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ЕлЕктронни инструмЕнти за наказатЕлно 
правосЪдиЕ вЪв финландиЯ – доБра практика

1. вЪвЕдЕниЕ

Финландия бе избрана за пример сред скандинавските страни зара-
ди изключително развитата си техническа инфраструктура и относи-
телно евтините си телекомуникации. Тя е сред държавите с най-голям 
брой потребители на интернет на глава от населението в света и 
същевременно има добре развити регистри.

Финският и шведският език са двата официални езика във Финлан-
дия, на които гражданите могат да общуват с властите. Финланд-
ската правна система се основава на скандинавската и европейската 
традиция.

Финландската система оценява работата на съда с помощта на ин-
дикаторите за производителност, икономичност и ефективност. Про-
изводителността се изчислява по броя решения на един съдия или 
за единица административен персонал. Основният индикатор за ико-
номичността или ефективността на съда е разходът за едно решение, 
изчислен чрез разделяне на годишния бюджет на определен съд на 
броя на решенията, взети от съдиите в този съд. Изчисляването на 
ефективността е по-сложно. То се основава на предположението, 
че бързото производство е от фундаментално значение за съдебния 
процес и за правата на гражданите. Следователно времето за обра-
ботване на делото се приема като ключова мярка за ефективност1.

Финландската конституция гарантира на всички хора правото делото 
им да се гледа от съд или друг публичен орган подобаващо и без 
неоправдано забавяне. Всички граждани имат право на решения, 
засягащи техните права и задължения, и разглеждани от съд или друг 
орган на съдебната власт.

В допълнение, Конституцията съдържа основните разпоредби за спра-
ведлив съдебен процес и добро функциониране на администрацията. 

2. финландската систЕма за (наказатЕлно) правосЪдиЕ2

1 Langbroek, Phillip M. Quality management in courts and in the judicial organizations in 
8 council of Europe member states, Европейската комисия за ефективност на правосъди-
ето (CEPEJ), 2010, стр. ��.

2 Информацията за финландската съдебна система е взета от брошурите на Министерство-
то на правосъдието: “The Judicial System of Finland, Criminal Procedure Act �89/199�”.
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Тези разпоредби са гарантирани от принципа за открито провеждане 
на съдебния процес, правото на всеки да бъде изслушан, правото на 
мотивирано съдебно решение или присъда, правото на обжалване. 
Независимостта на съдебната власт е конституционно гарантирана. 
Единственото задължение на съдилищата е да прилагат закона.

общи съдилища по граждански и наказателни дела

районни съдилища

Финландия е разделена на няколко съдебни района, всеки от които 
има районен съд (käräjäoikeus). Областите се различават значително, 
както по отношение на населението, така и по площ. Районните съ-
дилища се състоят от председател (laamanni) и професионални съдии 
(käräjätuomari).

В гражданските дела производството започва с досъдебна фаза, след 
която делото се насрочва за основно изслушване. Делото може да 
бъде решено и в хода на досъдебното производство, което протича 
отчасти в писмена и отчасти в устна форма.

В наказателното производство се набляга на принципите за устно 
производство, непосредственост и компактност на делото. Основ-
ното изслушване се състои от встъпителни изявления на страните, 
представяне на доказателства и заключения.

Правата на обвиняемите се спазват съобразно Европейската конвен-
ция за правата на човека. Във Финландия пострадалите имат пра-
во да предявяват претенции за обезщетение срещу обвиняемите в 
рамките на наказателното производство, като в определени ситуации 
прокурорът е задължен да представи иска за обезщетение от името 
на жертвата.

При наказателните дела и в определени случаи от семейното право 
съдът се състои от един председателстващ професионален съдия и 
трима непрофесионални членове (доброволци, избрани от общин-
ския съвет). Делата за леки престъпления се разглеждат само от един 
съдия.

апелативни съдилища

Втората инстанция при редовните дела е апелативният съд (hovioikeus), 
в който се гледат обжалвания по граждански и наказателни дела.

Всички дела, по които са се произнесли районните съдилища, могат 
да се обжалват в Апелативния съд. Страните имат право да се про-
изнасят по фактически и правни въпроси. 

