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Правната система на Белгия следва традициите на гражданското 
право и се състои от набор кодифицирани правила, прилагани и 
тълкувани от съдии. 

Организацията на съдилищата и трибуналите в Белгия е единствено 
федерална отговорност.

Съдебната система е съставена от редовни съдилища на различни 
апелативни равнища (за частни и наказателни дела), а през 19�8 г. 
е добавен и административен съд. Конституционният съд е създа-
ден едва през 1980 г. Съществува разграничение между съдебните 
служители (съдии в по-нисши и по-висши съдилища) и служителите 
на прокуратурата (държавна прокуратура или държавна прокурорска 
служба). 

В Белгия са обособени пет главни съдебни области или пет юрис-
дикции на апелативните съдилища: Брюксел, Лиеж, Монс, Гент и 
Антверпен. 

Те са разделени на 2� съдебни района, във всеки от които има пър-
воинстанционен съд.

Освен това, в съдебните райони има 21 трудови и 23 търговски 
съдилища. 

Районите, от своя страна, са разделени на 18� съдебни кантона, във 
всеки от които има по един кантонен съд. 

Всяка от десетте провинции, както и административният окръг Брюк-
сел – град, има собствен наказателен съд. Това не е постоянен 
съд, а се свиква само в случаите, когато пред него трябва да бъдат 
изправени обвиняеми. 

Редовните съдилища се групират в четири нива: полицейски трибу-
нал (наказателен) и  мирови съд (граждански) – това са най-ниските 
нива за дребни нарушения или за решаване на помирителни казуси. 
Обичайното начално ниво (първа инстанция) е първоинстанционният 
съд (за граждански и наказателни дела) и се нарича поправителен 
или наказателен съд за непълнолетни. Неотдавна към формалната 
организация на първоинстанционните съдилища бяха добавени спе-
циализирани отделения по данъчни дела. Към търговските съдилища 
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освен професионалните магистрати, има и непрофесионални съдии 
и случаите, свързани със социалното законодателство, се разглеж-
дат от трудовия съд. Сериозните престъпления се разглеждат от 
наказателния съд, който е и единственият белгийски съд със съ-
дебни заседатели. Апелативното ниво се нарича Апелативен съд и в 
него се решават въпроси, свързани с гражданското, наказателното 
и търговското право; единствено „Съдът на труда” е специализиран 
апелативен съд за разглеждане на дела в сферата на социалното 
законодателство, които са пренасочени от по-нисшите трудови три-
бунали. На последно място, Касационният съд е най-високото ниво 
на обжалване и разглежда делото само от правна страна, като пред 
него не могат да бъдат представяни нови факти, също както е във 
френската правосъдна система.

Макар че гражданският и наказателният съд са поставени в една 
и съща „редовна” система от съдилища, трябва да се отбележи, 
че наказателните дела са предшествани от специфична процедура, 
която включва предварително разследване, участието на разследващ 
магистрат и обществен защитник. Всичко това е описано в Нака-
зателния кодекс (18�� г.) по същия начин, както е направено и по 
отношение на гражданските дела в (новия) Гражданско-процесуа-
лен кодекс (19�� г.). Съдебният контрол сам по себе си е част от 
дейността на редовните съдилища, но административните въпроси 
и обезщетенията е възможно да се разглеждат от административен 
съд, като най-високата инстанция тук е Държавният съвет.

Естеството и тежестта на престъплението, естеството на спора, както 
и размерът на разглежданите суми определят типа съд, който трябва 
да поеме делото. 

При определени обстоятелства естеството на спора е решаващият 
фактор за избора на съд, който да бъде сезиран. Битовите (междусъ-
седски) спорове са под юрисдикцията на окръжния (кантонния) съд, 
докато разводите са под юрисдикцията на първоинстанционния съд. В 
други случаи изборът на съд зависи от засегнатите страни. По правило, 
повечето спорове между търговци се решават от търговския съд.

След избора на съд, под чиято юрисдикция попада даден казус, 
следва да се определи мястото, където ще се гледа делото. 

Гражданските дела могат да бъдат гледани от съдия според место-
жителството на ответника или от съдия на мястото, където разглежда-
ното задължение е възникнало или е трябвало да бъде изпълнено.

