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Управлението се състои от традиции и институции, чрез които се уп-
ражнява властта в една държава. Това включва процеса, чрез който 
се избират, наблюдават и заменят държавни служители; капацитета 
на правителството да формулира и приложи ефективно разумни по-
литики, както и уважението на гражданите и държавата към институ-
циите, които управляват икономическите и социални взаимодействия 
между тях.

Европейският съюз и Съветът на Европа са ангажирани с ефектив-
ността и управлението на разходите във всички области на упра-
влението на страните от ЕС. Този стремеж се разпространява от 
институциите на ЕС към всички държави членки. В този контекст 
Съветът на Европа създава Европейската комисия за ефективност на 
правосъдието (ЕКЕП), чиято цел е да разработва, наред с всичко ос-
танало, нови индикатори за измерване на ефективността на работата 
на съдиите.

Съдебните индикатори са електронни инструменти, използвани за 
оценка и, където е възможно, за подобряване на ефективността и ка-
чеството на съдебните процедури. Въпросът как да се намери баланс 
между ефективност и качество често е бил обект на дискусии.

Англия и Уелс до голяма степен използват съдебните индикатори, 
предназначени за измерване на необходимия брой служители и 
нивото на разходите, и за подобряване на планираните резултати, 
с които са се ангажирали съдилищата и другите сходни институ-
ции. Планираните резултати произтичат от общите цели, поставени 
от Министерството на правосъдието. Предметът на това проучва-
не – съдебната система, не е често срещан в сравнителноправните 
изследвания. Проучванията за специализираните съдебни институции 
и служители в по-голямата си част се ограничават до теоретични или 
конституционни въпроси. Затова някои данни, необходими за целите 
на съпоставяемостта, липсват или са трудно достъпни.

След прецизната работа на Световната банка по изготвянето на 
съдебните показатели1, за безспорен принцип при въвеждането им, 
беше прието, че по-доброто разбиране на всички аспекти от рабо-
тата на съдиите и техните служители, включително количествените 
и качествените аспекти, се съчетава с обективното измерване на 
производителността, направено с обективни инструменти. Това съ-

сЪдЕБнитЕ индикатори като ЕлЕктронни 
инструмЕнти за измЕрванЕ на ЕфЕктивността на 
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1 Buscaglia, Edgardo and Maria Dakolias, Comparative International Study of Court Performance 
Indicators, World Bank Legal and Judicial Reform Series, 1999.
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четание често повишава доверието на гражданите в съдилищата и 
във върховенството на закона. Освен това количествените показатели 
трябва да се използват като параметри за определяне на броя на съ-
диите, необходими в една съдебна система, а не само да се разчита 
на тях за оценка на работата на тази съдебна система.

Целта на настоящия раздел е да предложи преглед на правилата, из-
точниците и практиката по отношение на тези показатели в Германия, 
Англия и Уелс. Прегледът ще се фокусира върху следните въпроси:

• Какви са показателите за производителност, използвани в системи-
те на съдебната власт в проучваните страни, за измерване на броя 
на приключените дела и времето за приключване на делата?

• Как са се дефинират понятията „служители”, „приключени дела” и 
„производителност”?

• До каква степен и по какъв начин се използват ресурсите за съ-
биране на данни?

• От какви основни цели произтичат индикаторите?

Методологически ключова в това проучване е „функционалността” 
или принципа на функционалната еквивалентност. Сравнителният 
анализ ни принуждава да попитаме: „Кое правило или понятие, или 
институция в дадена система Б, има еквивалентна функция в систе-
мата А?”. Функционалната еквивалентност има за цел да се гаранти-
ра обосновано сравнение, с други думи „да сравнява подобни”.

Трябва да се отбележи, че докато Англия, Уелс и Германия имат 
общо казано сходни съдебни системи, съществуват различия както 
в начина, по който са структурирани съдилищата, така и в съответ-
ните матрици, създадени за тяхната оценка. Това е вярно най-вече, 
когато става въпрос конкретно за филтриращите механизми, както е 
обяснено по-долу. Относително крайните позиции на Англия и Уелс, 
и Германия по отношение на бариерите за достъп до съдебната 
система и по-простата или по-сложна структура на съда въздействат 
силно върху сравнителното проучване на работата на съдиите.