В апелативните съдилища делата се гледат от трима съдии. Първо 
се провежда процедура за получаване на разрешение за обжалва-
не, като председателстващият съдия определя дали делото да се 
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разглежда по-нататък. Ако апелативният съд счете, че решението на 
районният съд е било правилно, той няма да приеме обжалването 
за разглеждане.

Процедурата по обжалване е сходна за гражданските и за наказа-
телните дела. След предварителна подготовка делото може да бъде 
решено при изслушването, или с писмена процедура. С изключе-
ние на случаите, при които е ясно, че жалбата е неоснователна, 
апелативният съд трябва да насрочи прения на страните, ако става 
въпрос за преразглеждане на доказателство или по желание на една 
от страните.

върховен съд

Третата и последна инстанция е Върховният съд (korkein oikeus) със 
седалище в Хелзинки. Неговата най-важна задача е да утвърждава 
прецеденти и така да дава насока за прилагането на закона на по-
нисшите инстанции. 

Върховният съд разглежда обжалвания и по граждански, и по нака-
зателни дела, но те се приемат при определени условия.

Върховният съд може да даде разрешение за обжалване на дела, 
при които за коректното прилагане на закона е необходим преце-
дент, била е допусната сериозна грешка в производството пред по-
нисша инстанция, или при друга специална законова причина. 

Обикновено разрешение се дава от двама члена на съда. При даване 
на разрешение, делото се разглежда в �-членен състав. Ако въпросът 
е принципно важен и води до широкомащабни последствия, той се 
решава на пленарна сесия или от разширен 11-членен състав.

Върховният съд обикновено взима решения на базата на писмени 
материали, но той може да провежда и изслушвания или да прави 
проверки.

специализирани съдилища за наказателни дела 

Висшият съд по импийчмънт (valtakunnanoikeus), свикван само няколко 
пъти досега, разглежда наказателни дела, свързани с обвинения в 
престъпления по служба на членове на Държавния съвет, на канцле-
ра по правосъдието, на парламентарния омбудсман, на членове на 
Върховния или на Върховния административен съд. В такива случаи  
обвинението се повдига и поддържа от Главния прокурор, Канцлера 
по правосъдието, или Парламентарния омбудсман. 

Съдът по въпроса за затворите (vankilaoikeus) взима решения за изо-
лация на опасни рецидивисти и налага на млади осъдени да изле-
жават присъдите си в места за лишаване от свобода за малолетни 
и непълнолетни.  
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прокурори

Главният прокурор (valtakunnansyyttäjä) се назначава от президента и 
е най-високият пост на обвинител във Финландия. Като директор 
на прокуратурата, Главният прокурор има управляваща и надзорна 
функция.

Държавните прокурори (valtionsyyttäjä), които работят в кабинета на 
Главния прокурор, оценяват доказателствата и решават дали да пов-
дигнат обвинение в случаи с голямо национално значение. Техните 
правомощия обхващат цялата страна и те се назначават от прави-
телството. 

Главният прокурор назначава районните прокурори (kihlakunnansyyttäjä), 
които са обвинителите на местно ниво.

Прокурорите трябва да обосновават решенията си да повдигнат 
обвинение на базата на предварителното разследване на полицията. 
Тяхно задължение е да оценят наличните доказателства и да преце-
нят дали има дело prima facie. Ако няма, прокурорът взима решение 
да не повдига обвинение. Освен това, в някои случаи, като напри-
мер при незначителност на престъплението, може да не се повдигат 
обвинения.

Финландия е член на Евроджъст, основан от стрaните-членки на ЕС 
през 2002 г. с цел да подпомага сътрудничеството между прокурату-
рите в разследването на сериозни международни престъпления. 

накратко – районните съдилища са първото ниво, което решава 
наказателни дела във финландия. тези дела обхващат кражба, 
шофиране в нетрезво състояние и актове на насилие. решенията 
на районните съдилища могат да се обжалват пред апелатив-
ния съд. решение на апелативния съд може да се обжалва пред 
върховния съд, но само в случаите, в които той разреши такова 
обжалване.

престъпленията се докладват на службите на полицията, които, в 
случай че има причина да се вярва, че е извършено престъпле-
ние, започват разследване. не всички престъпления, съобщени на 
полицията, биват разследвани.  