наказателните дела могат да попадат под юрисдикцията на съдили-
щата на мястото, където е извършено престъплението, мястото, къде-
то живее заподозреният или мястото, където е открит заподозреният. 
Когато става дума за юридически лица, делото може да се гледа от 
съд според регистрацията на юридическото лице или според място-
то, където то основно извършва дейността си.
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Съдилища и трибунали и тяхната йерархия

таблица 1. структура на съдилищата и трибуналите

4 касаЦионЕн сЪд

3 Апелативни съдилища Апелативни трудови 
съдилища

Наказателни съдилища

2 Първоинстанционни съдилища Трудови съдилища Търговски съдилища

1 Кантонни (окръжни) съдилища Полицейски съдилища

таблица 2. обобщение на структурата на апелативните съдилища  
в зависимост от инстанцията, която е издала  
обжалваната присъда

присъда обжалване

Кантонен съд – граждански дела Първоинстанционен съд (граждански отдел)

– търговски дела Търговски съд

Полицейски съд – наказателни дела Първоинстанционен съд 
(Съд за леки правонарушения)

– граждански дела Първоинстанционен съд (Граждански съд)

Трудов съд Апелативен трудов съд

Първоинстанционен съд Апелативен съд

Търговски съд Апелативен съд

На апелативно ниво съдиите (съответно от първоинстанционния или 
апелативния съд) преценяват за втори и последен път основанията на 
делото и окончателно се произнасят по него. Въпреки това, страните 
по делото все още имат възможност да обжалват пред касационния 
съд. Ролята на държавен обвинител се изпълнява от кралски проку-
рор (прикрепен към съд от по-нисша инстанция) или от главен про-
курор (прикрепен към апелативен или към апелативен трудов съд). 
Решенията на по-нисшите съдилища, на апелативните съдилища и на 
Касационния съд се наричат присъди.

Освен описаните по-горе, в Белгия съществуват още два типа съдили-
ща. Те имат контролна роля: Държавен съвет и Конституционен съд. 
Държавният съвет представлява върховен административен съд и отго-
варя за администрацията. Намесва се в случаите, когато граждани об-
виняват администрацията в неспазване на законите. Ролята на Консти-
туционния съд е да осигурява съответствието на различни закони, по-
становления и наредби с Конституцията и да следи за правилното раз-
пределение на правомощията между държавните институции в Белгия.  
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Електронна история (1988 – 2000 г.)

Преди 199� г. за единствен пълен електронен носител на правна ин-
формация се счита базата данни Kluwer, известна на CD-ROM под 
наименованието Judit, като не съществуват други продукти, които 
поне малко да се доближават до нея. Тя продължава да съществува 
и днес на CD. Judit представлява справочник, разработен в края на 
80-те години на миналия век, който почти не съдържа пълни тек-
стове, а (библиографски) справки и препратки към закони, съдебна 
практика и статии. За реалния прочит на отбелязаните документи 
е необходимо те да се получат на хартиен носител: Официалният 
(Държавен) вестник, книги и коментари, съдържащи съответните за-
кони. 

Независимо от монопола на Judit през 90-те, електронното публику-
ване на правна информация започва още през �0-те години с из-
граждането на Justel – бази данни, намиращи се в Министерството 
на правосъдието. Поради пълната липса на удобни за потребителите 
продукти, тези бази данни стават известни на обществото едва �� го-
дини по-късно, когато през 2000 г. е осигурен достъп до тях през 
интернет. Неочаквано в мрежата се появяват, при това със свободен 
достъп, значителни по обхват бази данни, съдържащи обединени 
законите и съдебната практика от юрисдикцията на Върховните съ-
дилища и Конституционния съд. Нещо повече, Официалният вестник 
започва да се публикува в интернет ежедневно още през 199� г., 
през същата година Държавният съвет преминава към изключително 
електронно публикуване на съдебната практика, а още през 199� г. 
парламентът започва да публикува в интернет пълните текстове на 
проектозаконите и дебатите. 

E-публикуването след 2000 г.