Друга основна разлика, която трябва да се вземе предвид при 
един сравнителен анализ на съдебните системи и на показателите, 
измерващи тяхната продуктивност, е правната система, към която 
принадлежи всяка от страните. В настоящото проучване съдебната 
система на Англия и Уелс представлява традицията на общото пра-
во, а Германия е представител на германския раздел от пандектната 
традиция (от римски тип). 

В традицията на общото право, произхождаща от Англия, съдебната 
система създава общонационална правна рамка, изградена върху 
прецеденти. Ролята на съдиите като първични законодатели се отра-

1. мЕтодолоГиЯ



Съдебните индикатори като електронни инструменти за измерване на ефективността...	 1��

зява в стила на съдебните решения. От гледна точка за голямата им 
отговорност, само баристъри2 с голям опит (QCs) могат да покрият 
изискванията за назначаване за съдия. Вследствие от това броят на 
професионалните съдии в Англия и Уелс е сравнително малък. Обрат-
ното, в традицията на континентална Европа, към която принадлежи 
Германия, членовете на законодателния орган са първичните зако-
нодатели. Рамката на пандектната система се очертава от основни 
кодекси. По този начин ролята на индивидуалните съдии в конти-
ненталната част на Европа е ограничена до спазване на правната 
рамка. Много съдии започват кариерата си скоро след завършване 
на образованието си, като преминават професионално обучение за 
бъдещи съдии. 

Други основни разлики между двете страни, произхождащи от про-
тивоположните им начини на мислене, излизат наяве като се анали-
зират двете съдебни системи. Исторически по-либералната правна 
култура в страните, следващи системата на общото право, кара 
съдиите да бъдат един вид пасивни арбитри, които оставят инициати-
вата (например при кръстосаните разпити на свидетели) на страните. 
Противоположно на това, поради по-попечителската и протекционис-
тична култура в континентална Европа, съдиите от континенталната 
традиция се стремят да бъдат по-интервенционалистични, като в 
резултат всяка от страните води диалог със съдията. Трябва да се 
каже, че въпреки факта, че разликата между двете традиции все 
още определя дали процесуалните закони са кодифицирани или не, 
съдиите в някои системи от общоправната традиция са прекратили 
практиката на пасивно отсъждане и все по-често и по-често поемат 
интервенционалистична роля, подобна на колегите си от континен-
талната традиция; това се потвърждава и от гласуваното през 1999 г. 
изменение на Английските граждански процесуални правила (English 
Civil Procedure Rules).

Всички правни системи от семейството на континенталната традиция 
използват в различни степени разделението на (установени от закона) 
добре дефинирани основни области – важен аспект от гледна точка 
на съдебната статистика. При системите от общото право такова 
разделение няма. 

В друг аспект принадлежността към определена правна традиция не 
е задължително решаваща. Наличието на система за определяне на 
конституционност, например, съвпада най-вече с федералната струк-
тура, като например Германия, но Англия е изключение от това общо 
правило. Само Германия е федерална държава с истински федера-
лизирана съдебна система. Обединеното кралство не представлява 
държава от федерален тип, но включва относително автономни сис-
теми на съдебната власт (т.е. Англия и Уелс, Шотландия и Северна 
Ирландия), като само Камарата на лордовете има правомощия общо 
над трите системи.

2 Адвокат от най-висок ранг във Великобритания, имащ право да пледира в съда. (бел. 
прев.)
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Англия и Уелс имат една редовна система от съдилища с много спе-
циализирани отделения в рамките на висшите съдилища (Кралския 
търговски съд, Кралски адмиралтейски съд, Семеен съд, и др.), дока-
то мрежата от специализирани трибунали (дела от които се обжалват 
в редовните съдилища) съществува едновременно с официалната 
система от съдилища. Германската система представлява може би 
най-високата степен на специализация на съдилищата, въпреки че 
броят на специализираните полуобществени институции е по-малък. 
Следователно може да се твърди, че специализацията в Германия е 
формализирана до най-висока степен.