Използването на технологиите в съдилищата във Финландия датира 
от началото на 80-те години на ХХ в., когато е въведена правната 
банка данни Finlex. През 198� г. някои съдилища въвеждат „Сис-
темата за съдебни решения” само за наказателните дела, „Имотен 
регистър” и системи за управление на дела. До края на 80-те години 

3. систЕми за управлЕниЕ на дЕлата и оБмЯна 
 на информаЦиЯ мЕЖду институЦиитЕ
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във всички съдилища във Финландия има персонални компютри, из-
ползвани основно за текстообработка и достъп до мейнфрейм систе-
мата. Първите съдебни системи са различни от Finlex (база данни със 
законите, www.finlex.fi), електронния имотен регистър и системата за 
съдебни решения.

Еволюцията на системите за управление на делата е факт първо за 
гражданските дела, а след това и за наказателните дела. Тъй като 
системата за управление на наказателните дела е изградена на базата 
на системата за гражданските дела, понастоящем ще бъде предста-
вена и последната.

По време на планирането на новия граждански процес във Фин-
ландия, влязъл в сила през 1992 г., става ясно, че най-голям брой 
граждански дела ще бъдат решавани ефективно чрез писмено про-
изводство. Тъй като решението, постановено от съда чрез писмено 
производство, в повечето случаи се основава на факта, че ответ-
никът не го оспорва, то може да се изготви по бързата процедура 
от чиновниците в съда, без да бъде необходим съдия. С ��0 000 
висящи дела по бързата процедура преди реформата, се считаше 
за съществено да се въведе автоматизирана система за управление 
на делата за новите процедури. Процедурата беше адаптирана така, 
че да се възползва пълноценно от възможностите на автоматизацията 
и на електронните комуникации. Тази технологична адаптация прави 
възможно широкото използване на информационните технологии в 
писмените предварителни изслушвания.

В тази рамка бяха разработени две системи – системата за управле-
ние на делата TUOMAS и системата за електронен трансфер SANTRА�. 
Тези две системи работят в следната комбинация:

Съдилищата получават искове по електронен път чрез системата 
SANTRA, или по електронна поща или факс. ищците, с помощта 
на SANTRA, прехвърлят всичките данни за иска си до общата 
„пощенска кутия” на съдилищата. SANTRA препраща исковете 
до индивидуалните пощенски кутии на съдилищата, които след 
това обновяват своите системи TUOMAS на базата на данните от 
пощенските си кутии�. Съдът обикновено призовава ответника чрез 
електронната пощенска система на финландските пощи, тъй като 
съдът не изисква да получава подписани призовки� и в повечето 
случаи няма нужда да изпраща оригиналните искове�. Системата 
TUOMAS изработва документите или файловете, които се изискват 
за призовките. изпращането на файловете до финландски пощи 
е автоматизирано и в TUOMAS, и в SANTRA. TUOMAS следи сро-

� Информацията за SANTRA и TUOMAS е взета от: Kujanen, Kari (2004) E-services in the courts 
in Finland, Jusletter 8, November 2004.

� http://www.rechtsinformatik.ch/Tagungsband_200�/kujanen.pdf стр. �-�.
� Документът, представен в съда няма нужда да бъде подписан при положение, че съдър-

жа достатъчно информация, която да позволи на съда да се свърже с подателя в случай, 
че се съмнява в оригиналността на съобщението.

� Съдията изпраща по електронен път определен документ до Финландските пощи. Фин-
ландски пощи разпечатват документа и го доставят до адресата.

