Център на НПО
в Разград

Проект „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза”
ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ
НА РАЙОННИ И ОКРЪЖНИ СЪДИЛИЩА В ЮЖНА БЪЛГАРИЯ
Резултати, изводи и препоръки
20.02.2014г.
Ние отидохме:
В рамките на периода януари 2012 – юни 2013 година ние извършихме гражданско
наблюдение на районни съдилища в 24 града: Асеновград, Благоевград, Бургас,
Велинград, Димитровград, Дупница, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Несебър,
Пазарджик, Перник, Петрич, Пещера, Пловдив, Поморие, Разлог, Свиленград, Сливен,
Стара Загора, Хасково, Царево, Чирпан, Ямбол, и окръжните съдилища в 9 града:
Благоевград, Бургас, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково
и Ямбол.
Ние наблюдавахме:


676 броя съдебни дела в областта на детското и младежко правосъдие по Закона
за закрила на детето, Закона за защита от домашното насилие, Семейния кодекс,
Указ за борба с дребното хулиганство и Закона за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни;



Приложение на случайния принцип при разпределението на съдебни дела - 350
пъти;



Анализирани са 288 броя декларации по ЗПУКИ на съдии, публикувани в
интернет-страницата на ВСС;



Анализирани са електронните страници на 24 районни и 9 окръжни съдилища.

Ние установихме по време на гражданското наблюдение:
I. Етично поведение и конфликт на интереси


Колеблива и непоследователна политика при прилагането на ЗПУКИ в
съдебната система.



Публикувани декларации на съдии и прокурори, в които имената на свързаните
с тях лица са изписвани с инициали. По същия начин бяха обявявани банките,
отпуснали кредити на магистратите.



Двойни стандарти при оценяването на професионалните и морални качества на
магистратите; Порочни практики, които насърчават кариерното израстване на
съдии и прокурори със спорни морални постъпки;



Слабост в ЗПУКИ е липсата на съдебния заседател в кръга на задължените лица
на публични длъжности за деклариране на обстоятелства за наличие или липса
на конфликти на интереси.
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II. Случайно разпределение на съдебни дела


Различни софтуерни програми за случайно разпределение на съдебни дела
създават различни практики в организацията на съдилищата и съществуващи
възможности за нарушение на цялостния механизъм.



Необходима е цялостна проверка във всичките 350 органа на съдебната власт, за
да стане ясно как се прилагат правилата за електронния жребий и кой носи
конкретна отговорност. Инспекцията трябва да обхване и работата на ВКС,
ВАС, СГС, прокуратурата, следствените служби.



Липсва интегрираща система, която да свързва деловодните регистри на
съдилищата с програмата за електронно разпределение на делата в тях.



ВСС прие през месец ноември 2013г. Проект на Правила за случайно
разпределение на делата в районите, окръжните, административните,
военните и апелативните съдилища и Методика по приложението на принципа
за случайното разпределение на дела в съдилищата.1

Публикуване на съдебни актове


В публикуваните съдебни актове се изписват с инициали участници в съдебния
процес, които са вещи лица, прокурори и адвокати. С инициали се изписват дори
населените места.

Дейност на съдебните заседатели


Номинирането на кандидати за съдебни заседатели от местните власти е порочна
практика. В състава на съдебни заседатели попадат хора, свързани с партийните
структури, членове на общински управи, които са ясно обвързани и от тях не
следва да се очаква абсолютна безпристрастност.



Не се прилага задължителният жребий за определяне на основни и резервни
съдебни заседатели. В много съдилища тях ги „викат“ по телефона, като на
съдебните чиновници е оставено задължението да осигурят необходимия брой
заседатели, без да се отчита, че част от тях не се явяват в залата почти през
целия си мандат.

III. Отчетност, публичност и прозрачност на съда


Необходимо е да се създадат единни стандарти за електронни страници на
съдилищата, които да определят базовата информация, която те трябва да
съдържат, както и да се унифицира дизайна им, за да се улеснят потребителите.



Необходимо е и въвеждането на чуждоезикови версии на интернет-страниците
на съдилищата.



Налице е напредък в практиката по въвеждането на електронни услуги за
гражданите. В голяма част от наблюдаваните съдилища много от необходимите
формуляри, бланки, заявления могат да се изтеглят онлайн от мрежата.



Положителна практика е създаването на Единен портал за предоставяне на
достъп до пълната информация по съдебните дела, който работи в един от
наблюдаваните съдебни райони и препоръчваме опитът да бъде прилаган в
съдебната система.

1

Вж. Становище до ВСС по Проект на правила за случайно разпределение на делата, 04.11.2013г.,
http://watch.ngo-rz.org/bg/pages/lettersandviews.html
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Считаме за необходимо във всички съдебни палати да бъдат създадени условия
за електронно плащане чрез постерминални устройства (ПОС).



В много от съдебните райони, има и съдилища, които са настанени в малки,
нефункционални и неудобни сгради. За българската съдебна система, която се
стреми да постига европейски стандарти за правосъдие, е необходимо да се
създадат нормални условия за работа.



Продължава да липсва цялостна и последователна политика по отношение
публичността в съдебната система.

IV. Детско правосъдие


Няма създадени специални “сини стаи” във всички наблюдавани съдилища, в
които да се разговаря с децата, за да се избегне стресът от разпит в съдебна зала.



Необходима е законодателна промяна за намаляване наполовина сега
действащия тридесетденевен срок, в който съдът е длъжен да насрочва делата по
ЗЗДН.



Необходимо е да се отмени УБДХ, като считаме тази нормативна уредба за
остарял рецидив от време, в което обществените политически реалности са били
коренно различни от параметрите на демократично устроените държави, каквато
претендира да е и България.



Необходимо е изработването на нови правила и норми за детско правосъдие у
нас, които следва да са съобразени с най-високите международни стандарти,
използвани в европейските правни системи и приложими към българската
действителност.



Необходимо е да се отмени изцяло ЗБППМН, като норма неотговаряща на
съвременните условия и обществени отношения. На мястото на остарелите
текстове, които носят белезите на тоталитарната епоха, да се създаде нова
правна уредба, третираща нарушенията на закона от страна на подрастващите.

Центърът на НПО в Разград разработва и прилага пилотни програми в подкрепа на съдебната реформа от
2004г. Осъществени са седем проекта за гражданско наблюдение на съда и подкрепа на съдебната
система в България. В момента реализира проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза”, подкрепен
от Фондация „Америка за България”. Главната цел на проекта е да подобри отчетността, прозрачността и
етиката в съдебната система в България чрез механизъм за успешно гражданско наблюдение на съда на
национално ниво. Центърът на НПО в Разград създаде през 2007г. Национална НПО мрежа за
гражданско наблюдение на съда в България, в която участват над 65 неправителствени организации:
www.watch.ngo-rz.org

С подкрепата на Фондация „Америка за България”
Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза
на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на
Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската
агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя,
продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.
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