И двете страни – обект на проучване, имат в общи линии доста 
сходни съдебни администрации с различия на по-детайлно ниво, къ-
дето в няколко аспекта се наблюдават сравнително противоположни 
позиции. Германия почти няма бариери за достъп до правосъдие 
и това позволява много леки случаи да се промъкнат в съда. Това 
може да доведе до високи стойности на продуктивност. Но тези 
стойности могат да бъдат намалени от сложната структура на съда 
в Германия. В Англия и Уелс, напротив, има висок праг за влизане в 
съдебната система, като резултат от който само сложните случаи ще 
бъдат разгледани в крайна сметка от съдебната система. В резултат 
на това стойностите на производителността ще бъдат доста ниски.

Броят на приключените дела на глава от населението варират силно 
между страните, което говори за сериозни различия във филтрира-
щите механизми за определяне на достъпа на едно дело до съда. 
Силните механизми за филтриране водят до влизане на делата в 
съдилища с голяма средна натовареност. Механизмът за филтриране 
е важен определящ фактор за различията в производителността: по-
силният филтриращ механизъм отговаря често на по-ниска произво-
дителност. Тя също е важен фактор, определящ различията в стой-
ността на разходите, направени за съдебната система: по-силният 
филтриращ механизъм отговаря често на по-ниски общи разходи за 
съдебната система.

От горния пример става ясно, че ниските стойности на производи-
телност, на която и да е страна, по никакъв начин не са показа-
телни за ефективността на съдебната система. Може да се твърди, 
че съдебната система, която успява да филтрира по-малко сложните 
случаи, каквато е британската система, е високо ефективна точно 
поради тази причина.

Данните за натовареността могат също да бъдат манипулирани от 
различията в националните практики за подбор, преброяване, сли-
ване или разделяне на дела. Подобни проблеми се появят и при 
данните, свързани с разходите. Разноските и разходите от една стра-
на и ефективността на използване на ресурсите, от друга, водят до 
допълнителни проблеми със съпоставимостта като следствие от раз-
лични стратегии за бюджетиране и за възприемане на разходите.

Измерителите за производителност (напр. брой приключени дела за 
изхарчено евро или на един служител) също не дават ясна предста-
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ва. В Германия, например, се наблюдава най-нисък брой приключени 
дела на един служител за наказателното право, докато при граждан-
ското право страната е със средни показатели.

Малко данни съществуват по отношение на по-фундаменталния въ-
прос за разходите за съдебни спорове в двете проучвани страни. 
Някои проучвания предполагат, че съдебният процес е сравнително 
скъп в Англия и Уелс (поради необходимостта от ангажиране на 
двама професионалисти, таксите, събирани от лондонските фирми, 
и забавянията на съда), и сравнително евтин в Германия (поради 
системата на фиксирани такси, както и поради значително високия 
процент на гражданите, ползващи се от застраховки за съдебни 
разноски).

Освен различията, които оказват влияние върху използването на съ-
дебните показатели, между двете страни има и разлики в различни 
области на правото. Освен това, големите проекти за реформи са 
променили или има вероятност да променят ситуациите значително. 
Както вече споменахме, най-забележителната промяна се наблюдава 
в английското гражданско-процесуално право след изпълнението на 
реформите на Улф през 1999 г. Те трансформират ролята на съдиите 
от пасивни арбитри в активни ръководители на делата.

Реформите на Улф освен това слагат край на старата система на 
многоетапна процедура, като принуждават адвокатите да концентри-
рат и да аргументират своите твърдения на ранен етап. Реформите 
са до известна степен сходни с реформите на Кулон във Фран-
ция, където основната мотивация е същата, а именно подобряване 
на ефективността, но с много по-плавно заместване на предишни-
те практики. Германия предшества Франция и Англия с нейното 
Vereinfachungsnovelle.