www.finlex.fi
http://www.rechtsinformatik.ch/Tagungsband_2004/kujanen.pdf
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ковете за оспорване, поставени на ответника. Когато срокът изтече, 
TUOMAS изготвя решение на съда, базирано на данните от жалбата 
и призовката. В много случаи съдът се свързва с ищеца по елек-
тронна поща, ако последният е предоставил електронен адрес за 
изпращане на съобщението, или по факс. Съдът използва електронна 
поща и електронен календар и в по-късни етапи на гражданско-
то производство – за насрочване на изслушване и за призоваване 
на страните. В по-голямата част от спорните производства съдията 
прави обобщение по време на приключването на предварителния 
етап. TUOMAS съхранява и проследява всички документи по едно 
дело, като формира електронна база данни, която да бъде използ-
вана в бъдеще. свидетелските показания по време на основното 
изслушване обикновено се записват на аудио носител. Изготвя се 
протокол от изслушването; съдът вече не използва стенограми на съ-
дебните заседания. Вместо това съдът посочва какво се е случило по 
време на  изслушването. ако някой иска да разбере какво е казал 
даден свидетел, може да преслуша записа. Решението на съда е 
писмен документ. Съдията може да използва текст от иска и обоб-
щението при изготвяне на решението, ако се съхраняват в системата 
TUOMAS. по дела за събиране на дългове, ищците, използващи 
SANTRA, получават чрез нея решението обратно в своята система 
от данни. Съдът може да използва тези данни, за да се приложат 
при изпълнението. Автоматизираната система за изпълнение на съот-
ветните органи може да се възползва директно от тези данни. Копие 
от решението на хартиен носител се изпраща на ищеца по пощата, 
защото все още се изисква формално попълване на молба за изпъл-
нението на решението�. 

Системата за управление на наказателните дела е по-сложна поради 
участието на повече страни и държавни служби – полиция, проку-
рор, пострадали и съдилища. системата за управление на дела 
SAKARI покрива работния поток на прокурорите и съдилищата с 
връзка към системата, използвана от полицията. Новата система 
има грубо казано сходни функции по отношение на управлението 
на делата със системата TUOMAS при гражданските дела, но се на-
бляга на управлението на делата в съда. от края на 1999 г. SAKARI 
е използвана при около 60% от наказателните дела8.

повече за системата за управление на дела SAKARI9

Системата SAKARI се използва от 199� г. На �1.0�.2009 г. Министер-
ството на правосъдието стартира проект, който да разработи система 
за прилагане на съдебните решения по наказателни дела, включител-
но и системата SAKARI. Срокът на действие на избрания комитет е 
01.0�.2009 – �1.12.2011 г.

� http://www.rechtsinformatik.ch/Tagungsband_200�/kujanen.pdf
8 Fabri, M., F. Contini. Justice and Technology in Europe: How ICT is changing the Judicial 

System, 2001, Kluwer Law International, Hague, ISBN 90-�11-1�9�-X
9 Contini, F., G. F. Lanzara. ICT and Innovation in the public sector, Palgrave Macmillan, 2009, 

p. 122, http://books.google.com/books?id=duEjQHFk�bUC&pg=PA122&dq=functions+of+t
he+SAKARI+system+in+Finland&hl=en&ei=YJZ�TfWsBc_Gswaa0NDhBw&sa=X&oi=book_
result&ct=result&resnum=�&ved=0CDcQ�AEwAg#v=onepage&q&f=false

http://www.rechtsinformatik.ch/Tagungsband_2004/kujanen.pdf
http://books.google.com/books?id=duEjQHFk7bUC&pg=PA122&dq=functions+of+the+SAKARI+system+in+Finland&hl=en&ei=YJZ4TfWsBc_Gswaa0NDhBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDcQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=duEjQHFk7bUC&pg=PA122&dq=functions+of+the+SAKARI+system+in+Finland&hl=en&ei=YJZ4TfWsBc_Gswaa0NDhBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDcQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=duEjQHFk7bUC&pg=PA122&dq=functions+of+the+SAKARI+system+in+Finland&hl=en&ei=YJZ4TfWsBc_Gswaa0NDhBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDcQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false
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Министерството на правосъдието може да се разпорежда с доку-
ментацията (diaari) на съдилищата и прокуратурите, следователно и 
с приложението на системата SAKARI. Последната разпоредба от 
1�.10.200� г. (9/�9/200�) до прокуратурите и до районните съдили-
ща гласи, че всички прокуратури и районни съдилища регистрират 
наказателните дела по нови стандарти. Целта е да се подпомогне 
обмяната на информация между полицията, прокуратурата и район-
ните съдилища. Унифицираният подход за завеждане е инструмент, 
който подпомага сравняването на различни единици (в прокуратура 
или районен съд) за количество натовареност с дела или с работа за 
целите на надзора, статистиката и управлението на контрола. 