За да отговори на предизвикателството на новите публични уеб-стра-
ници, в началото на 2000 г. Kluwer публикува в интернет заедно Judit 
и TWS (вж. по-долу), като нарича „новата” база данни Jura. Това оба-
че не решава проблемите с позицията му на онлайн пазара: пълните 
текстове на закони, съдебна практика и статии все още се намират 
предимно на хартиен носител, а в същото време юристите все пове-
че се ориентират към ползването на интернет и очакват все повече 
пълни текстове да са на разположение в правните бази данни. Нещо 
повече, появяват се и други опити за създаване на електронни бази 
данни от страна на издатели на юридическа литература. Един ранен 
опит на Mys & Breesch да създадат в края на 90-те база данни с 
пълни текстове, наречена Judas, се проваля. Между 2000 и 200� г. 
без много шум някои отделни издания създават обща база данни с 
публикувани пълни текстове. През 200� г. Kluwer създава уеб-стра-
ницата www.kluwerconnexion.be, която предоставя онлайн достъп до 
наличната информация на CD-ROM. Това е пореден опит да се реа-

2. Бази данни, сЪдЪрЖаЩи правната 
 докумЕнтаЦиЯ на БЕлГиЯ

www.kluwerconnexion.be
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гира на намаляващия интерес към продуктите на хартиен носител и 
техните варианти на CD-ROM. Накрая, през 200� г., Larcier създава 
съвсем нова уеб-страница, неречена Strada, която предлага разно-
образни ресурси в пълния им текст, в това число някои важни ко-
ментари към закони. Това е голям напредък и почти мигновено (през 
200� г.) е последван от съществено разширяване на съдържанието на 
Jura, към което са добавени пълните текстове на повечето коментари 
към закони, публикувани от Kluwer. По-късно, през ноември 200� г., 
Intersentia, Die Keure и Bruylant създават нова уеб-страница, с името 
Jurisquare, където обединяват съдържанието на повечето от своите 
издания. Макар че началото е бавно и трудно, най-после като че ли 
електронното публикуване на пълните текстове на юридически доку-
менти става реалност. 

официален вестник

Официалният вестник на Белгия е “Moniteur belge” или “Belgisch 
Staatsblad”. Той съдържа всеки нов юридически акт, приет от всеки 
парламент, управленска структура или правителство: „закони” (loi/wet), 
приети от федералния парламент, „постановления” (décret/decreet), 
приети от регионалните парламенти, както и всякакви видове законо-
ви инструменти: “Arrêté royal” (“Koninklijk Besluit”), “Arrêté ministeriel” 
(“Ministerieel Besluit”), и всички “arrêtés” или “besluiten”, приети от 
различните регионални управленски структури. Вестникът съдържа и 
всякаква друга официална информация (изпити и номинации, обявя-
ване на несъстоятелност, имиграционна информация и т.н.), което го 
прави доста обемен ежедневник, датиращ още от 18�1 г.

От юли 199� г. Официалният вестник се публикува ежедневно в ин-
тернет на уеб-страницата на Федералния департамент по правосъди-
ето (някогашното Министерство на правосъдието) (www.moniteur.be 
или www.staatsblad.be1). Търсачката работи с пълните текстове. Ста-
тиите са налични както в HTML, така и в PDF формат. През 200� г. 
правителството прекратява издаването на вестника на хартия. През 
200� г. с решение на Конституционния съд се подновява отпечатва-
нето на вестника, но в ограничен тираж, който се разпространява в 
местните библиотеки, за да се осигури достъп до вестника на хора, 
които са възпрепятствани да ползват интернет.

консолидирано законодателство (Juridat) (Федерален департамент 
по правосъдието)

След лятото на 2000 г. има възможност за неограничен достъп в ин-
тернет до мащабна и доста задълбочена правителствена база данни 
с консолидирани текстове на закони, включително и по-стари техни 
варианти. Базата данни представлява интерес за правни изследвания 
на високо ниво. Търсачката предлага много възможности, а тексто-
вете са представени на фламандски и на френски. Всъщност, тази 
база данни представлява само част от цяла поредица; другите съдър-

1 Забележка: Тези връзки не отвеждат директно до Официалния вестник, а до уеб-стра-
ницата на Федералния депертамент по правосъдието, част от която е страницата на 
Официалния вестник.

www.moniteur.be
www.staatsblad.be
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жат текстове от съдебната практика и библиография на юридически 
текстове, публикувани от Федералния департамент по правосъдието. 
Порталът на съдебната власт на Белгия, освен всичко друго, осигу-
рява достъп до съдебната практика, белгийското законодателство и 
Официалния вестник. 

