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ДО ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ГРАД СОФИЯ

СТАНОВИЩЕ
за ЕРНА ЖАК ЯКОВА-ПАВЛОВА
кандидат за член на Висш съдебен съвет от квотата на съдиите

Госпожа Ерна Жак Якова-Павлова е професионален юрист с над 15
години стаж, като съдия във Варненски съдебен район. През последните осем
години е председател на Районен съд – Варна. Ние познаваме дейността на гжа Якова, като административен ръководител на съда, от съвместната ни
работа.
През 2010г. Районен съд – Варна беше обект на гражданско наблюдение
в рамките на проект „Правосъдие близо до хората”, финансиран от фондация
„Америка за България”.
Главната задача на наблюдението беше да се проследи впечатлението,
което оставя у гражданите прилагането на новоприети и изменени закони и да
се изследва достъпът на уязвими групи до правосъдие.
В резултат на гражданското наблюдение ние сме впечатлени от
професионализма и компетентността на съдиите, както и от много добре
организираната съдебна дейност в Районен съд - Варна.
Според нас са важни изводите на наблюдаващия екип по основните
теми, които подкрепят положителното становище за кандидатурата на г-жа
Ерна Жак Якова-Павлова:
„Дейността на Районен съд - Варна е на много добро ниво. За всички категории
граждани е полезно, че разполагат с по-широк достъп до информация по
отделните дела благодарение на подробно обозначаване с указателни табла,
справки по електронен път и наличието на Информационен център. Съдиите
спазват изискванията на Закона за съдебната власт (ЗСВ), Етичния кодекс (ЕК)
и съответните процесуални закони. Въпреки че технически се справят с
голямата натовареност със съдебни дела, съдиите са принудени да насрочват
и разглеждат голям брой дела за един ден и час. Това се отразява на
ефективността на съдебния процес. Делата се отлагат многократно, основно по
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процедурни причини, но често и по вина на страните, които не се явяват на
заседания поради представяне на болничен лист. С оглед на тази констатация
считаме за препоръчително ВСС да увеличи числения състав на съдиите в
Районен съд - Варна.
Общата оценка от наблюдението върху достъпа на уязвими групи до
правосъдие е „Добър 4“. Архитектурната вътрешна и външна среда не е изцяло
съобразена с нуждите на хора с увреждания. Достъпността и адекватността на
съдебните процедури спрямо представители на уязвими групи се отчита като
много добра от гражданските наблюдатели. Поведението на съдиите е
съобразено с особените потребности на представители на уязвими групи.
Недостатък е липсата на публично оповестена информация относно
изключенията по чл.5 от Закона за държавните такси, регламентиращ случаите
на освобождаване от заплащането на такива.
Гражданската оценка от наблюдението върху публичност и информираност за
дейността на Районен съд – Варна е „Добър“ 4. Наличието на интернетстраница, информационен център и служител „връзки с обществеността“ до
голяма степен допринасят за публичността на съда. От друга страна все още е
затруднен достъпът до информация – например, конкретни справки по дела.” 1
От името на Сдружение „Център на НПО в Разград”, даваме
положително становище за г-жа Ерна Жан Якова-Павлова да бъде избрана
за член на Висш съдебен съвет от квота на съдиите!
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град Разград
ГЕОРГИ МИЛКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

Сдружение „Център на НПО в Разград” управлява Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград, като иновативна социална услуга в
общността. Прилагат се Възстановителна програма за жертви и Специализирана програма за извършители на домашно насилие (от 2004г.), като важна част от
процеса на превенция на домашното насилие <www.ngo-rz.org>. Центърът на НПО в Разград разработва и прилага пилотни програми в подкрепа на съдебната
реформа. Осъществени са осем проекта за гражданско наблюдение на съда и подкрепа на съдебната система в България. Администрира Център за работа с
доброволци, част от мрежата на Национален алианс за работа с доброволци. Центърът на НПО в Разград създаде Национална НПО мрежа за гражданско
наблюдение на съда в България (2007г.), в която участват над 65 неправителствени организации <www.watch.ngo-rz.org>. Сдружение „Център на НПО в
Разград” е член на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система към Министерски съвет на Република България.

1

Тримесечен аналитичен доклад от гражданско наблюдение, „Граждански наблюдател 7”, октомври
2010г., http://watch.ngo-rz.org/bg/catalog/category4/item13.html
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