Наказателните дела, основани на Наказателния кодекс, съставляват 
значителна част от делата, заведени в SAKARI. 

Някои функции на системата за управление на съдебни дела SAKARI 
се припокриват с тези в системата за граждански дела TUOMAS, 
което се дължи на общия им произход. SAKARI датира от 90-
те години на ХХ в., когато прокуратурите и районните съдилища 
трябва да въведат система за проследяване на делата, която да 
дава информация за хората, свързани с престъпления, за потенциал-
но извършените престъпления, както и за съответните произнесени 
решения. Тази система е приложена преди наказателната рефор-
ма – унифицираната наказателна система. След реформата всички 
потенциални престъпления, извършени от един заподозрян, се считат 
за едно дело и се разглеждат от един съдия. Прокурорите могат да 
споделят помежду си цялата събрана информация и, в зависимост 
от изхода, могат да решат в кой съд да повдигнат обвинение. Такъв 
е случаят ако заподозрян е извършил няколко престъпления и има 
няколко разследвания в ход в различни юрисдикции. Тази процеду-
ра, разбира се, изисква солидно оборудване, компютри, електронни 
пощи и др.

Субектите, облагодетелствани от системата SAKARI, са полицията, 
прокуратурата, районните съдилища и затворите. Системата упра-
влява електронно документите, свързани с наказателното дело и 
редактира документите, необходими за съдебния процес.

Информационният поток е полиция → прокуратура → съд. След 
произнасяне на решението, то се връща обратно от съда в проку-
ратурата. Когато приключи разследването, събраната информация 
се обработва от електронната система на полицията в системата за 
управление на дела SAKARI под формата на стандартно структуриран 
документ, който прокурорът може да използва или редактира. 

Полицията и прокуратурите комуникират чрез електронна поща и 
обменят важни документи, като например свидетелски показания, по 
електронен път. В случай, че тези документи са само на хартиен но-
сител, те няма да бъдат сканирани. След като се попълни формуляр 
и се въведе в системата, чрез SAKARI може да се търсят  висящи 
дела, свързани със същия заподозрян – дали при някакви обстоятел-
ства е извършил друго престъпление в рамките на страната, за да 
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се обединят висящите производства в едно, с което заподозреният 
да бъде изправен пред съдията. Комуникацията между прокурора и 
съдията е онлайн, като се използва една и съща вътрешна мрежа, 
която трябва да отговаря на определени стандарти за сигурност. 
Прокурорът може да вижда и календара на съда. Той пуска в 
системата SAKARI заявление за призоваване. Въпреки това, всички 
документи на хартиен носител също се доставят (по пощата или по 
друг начин) до районния съд. Чрез SAKARI прокурор може да изпра-
ща определен тип информация на съда, например информация за 
спешност на случая (като лишаване от свобода, забрана за пътуване, 
лице под 18 години).

След като бъде взето решението, прокурорът може да намери ос-
новната информация в системата за управление на делата SAKARI, 
а самото решение му се изпраща по електронен път. Прокурорът 
може да посети системата за съдебни решения10, за да получи ос-
новна информация за присъдата. Молба за обжалване на решението 
може да бъде подадена чрез електронна поща. Комуникацията с 
апелативния съд също може да се осъществява по електронен път.

В районния съд SAKARI съдържа важна информация по цялото 
дело – всички възможни дати, фази на разглеждане, контактна ин-
формация за страните по делото, представители, методи на обслуж-
ване, решения и крайно отсъждане, известие за несъгласие с отсъж-
дането, секретност.

Ползи:

Една добре поддържана база данни на система за проследяване на 
дела съдържа „на практика цялата важна информация .... [за] всяко 
действие, причина или събитие, подадени в съда, включително данни 
на страните, типа и размера на иска, подаваните документи, изхода 
от изслушването и други. Наличието на тези данни в електронна 
форма предоставя редица опции за подобряване на ефективността 
на съда. Развиват се функционалностите за автоматизиране на чинов-
ническата работа така, че да позволяват потребителят автоматично да 
попълва стандартни документи, (например уведомителни съобщения) 
като изтегля данни директно от базата данни, (напр. датата на съби-
тието, за което се съобщава, имената и адресите на адвокатите и 
на страните). Това не само намалява натовареността на персонала, 
но и редуцира вероятността от грешки. В повечето случаи, когато 
тези документи се генерират, те се разпечатват, подписват и се из-
пращат по пощата или по друг начин за доставка. Във финландия 
документите се изпращат по електронен път до пощенската служба 
в района на местожителство на адресата, където се разпечатват и се 
доставят физически11.”