Наименованието на тази юридическа база данни е „Консолидира-
но законодателство”. Цялата поредица от бази данни на Федерал-
ния департамент по правосъдието е наричана Justel, Judoc, E-justice, 
Juridat и наскоро отново е възстановено името Justel. Неколкократни 
промени са правени и в URL-адреса, което от 2000 г. насам е при-
чина за много обърквания и грешки. Достъпът до базите данни е 
възможен по няколко различни начина:

• www.juridat.be (официалната уеб-страница на белгийските съдилища);
• www.just.fgov.be (уеб-страницата на Федералния департамент по 

правосъдието);
• www.cass.be (уеб-сървър на Касационния (Върховния) съд).

BelgiumLex (BelgieLex – BelgiqueLex) 

Департаментът по правосъдието не е единствената държавна инсти-
туция, която поддържа юридическа база данни. По подобен начин 
Държавният съвет и Парламентът през годините също са разработвали 
свои бази данни. Накрая, в опит да сложи край на тази надпревара 
и объркване, правителството създава друг уебсайт с ясното и красно-
речиво име www.belgiumlex.be. Сайтът BelgiumLex сам по себе си не 
е база данни, а е по-скоро портал, на който са представени всички 
правителствени юридически бази данни и който съдържа връзки към 
различните бази данни на Департамента по правосъдието, Парламен-
та и трите Върховни съдилища. Твърде вероятно е обаче объркването 
да продължи, защото тук е осигурен достъп едновременно до закони 
и съдебна практика. Освен това, тук са посочени връзки към нови 
бази данни, каквато е Reflex на Държавния съвет, която не е никак 
лесна за ползване. Тя не представя пълни текстове, а подробна ис-
тория на всеки член от закона с всички подробности. 

предоставяне на информация по електронен път и съдилищата

В Белгия, както и във Франция, всеки съд може да поддържа собст-
вена уеб-страница, като следва указанията, разработени от Минис-
терството на правосъдието. По този начин Министерството на право-
съдието разрешава децентрализираното създаване на уеб-страници 
от отделните съдилища и трибунали. С цел по-добра координация, 
на страницата на Касационния съд е създаден централен портал 
(http://www.cass.be/pyramide_fr.php), под който всеки съд и трибунал 
може да поддържа своя уеб-страница, като следва единен модел, 
който малко или много подлежи на промени. Съдилищата и трибу-
налите се възползват от тази възможност и вече разработват индиви-
дуалните си уебсайтове. 

www.juridat.be
www.just.fgov.be
www.cass.be
www.belgiumlex.be
http://www.cass.be/pyramide_fr.php
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Инициативи, насочени към е-правосъдие

В Белгия, в началото на 80-те години на миналия век са предпри-
ети няколко инициативи, насочени към въвеждането на компютри 
за вътрешно ползване от трибуналите и разработването на софтуер, 
който да подпомага работата на членовете на трибуналите. Тези ини-
циативи обаче са откъслечни, с местно значение и некоординирани. 
За част от персонала на деловодството на административните съди-
лища са осигурявани компютри с текстообработващи програми въз 
основа на лични молби за посрещане на конкретни спешни нужди2. 
В началото на 90-те години правителството започва да прави по-це-
ленасочени инвестиции в областта на ИКТ, предназначени за съдили-
щата и трибуналите� и поставя началото на т.нар. „гигантски проект”, 
който има за цел да обхване цялата съдебна структура на Белгия и 
да замени остарелите технически средства с едно единствено ефек-
тивно ИТ решение. Намерението е този проект да осигури решение 
за цялата съдебна система на Белгия. Нещо повече, в рамките на 
проект през 199� г. всеки съдия получава лаптоп от Министерството 
на правосъдието.