В обобщение, проблемите на съпоставимост, с които се сблъсква на-
стоящото проучване са разнородни, най-малкото породени от това, 
че немските доклади са разнородни (най-често те са изготвени от 
Lander – федералните единици и техните региони, където се прилагат 
различни системи за оценяване) по показатели и цели на германски-
те федерални и регионални правителства. В допълнение, документа-
цията в тази страна е представена по-скоро за местна консумация, 
отколкото за да бъде лесно достъпна за международен сравнителен 
анализ. Ще бъде невъзможно да се разгледат подробно всички тези 
проблеми в рамките на параметрите на този проект. Ще бъдат не-
обходими много по-обширни и задълбочени изследвания, за да се 
анализират проблемите и пропуските или несъответствията в изготвя-
нето и предоставянето на националните данни. Тези проблеми могат 
да бъдат обект на разглеждане от съответните европейски съдебни 
комисии или работни групи.
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англия и уелс

– Годишен доклад на Съдебната служба (The Court Service) 
– Доклад за дейността на магистратските съдилища, Годишен до-

клад (Министерството на правосъдието) 
– Съдебна статистика (Департамент на Лорд-канцлера) 
– Наказателна статистика (Министерството на вътрешните работи)

Германия

– „Данни за правосъдието” (Федерално министерство на правосъ-
дието) 

– „Статистически годишник” (Федералната статистическа служба) 
– „Съдебна статистика” (Федералната статистическа служба)

Англия и Уелс, Нидерландия и германската провинция Северен Рейн-
Вестфалия се считат за лидерите в Европа в усилията да повишат 
ефективността на съответните си съдебни системи. Англия конкретно 
предлага детайлна информация за услугите и начина, по който те се 
оценяват. 

Съдебни показатели, измерващи ефективността, разходите и 
качеството: цели, източници и практики 

Англия и Уелс са разработили една от най-пълноценните системи от 
съдебни показатели, сред които в областта на наказателното право-
раздаване съществуват показатели за измерване на производителност, 
качество и ефективност при наказателните дела от повдигането на 
обвинението до решаването, като се води отчет по време на всички 
фази на процеса за определен период. Оценката на тези показатели 
се свързва ясно с целите, поставени от министъра на правосъдието 
в годишния Общ план. Оценката се представя в Годишния отчет на 
Министерството.

a) съдебна система и бюджет

Като имаме предвид тежестта на съдебната система в икономиката 
на страната като цяло, министърът на правосъдието използва след-
ните показатели за оценка на значимостта, дадена от обществото, 
на работата на съдиите и на начина на използване на средствата от 
бюджета за съдебната система:

• разходите за съдебната система като дял от БВП;
• разходите за съдебната система като дял от приходите от данъци;

2. офиЦиална статистичЕска информаЦиЯ

3. сЪдЕБна систЕма на анГлиЯ и уЕлс
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• брой съдии на глава от населението;
• брой приключени дела на глава от населението.

Числата или дяловете, получени като показатели в първите три слу-
чая, представляват до известна степен оценката за съдебната систе-
ма, дадена от обществото на базата на професионална, регламенти-
рана от правителството юрисдикция. Цифрите могат да отразяват и 
неефикасността и неефективността на официалната съдебна адми-
нистрация.

Индикаторът „брой приключени дела на глава от населението” е 
обхватен измерител, който предлага описание на съдебната система 
под формата на качествени дескриптори. Специално внимание в 
оценката се обръща на характерните особености на правната и съ-
дебната система, влияещи на потока от входящи в съда дела.

Индикатори като „брой приключени дела на глава от населението” 
разкриват огромни разлики между държавите и типовете правни 
системи по отношение на броя приключени дела на 1000 жители. В 
Германия има по-малко от 1� приключени дела на 1000 души, кое-
то показва силните филтриращи механизми в наказателното право. 
Англия/Уелс имат слаби филтриращи механизми за наказателното 
право – повече от �0 приключени дела на 1000 човека. 