10 Системата за съдебни решения е описана по-долу.
11 Виж M. Velicogna, ICT within the Court in the E-justice era, www.effectius.com, Effective 

justice solutions, стр. �.

www.effectius.com
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„Първоначалното завеждане на дело без попълване на документи в два или 
три екземпляра намалява вероятността от грешки и помага на делово-
дителите да процедират бързо, благодарение и на това, че прокурорите 
и съдиите използват приложенията сами, за да подготвят собствените 
си документи и така да спестят време на административния персонал.” 
Колкото по-пълноценно се използва приложението от полицията, тол-
кова по-малко работа се изисква от прокурорите. 

SAKARI се осъвременява редовно от група професионалисти – пред-
ставители на организации, които работят по въпросите на борбата с 
престъпността. Тази група определя приоритетите и развитието с цел 
усъвършенстване на системата.

системата за съдебни решения

Съобщенията, генерирани от „Системата за съдебни решения”, се 
изпращат по електронен път до администрацията на затворите, до 
службата за принудително събиране на глоби, до регистрите за съди-
мост, до пътна полиция (отговорна за отнемане на правоспособност 
за управление на МПС), до митниците и до „Статистика Финландия”. 
Част от тази информация се изпраща и в полицията за въвеждане 
в полицейските системи. Интересното за тази система е, че тя се 
използва за изготвянето на съдебните решения на хартиен носител 
едновременно с подготовката на съобщенията12. 

В Апелативния съд Турку има възможност гражданите да използват 
компютър, свързан със съдебната компютърна система. Всеки може 
да влезе в съдебната “diaari” база данни, където са достъпни всички 
текущи дела в съда, имената на страните и датите на изслушвани-
ята. Гражданите, обаче, не могат да се свържат със системата от 
собствените си компютри и нямат достъп до оригиналите на хартиен 
носител. Папките по делото могат да се заявят отделно в служба 
“kirjaamo”, която работи с граждани при тарифа на брой страници. 
Заявката за достъп, обаче, може да се направи по електронен път. 

„Граждански акаунт”

В „Доклад за инспекцията на районните съдилища за 2008 г.” (в 
района на Апелативен съд Турку), изготвен от инспектора при Апе-
лативен съд Турку се казва: „...използването на електронна поща (из-
пращането по електронен път) е често явление като метод на доставка 
на писмени изявления до съда. използва се както от съда, така и от 

4. достЪп на ГраЖдани до наказатЕлното 
 производство вЪв финландиЯ чрЕз 
 ЕлЕктронни инструмЕнти

12 Kujanen, Kari. E-services in the courts in Finland, Jusletter, 8.10.200�.
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страните и техните представители. Много често електронната поща 
помага работата да върви по-бързо...1�”

Във Финландия гражданите могат да си направят собствен потреби-
телски акаунт за взаимодействие с държавните институции. използ-
вайки „Граждански акаунт” гражданите могат да проследят ста-
туса на текущите дела, да получават по електронен път касаещи 
ги решения и съобщения, да подават електронни документи до 
властите и да предоставят информацията си за контакти.

„Граждански акаунт” е сигурен метод за електронна комуникация, 
решения и съобщения между властите и гражданите. Използването 
на гражданския акаунт изисква ауторизация. Идентификацията пред 
службите се осъществява или чрез личен електронен банков иден-
тификатор, или чрез електронен сертификат. „Гражданският акаунт” 
позволява:

• получаване на официални решения и изявления, касаещи конкрет-
ния потребител, в електронна форма;

• доставяне на електронни документи до властите;
• поддръжка на собствената информация за контакти1�.

Служба „Услуги за гражданите” предоставя специфични правила и 
инструкции относно безопасността при използването на електронни 
услуги.