През 2000 г. Федералният съвет на министрите одобрява програмата 
е-Правосъдие, предвиждаща използване на ИКТ за модернизиране 
на работата на белгийската правосъдна система. Съветът дава също 
и зелена светлина за създаването на федерален портал е-Правител-
ство, който да предоставя обществени услуги за гражданите и биз-
неса. Освен това насърчава разработването на ИТ система, която да 
позволи на различните департаменти и агенции да обменят данни и 
информация чрез вътрешната мрежа на Федералното правителство 
”Fedenet”.

Три са основните фактори, които обуславят стартирането на този 
глобален и силно централизиран проект: (1) развитието на интернет, 
което предоставя много възможности, но и създава необходимостта 
от интегриране на различните бази данни; (2) необходимостта да се 
избегнат затрудненията, породени от несъвместимостта на матери-
алите, използвани на различни равнища; и (�) схващането, че такъв 
централизиран проект ще съкрати разходите за функционирането на 
трибуналите.

Съставени са няколко технически работни групи, които да дефи-
нират и да формулират необходимите препоръки по отношение на 
законодателството, доставчиците и различните участници в този рево-
люционен проект. Първите конкретни действия са предприети през 

3. използванЕ на ЕлЕктронни инструмЕнти 
 за подоБрЯванЕ на правораздаванЕто

2 Dumortier, J. et al., The Challenge of the Information Society: Application of Advanced 
Technologies in Civil Litigation and Other Procedures; Report on Belgium, XI World Congress 
on Procedural Law, Vienna, 2�-28 August 1999.

� Dumortier, J. Judicial Electronic Data Interchange in Belgium, in M. Fabri et al. (eds), Judicial 
Electronic Data Interchange in Europe: Applications, Policies and Trends, 200� p. 12�.
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2002 г.; обнародвани са два акта и са разработени не по-малко от 
18 кралски указа, за да се уреди нормативната база (проектозаконът� 
е одобрен на 18 март 200� г. от Съвета на министрите на Белгия) 
за въвеждането на амбициозния проект за е-Правосъдие с име-
то “Phenix“. Насочен към модернизирането и стандартизирането на 
системите, използвани от белгийската правосъдна система, проектът 
Phenix трябва да предостави централизирано решение за подобрява-
не и ускоряване на процесите в областта на правосъдието в цялата 
страна.

Предложен от министъра на правосъдието на Белгия Лорет Онке-
линкс, проектозаконът създава ясна правна рамка, която дава въз-
можност на съдилищата и другите юридически институции и лица 
да комуникират и да обменят официални документи по електронен 
път. Phenix е само част от дългосрочната стратегия за въвеждане на 
свързана цялостна система за е-Правосъдие, базирана на идеята за 
„електронни досиета” и работеща по стандартите за отворен код, 
която до доведе до компютъризирането на всички съдилища и три-
бунали в Белгия: 1. чрез въвеждането на ИКТ на всички нива на 
съдебното производство, независимо от характера на делото: наказа-
телно, гражданско, търговско и т.н.; 2. чрез обхващането на всички 
участници на всеки етап от производството: адвокати, магистрати, 
деловодители, държавни обвинители. Всяко електронно досие се съз-
дава в самото начало на съдебното производство и е постепенно 
допълвано в хода на процеса съответно от съдилищата, полицията, 
адвокатите, засегнатите страни и т.н.

Освен подобряване на вътрешното управление и повишаване на 
ефективността на съдебните процедури, системата цели да осигури 
конкретни ползи за гражданите, а именно намаляване на разходите, 
опростяване и ускоряване на процедурите, както и да позволи на 
адвокатите и техните клиенти да проследяват лесно и бързо разви-
тието на съответното дело. 

Правна сила на електронните процедурни документи 

Съгласно създадената правна рамка, квалифицираният подпис е обя-
вен за единственият начин за подписване на електронен процедурен 
документ. На практика става дума за подписи, създадени чрез бел-
гийската система за електронен подпис и електронна самоличност. 
Трябва също да се отбележи, че гореспоменатият закон изисква 
стриктно прилагане и спазване на принципите за защита на инфор-
мацията при изграждането на информационната система Phenix.