б) измерване на производителността на съдебните системи

Юридическата отчетност на съда зависи от съдебния контрол, от 
апелативната система, от процедурите за справедлив процес и от 
йерархията на нормите. Управленската отчетност зависи, от друга 
страна, от стандартите за ефективност, като се има предвид, че от-
четността пред обществото отразява контрол, упражняван от частни 
лица и от организации на гражданското общество.

За да се оцени работата на съдиите от гледна точка на техния 
професионализъм, британското правителство е разработило „Инди-
катори за оценка на производителността” – електронен инструмент 
за оценка на връзката между ресурсите и услугите, предоставяни от 
магистратите и другите служители в съдебната система. За тази цел е 
въведена концепцията за продуктивността. Терминът „продуктивност” 
често има негативна конотация, в смисъл, че тя се отнася до лошо 
управление и/или служители с ниска мотивация или лоша работна 
етика. Въпреки това, продуктивността обикновено се отнася до ор-
ганизационните структури и социални предпочитания.

Съдебната система, състояща се от съдилища и други съдебни ин-
ституции, преобразува ресурси (съдии, служители, сгради) в услуги 
(решени дела). Производителността на съдебната система може да 
бъде дефинирана по много начини. Естествено измерване на резул-
татите е съотношението на продуктивността.

В сектор с един ресурс и една услуга продуктивността се измерва 
като съотношение на извършената услуга към консумирания ресурс.
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 услуги
продуктивност   =   _____________

 ресурси

Повечето служби от публичния сектор обаче, предоставят множество 
услуги и използват много ресурси. В такъв случай услугите и ресур-
сите трябва да бъдат сумирани в количествени индекси. В идеалния 
случай количествените индекси за услугите и ресурсите ще включват 
и цените им като тежести, но цените често липсват в публичния 
сектор. 

 p1 услуга1 + ... + pm услуга m
продуктивност   =   ________________________________________

 w1 ресурс1 + ... + wn ресурс n

Тук възниква един много важен въпрос. От една страна, колко и 
кои ресурси и услуги трябва да бъдат включени в разработването на 
съдебните показатели и каква трябва да бъде тежестта на всеки от 
тях в процеса на сумиране? Наистина изборът на уместните или по-
лезни ресурси и услуги е от голямо значение. Въпреки това, поради 
ограничените данни, измерваната продуктивност може да бъде опо-
рочена, като една от причините за това е недостатъкът от включване 
на правилните променливи и ограничения.

И двете проучвани страни включват броя на решените дела като 
измервател на услугите на съдебната система. Услугите, предоста-
вяни от съдебната система, са много разнородни: различия в типа 
на делата в гражданските, наказателните или административните 
съдилища може да доведе до изкривени резултати за продуктивност. 
За съжаление учените понякога са принудени да използват частични 
измерители за продуктивност като количеството на една-единстве-
на услуга, предоставена от служител, или броят решени дела на 
един служител. Въпреки че тези мерки са лесни за изчисляване 
и за разбиране, те водят до двуизмерна характеристика на един 
многомерен проблем. Този проблем не се решава дори и чрез при-
лагане на частични измерители за продуктивност, каквито са брой 
решени дела на служител или общ коефициент на продуктивност. 
Дори по-лошо – те могат да изпращат противоречиви сигнали за 
относителната производителност, затова трябва да бъдат тълкувани с 
изключително внимание.

Тъй като производителността зависи от много фактори като структура 
на услугата, интензивно или ограничено използване на свръхмодер-
ни или остарели технологии, ефективността, с която е приложена 
технологията, както и характеристиките на работната среда, в която 
се предоставят услугите, Германия и Англия/Уелс са разработили и 
такива съдебни индикатори, които имат предвид тези фактори.

Британските учени убедително твърдят, че увеличаването на обема 
на производство може да влоши качеството (определение по отно-
шение на преразглеждане и позоваване на съдебни решения) на 
услугите, предоставяни от съдебната власт. 
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Ниската продуктивност може да произлиза от непълноценно използ-
ване на технологиите или от неадекватно управление. Често недос-
татъците или пропуските в управлението пречат на достигането на 
оптималните стойности на услугите и ресурсите. Това се оценява 
чрез показатели за неефективност, които могат да бъдат дефинирани 
като съотношение на наблюдаваното към максимално осъществимо-
то предоставяне на услуги, получени от дадено количество ресурси, 
или обратното. Скъпи покупки, грешна комбинация от ресурси, мно-
го отсъствия от работа и ниски равнища на заетост като резултат от 
неадекватно планиране неизбежно водят до ниска ефективност.