Електронни инструменти за наказателно правосъдие чрез 
„услуги за гражданите”

Чрез „Услуги за гражданите на Финландия” (www.suomi.fi), услуга на 
финландската публична администрация, гражданите на страната мо-
гат да извършват по електронен път следните действия:

• Да изтеглят формуляр за иск за компенсация (според Наредбата 
за обезщетение на щети и вреди от престъпления), да го попълнят 
и подадат в Службата по компенсациите към Министерство на 
финансите на упоменатия на бланката адрес.

• Да изтеглят формуляр за молба за правна помощ, да го попълнят 
и подадат. Правната помощ обхваща всички правни въпроси, 
включително наказателни дела. При определени обстоятелства в 
рамките на наказателното производство на обвиняемия се га-
рантира обществен защитник, без значение от финансовото му 
положение. На пострадалите от тежки престъпления, свързани с 
насилие над личността, или от сексуални престъпления, може да 
се назначи правен съветник без да се взима предвид финансовото 
им положение.

1� На финландски цитатът гласи: Turun hovioikeus, alioikeuksien tarkastajan tarkastuskertomus 
vuodelta, Доклад за инспекцията на районните съдилища за 2008 г., стр. ���.

1� https://www.suomi.fi/suomifi/english/eservices/information_about_citizens_account/index.
html

www.suomi.fi
https://www.suomi.fi/suomifi/english/eservices/information_about_citizens_account/index.html
https://www.suomi.fi/suomifi/english/eservices/information_about_citizens_account/index.html
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След 1 март 2010 г. правна помощ може да се заяви по електронен 
път. Молбата в електронен вид, на фински и на шведски, е достъпна 
на интернет страницата на Министерство на правосъдието, в раздел 
Oikeusavun asiointipalvelut (е-Услуга „Правна помощ”) или директно на ад-
рес http://asiointi.oikeus.fi.

Заявителите трябва да имат електронен банков идентификатор, за да 
могат да подават заявления по електронен път. Гражданите, за които 
електронното заявяване не е достъпно, могат да подадат молбата си 
в Служба „Публична правна помощ”, контактите на която се намират 
на интернет страницата на Министерство на правосъдието. 

• Освен това, гражданите могат да заявят по електронен път изда-
ване на свидетелство за съдимост чрез www.suomi.fi, както и на 
международно свидетелство за съдимост, като могат да изберат 
езика, на който да бъде издадено (английски, френски, испански 
или немски). Молбата се подава по електронен път, а документът 
се доставя на адреса на заявителя заедно с квитанцията за такса-
та, която дължи – на стойност 11 евро.

как да съобщим за престъпление по интернет

Министерството на вътрешните работи прилага нова стратегия за 
електронно съобщаване за престъпления от 200� г. Разработената 
за целта интернет страница е трябвало единствено да подобри об-
служването, но се оказва успешна и е често използвана във Фин-
ландия1�. 

на интернет страницата на финландската полиция могат да бъдат 
намерени необходимите документи за съобщаване на престъпле-
ние по електронен път. Преди да започне досъдебната фаза, поли-
цията трябва да има възможно най-детайлното описание на престъ-
плението и на намесените страни. Страните са: жертвата (лице/лица-
та пострадали от престъпното деяние) и заподозреният/те.

Според интернет страницата на полицията, за да се съобщи за пре-
стъпление, е необходима следната информация:

• описание на това, което се е случило и начина, по който се е 
случило;

• точното време и място на събитията;
• име на извършителя, ако е известно;
• описание на извършителя (възраст, ръст, телосложение, черти на 

лицето, цвят на очите, зъби, реч, ръце, походка, облекло);
• как и в каква посока е избягал извършителят;
• ако извършителят е имал превозно средство, регистрационен но-

мер и друго средство за идентификация (марка, цвят, модел);
• колко опасен е извършителят (въоръжен, психическо състояние, 

заплахи, злоупотреба с вещества, и др.)