Член 2 на Закона от 200� г., с който е създадена системата Phenix, 
е формулиран по следния начин: “Il est créé un système d’information 
appelé Phenix qui a pour finalités la communication interne et externe 
requise par le fonctionnement de la Justice, la gestion et la conservation 
des dossiers judiciaires, l’instauration d’un rôle national, la constitution 

� Законът от 10 август 200� г. постановява създаването на информационната система Phenix;  
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=200�0810��& 
table_name=loi

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2005081057&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2005081057&table_name=loi
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d’une banque de données de jurisprudence, l’élaboration de statistiques et 
l’aide à la gestion et l’administration des institutions judiciaires.”(„Създава 
се информационна система, наречена Phenix, чиито цели са осигуря-
ване на средство за вътрешна и външна комуникация на правосъд-
ната система, създаване на база данни за съдебна практика, поддър-
жане на статистическа информация и подпомагане на управлението 
и администрацията на съдебните институции”). Това определение и 
прецизното изброяване на различните цели на проекта Phenix раз-
криват какво значение отдава законодателят на стриктното спазване 
на първия принцип на поверителността: всички процеси трябва да 
бъдат извършвани с легитимна, конкретна и ясна цел.

Следните текстове от закона описват детайлно различните цели на 
проекта и еднозначно определят ползвателите на данните, инфор-
мацията, която подлежи на обработване, и продължителността на 
нейното съхраняване, спазвайки принципа на пропорционалността:  
„Данните могат да бъдат обработвани и съхранявани, само ако това 
е необходимо за постигането на законоустановените цели на съот-
ветното обработване”. Тук могат да бъдат посочени два примера. 
Член � прави разграничение между базите данни със съдебни ре-
шения, предназначени за вътрешна употреба, и тези, които се опо-
вестяват публично. По отношение на втората група, законът изисква 
осигуряване на анонимност преди публичното оповестяване. Първата 
категория трябва да поддържа членовете на юрисдикцията, които 
издават решения, като „спомагат за съгласуваност по отношение на 
съдебната практика,” по думите на Министерството на правосъди-
ето. Друг безспорен пример е свързан с използването на данни за 
статистически цели (чл. 10 и следващите), което би било от полза 
при взимане на решения, свързани с управлението на трибуналите, 
но не може да бъде използвано за контролиране на индивидуалната 
работа на съдиите.

На 10 юли 200� г. е приет втори закон, „свързан с електронните съ-
дебни процедури” и имащ за цел да промени някои разпоредби на 
Наказателния и Гражданско-процесуалния кодекс, за да се придаде 
правна сила на документите, създавани чрез електронните процеду-
ри, включени в информационната система Phenix�.

Утвърдени са три основни принципа. Първият е свързан със сво-
бодата на всеки гражданин да избира дали да ползва електронни 
съдебни процедури: “Sauf dispositions légales contraires, personne ne 
peut être constraint de poser des actes de procédure ou de recevoir 
des documents relatifs à des actes de procedure par voie électronique” 
(„Освен ако няма приложими правни разпоредби в обратния смисъл, 
никой не може да бъде принуден да извършва процесуални действия 
или да получава документи, свързани с тези действия, по електронен 
път”). Този принцип на доброволното ползване обаче е подчинен на 
възможността чрез кралски указ да бъде наложено задължителното 

� Jean-François Henrotte, “Phenix et la procédure électronique”, Collection: Commission 
Université-Palais (CUP), Larcier, 200�; Jean-François Henrotte, Yves Poullet, “Cabinets d’avocats 
et technologies de l’information: balises et enjeux”, Bruylant, Collection “Les cahiers du CRID”, 
200�.
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използване на електронни процедури при някои професии. За да се 
гарантира наистина доброволно ползване на електронните процедури 
от страна на засегнатите лица, както и правото на несъгласие с елек-
тронния обмен на информация, Министерството на правосъдието и 
професионалните асоциации поддържат и публикуват списъци със за-
сегнати лица, професионалисти и непрофесионалисти в областта на 
правото, които приемат новите средства за комуникация в контекста 
на съдебните процедури. Всеки е свободен да оттегли съгласието 
си. Конкретното използване на електронни средства за сезиране на 
съда е оставено на свободната воля на гражданите. Това е опре-
делено в чл. � на Закона от 200� г. по следния начин: “l’adresse de 
courier électronique, attribuée par un greffe et à laquelle une personne 
a accepté, selon les modalités fixées par le Roi, que lui soient adressées 
les significations, notifications et les communications.” („електронният 
адрес, определен от съда и приет от лицето по начин, предписан 
от Краля, където могат да се изпращат съобщения, известия и ин-
формации”). 

