTML): Необходимите полета отбелязани /посочени ли са изрично?
0 = Не;
1 = Задължителните полета са изрично отбелязани /посочени.

15.

Електронни форми (HTML): При подаването формулярът предоставя ли допълнителна информация за това как да се отстранят
грешки, ако са направени?
0 = Не;
1 = Ако са направени грешки, формулярът предоставя допълнителна информация за това как да се коригират.

16.

Има ли достъпен инструмент за търсене?
0 = Няма;
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1 = Някои раздели имат инструменти за търсене;
2 = Има инструмент за търсене на главната начална страница на съда.
17.

Търсенето в сайта предлага ли възможност да се ограничи обхватът на търсене до конкретни области на сайта (например
търсене само в "Профил на купувача")?
0 = Не;
1 = Търсенето в сайта предлага възможността да се ограничи обхватът на търсенето до конкретни раздели на сайта.

18.

Търсенето в сайта предлага ли опции или функции за разширено търсене (напр. Съвпадение на всички думи / думи, търсене с
точни фрази – могат да използват * или %; Булево търсене – могат да използват AND / OR / NOT оператори)?
0 = Не;
1 = Търсенето в сайта предлага опция за разширено търсене.

19.

Търсенето в сайта предлага ли възможност да се стесни набора от върнати резултати от търсенето (под-търсене във върнатите
резултати от първоначалното търсене)?
0 = Не;
1 = Търсенето в сайта предлага възможност да се стесни набора от върнати резултати от търсенето.

20.

Търсенето в сайта предлага ли възможност да се сортират резултатите от търсенето по теми, дата или други критерии?
0 = Не;
1 = Сайтът предлага възможност за сортиране на резултатите от търсенето по теми, дата или други критерии.

21.

Предоставя ли сайтът датата (месец и година) на последната актуализация на уебсайта и информация за собственика на сайта?
– преглеждат се месеца и годината, публикувани на главната начална страница, последната дата на прессъобщенията/
бюлетина/ новините и т.н. (взема се предвид най-близката до настоящия момент дата).
0 = Няма;
1 = Датата е повече от три месеца и има информация за собственика на сайта;
2 = Датата е повече от един месец и е по-малка от три месеца и има информация за собственика на сайта;
3 = Датата е един месец или по-малка и има информация за собственика на сайта.
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22.

Спазени ли са стандартите за достъпност на Инициативата за достъп до интернет (Web Accessibility Initiative – WAI) – незрящи
0 = Няма;
1 = Да, спазени са.
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АПК – Административнопроцесуален кодекс
ВСС – Висш съдебен съвет
ВАС – Върховен административен съд
ВКС – Върховен касационен съд
ГПК – Гражданскопроцесуален кодекс
ЕК – Европейска комисия
ЕМСС – Европейска мрежа на съдебните съвети
ЕС – Европейски съюз
ЗДОИ – Закон за достъп до обществена информация
ЗСВ – Закон за съдебната власт
ИВСС – Инспекторат към Висшия съдебен съвет
ИКТ – Информационни и комуникационни технологии
КРБ – Конституция на Република България
КС – Конституционен съд
КСЕС – Консултативен съвет на европейските съдии
МП – Министерство на правосъдието
МСП – Механизъм за сътрудничество и проверка
НПО – Неправителствена организация
ОСВ – Органи на съдебната власт
ПРБ – Прокуратура на Република България
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