1� http://www.tonews.com/post/��1�002/clari/online_crime_reports_a_success_in_finland.html

http://asiointi.oikeus.fi
www.suomi.fi
http://www.tonews.com/post/3516002/clari/online_crime_reports_a_success_in_finland.html
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Полицията завежда докладваната информация в подпапка „Система 
за разследване и правна помощ” на „Система за данни по полицей-
ски въпроси”1�. На интернет страницата на полицията гражданите 
могат да намерят стандартизирани формуляри за съобщаване за 
следните престъпления:

• престъпления, свързани с откраднато имущество;
• престъпления, свързани с увредено имущество;
• престъпления, свързани с откраднато или изгубено огнестрелно 

оръжие;
• престъпления, свързани с откраднат или изгубен документ, изда-

ден от полицията.

Гражданите попълват формуляра и го представят лично в полицей-
ското управление в района на извършване на престъплението. На 
интернет страницата на полицията може да се намери списък с по-
лицейските управления.

киберпрестъпления

Във Финландия се използва електронна система за поверително съ-
общаване на престъпления, която служи за намеса при онлайн за-
плахи. Тя се използва за намеса при заплахи от насилие и от расист-
ка реч. Министерството на вътрешните работи дава възможност на 
полицията да изгради системата за поверително съобщаване1� като 
отпуска допълнителни ресурси за онлайн дейностите.

Проучване на сигурността, проведено във Финландия, показва, че 
все повече граждани се възползват от онлайн услугите на полицията. 
Гражданите на възраст под 20 г. са особено позитивни към възмож-
ността да говорят с полицията в чат-стаи. Например полицията ра-
боти с IRC-Galleria и Facebook. Електронната система за поверително 
съобщаване на престъпления повиши безопасността на младите хора 
в интернет като трима от четири младежи на възраст 12-1� г. посе-
щават дискусионни форуми в свободното си време и за забавление. 
Планирането на системата набра скорост след стрелбите в училища-
та в Йокела и Каухайоки.

Във Финландия всеки има право да проверява информацията за 
себе си в компютърната система на Европол. Трябва да се подаде 
запитване за достъп в полицията, като то се препраща към Евро-
пейската полицейска служба (Европол). Европол изпраща отговор 
директно до лицето, направило запитването. Освен това всеки има 

1� http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/A9CCC9A�A0��01E1C22��BBA002D�12E?open 
document

1� ht tp://www.poliisi.f i/poliisi/home.nsf/Ex ternalFiles/vuosiker tomus_2009_e/$f ile/
vuosikertomus_2009_e.pdf

5. мЕЖдународни вЪпроси

http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/A9CCC9A6A06501E1C2256BBA002D412E?open document
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http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/ExternalFiles/vuosikertomus_2009_e/$file/vuosikertomus_2009_e.pdf
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/ExternalFiles/vuosikertomus_2009_e/$file/vuosikertomus_2009_e.pdf
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право безплатно да поиска от Омбудсмана за защита на данните 
да потвърди, че Националното бюро за разследване съхранява и 
предава на Европол данни за него/нея законно и тези данни се из-
ползват в рамките на закона. Това запитване може да се отправи в 
районното полицейско управление. Всеки има право и да изпрати 
запитване до Общия надзорен орган на Европол, който да потвърди, 
че събирането, съхранението, обработката и използването на личните 
му данни в Европейската полицейска служба се извършва коректно и 
съобразно закона. Запитването може да се направи или в районното 
полицейско управление, или в службата на Омбудсмана за защита 
на данните, които трябва без забавяне да го препратят до Общия 
надзорен орган на Европол18.

Всеки има право да знае какви данни за него се съхраняват в на-
ционалния раздел на Шенгенската информационна система, който 
съдържа същите данни като Централната шенгенска информацион-
на система, освен това изпълнява и функцията на техническа под-
дръжка. Всеки има право да изиска Общият надзорен орган, който 
контролира функцията за техническа поддръжка на Шенгенската ин-
формационна система, да потвърди, че събирането, съхранението, 
обработката и използването на личните му данни в Централната шен-
генска информационна система се извършва коректно и съобразно 
закона. Запитването за информация трябва да се подаде в район-
ното полицейско управление, откъдето тя трябва да се препрати без 
забавяне до Омбудсмана за защита на данните. То се подава лично 
като заявителят трябва да се идентифицира19.

18 http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/0�0�EC8�2��ECD0�C22��C29002A1C��?open 
document

19 http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/B��B1F0D90C2998AC22��C29002A�DCE?open 
document
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