Вторият принцип е този на еквивалентността. Според него елек-
тронното обръщение към съда е еквивалентно на традиционното 
физическо обръщение и има същата тежест. Нещо повече, трябва 
да се има предвид, че всички електронни документи, създадени в 
контекста на процедурата, имат същата правна сила, каквато имат 
документите на хартия и че в този контекст електронният подпис 
има същата юридическа стойност, както традиционният саморъчно 
поставен подпис. Важно е да се изясни, че според Закона от 200� г. 
не всички електронни подписи, а само квалифицираните, отговарящи 
на изискванията на Директивата на ЕС, се признават в системата на 
е-правосъдието с цел да се гарантира юридическата сигурност на 
документите. 

И накрая, съществува и принципът за единството на електронния 
файл, според който, заради самото естество на електронните файло-
ве, не е нужно да се прави разграничение между оригинал и копия, 
тъй като файлът може да бъде размножаван неограничено.

Моделът Phenix: основни принципи и трудности при въвеждането

Проектът Phenix е изпробван през първата половина на 200� г. в гра-
довете Юпен, Турне и Тьорнхаут. След пилотното въвеждане всички 
съдилища в Белгия трябва да бъдат включени към системата най-къс-
но до 2008 г. През 200� г. обаче целият проект е отхвърлен, защото 
става ясно, че на практика е невъзможно реализирането на цялостен 
проект от такъв мащаб. Вместо това са въведени редица по-малки 
приложения (напр. пилотните проекти, стартирали през 2008 г. в 
градовете Шарлероа и Тьорнхаут), които да бъдат разработвани под 
общото наименование Cheops.

Независимо от неуспешния си старт, белгийският проект Phenix 
може да бъде разглеждан от другите държави като образец. Ясно е, 
че създателите му са си поставили твърде амбициозни цели. Веро-
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ятно един по-прогресивен подход, съвместно с главните засегнати 
лица – магистарти, деловодители и адвокати – би могъл стъпка по 
стъпка и със съответните пилотни тестове да доведе до по-добри ре-
зултати. Независимо от това, трябва да се подчертаят положителните 
страни на една законова рамка, създадена, за да осигури развитие-
то на е-правосъдието. Белгийският законодател е изградил система, 
която защитава поверителността на информацията и чрез органите, 
създадени вътре в тази законова рамка, гарантира независимостта на 
съдебната власт при взаимодействието й с изпълнителната.

Всъщност, два са основните моменти, които трябва да се имат 
предвид в бъдеще. Най-напред, глобалните информационни систе-
ми предоставят в ръцете на магистратите огромна информационна 
власт, поради възможността да се предава информация за засегна-
тите страни. Поради това са оправдани опасенията за неспазване 
на принципа на равенство на страните. В същото време, фактът, че 
информационната система се използва и понякога разработва от ад-
министративен персонал, създава в дългосрочен план риск за накър-
няване на независимостта на съдиите. В този контекст, решението, 
предложено от белгийското законодателство, заслужава внимание, 
макар да изглежда твърде сложно и затрудняващо ежедневното уп-
равление на системата.

По отношение на промените в Гражданско-процесуалния кодекс, 
предложени от законодателя, можем да се съгласим с основните 
принципи, заложени в многобройните предписания: принципът на 
доброволност позволява да се избегне рискът от дискриминация 
между тези, които възприемат новата електронна система и онези, 
които не са склонни да я използват. Принципът на „функционалната 
еквивалентност” позволява да се въведат понятия като електронен 
адрес, електронно досие, електронен подпис, електронно посочване 
и оповестяване. Чрез всичко това и предлагайки наистина сигурна 
комуникационна система с намесата на доверени трети страни, при 
контрол на достъпа, двойни проверки и т.н., белгийският законодател 
представя на своите партньори в Европа един наистина атрактивен 
модел на информационна система в сферата на правосъдието. 
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Едновременно с продължаващите опити за модернизиране на адми-
нистрацията на правосъдната система с помощта на електронните 
технологии, Белгия участва в няколко значими международни проек-
та за насърчаване на е-сътрудничеството между страните от ЕС:

пилотен проект „мрежа на съдебните регистри”

Единадесет държави от ЕС (Белгия, Чехия, Франция, Германия, Испа-
ния, Италия, Люксембург, Холандия, Полша, Словакия и Великобрита-
ния) вече обменят информация за съдебните досиета по електронен 
път в рамките на пилотния проект „мрежа на съдебните регистри”. 
Разработването на проекта и неговите постижения, и по-конкретно 
неговата ИТ архитектура и референтни таблици, са в основата на 
идеята за системата ECRIS.

ECRIS (Европейска информационна система за съдебни досиета)

Компютъризираната система ECRIS е създадена, за да се осъществя-
ва ефективен обмен на информация за осъдените за престъпления 
в страните от ЕС. Създаването на ECRIS е в отговор на реална кон-
кретна нужда и подобрява обмена на информация относно съдебни 
досиета в целия ЕС. 

Целта е да се изградят електронни връзки между бази данни, съдър-
жащи съдебни досиета, за да се гарантира, че обменът на информа-
ция за издадените присъди между държавите от ЕС ще протича стан-
дартизирано и бързо, без компютърна и системна несъвместимост.  

Системата ще предоставя на съдиите и прокурорите бърз достъп до 
подробна информация за закононарушенията на всеки гражданин 
на ЕС, независимо в коя държава е бил осъждан. Като прави невъз-
можно изчистването на съдебното досие чрез преместване от една 
държава от Европейския съюз в друга, системата ще допринесе и за 
превенцията на престъпността.  

e-CODEX (комуникация за e-правосъдие чрез онлайн обмен  
на данни)

e-CODEX представлява мащабен проект, насочен към подобряване 
на възможностите на гражданите и бизнеса в ЕС за достъп до прав-
ни ресурси зад граница и по-конкретно до информация за закони-
те и процедурите в другите държави от Европейския съюз. Нещо 
повече, проектът работи за повишаване на интероперативността на 
информационните системи на правните институции в ЕС и поддържа 
въвеждането на единни стандарти и решения, които да улеснят дей-
ностите по разглеждането на трансграничните дела.

4. транснаЦионални проЕкти за Е-правосЪдиЕ 
 с участиЕто на БЕлГиЯ
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Високата мобилност между държавите-членки на ЕС и засилената 
евроинтеграция водят със себе си и нарастваща нужда от сътрудни-
чество между отделните национални правосъдни системи.

Прилагането на ИКТ прави съдебните процедури по-прозрачни, 
ефективни и икономични, като в същото време улеснява достъпа на 
гражданите, бизнеса, администрацията и юристите до правосъдните 
институции.

За да се постигне ниво на пан-европейска интероперативност,  
e-CODEX ще надгражда върху основата на установените национални 
решения, както и на Европейския портал за електронно правосъдие, 
като същевременно допринася за неговото по-нататъшно развитие.

Свързването на съществуващите системи ще направи възможни ко-
муникацията и обмена на данни при използването на единни тех-
нически стандарти и ще подпомогне развитието на трансграничното 
сътрудничество в областта на европейското е-правосъдие.

Проектът включва 1� участника:

• 1� държави от Ес (Австрия, Белгия, Чехия, Естония, Франция, 
Германия, Гърция, Унгария, Италия, Малта, Холандия, Португалия, 
Румъния, Испания);

• една държава, кандидатстваща за членство в ЕС (Турция);
• две големи професионални асоциации на юристи (CCBE and 

CNUE).

https://e-justice.europa.eu/home.do?action