При разработването на съдебни индикатори за определяне на вида 
производителност, индекс на ефективност и други фактори, в урав-
нението трябва да бъдат включени и:

• брой на решените дела на служител, включително съдиите; 
• брой на решените дела на съдия;
• брой на решените дела на изхарчено евро.

в) дескриптори, оценяващи приключените дела и времето за ре-
шаване (C, T)

Броят на наказателните дела, решени от съдии, варира от по-малко 
от 200 дела годишно в Германия до 900 дела годишно в Англия и 
Уелс.

Броят на индикаторите, които оценяват броя на решените дела на 
служител или на похарчено евро, отразяват различията в правните 
изисквания и качеството на съдебните системи. Някои от по-често 
използваните показатели за качество са:

• броя на апелативните жалби като дял от решените дела; 
• броя на съдиите като дял от общия брой на служителите; 
• среден размер на разходите за един служител; 
• средна продължителност на приключените дела; 

Броят на въззивните дела като дял от решените дела представлява 
индикатор за качеството на правосъдието, както и мерило за бари-
ерите на обжалване (напр. разходите) и културните предпочитания 
(например чест, равенство). Делът на въззивните дела служи като 
основен показател, който „обяснява” различията, по две причини. 
Първо, обжалванията пред Висшия съд като цяло изискват повече 
средства. Второ, ниският процент на обжалвания може да отразява 
високото качество на правосъдието, което може да отговаря на ви-
соки разходи за първоинстанционните дела.

В Англия и Уелс делът на обжалваните дела от всички решени дела 
е по-малък от 2,0%, докато в Германия е по-малък от �,0%.

Широко използвани са и показателите за производителността на тру-
да (LP), производителност на съдиите (JP) и решени дела за похарче-
но едно евро (CCE). Те се дефинират както следва:
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 решени дела
LP  =  _______________________________________,
 оползотворяване на персонала

където оползотворяване на персонала се измерва в еквиваленти на 
заетостта на пълен работен ден.

 решени дела
JP  =  ___________________________________

 оползотворяване на съдиите

Броят на съдиите, работещи по дела, се измерва в еквиваленти на 
заетостта на пълен работен ден. 

 решени дела
CCE  =  ____________________

 общо разходи

Тези уравнения се прилагат в три различни раздела на съдебната 
система, а именно:

• в наказателното право;
• в гражданското право;
• в административното право.

г) примери за индикатори

Така нареченият индикатор „подобряване на правосъдието чрез 
увеличаване на броя на престъпленията, при които нарушителят 
е изправен пред съда” се оценява на базата на Общата цел за 
системата на наказателното правосъдие.

Едно престъпление се счита, че е наказано, когато в резултат от реги-
стрирано престъпление извършителят бъде или осъден, предупреден, 
издадена му е имуществена санкция за нарушаване на обществения 
ред, получава предупреждение за притежание на канабис, или ако е 
съден за съвкупност с друго престъпление.

индикаторите, измерващи решаването на дела, имат за цел да 
измерват прогреса към решаване на правни проблеми и спорове на 
по-ранен етап и по-пропорционално, като:

(1) Предоставяне на повече съвети и правна помощ, които да по-
могнат на хората да решават споровете си на по-ранен етап и 
по-ефективно:
– Проучването на гражданското и социално правосъдие в Англия 

и Уелс, изготвено от BMRB, резултатите от което са обработени 
от Изследователския център за правни услуги, представлява 
проучване на домакинствата за личния опит на гражданите със 
системите на гражданското правосъдие стратегиите, ангажира-
ни за работа с тях, достъпа до консултации с юрист, услуги и 
финансова помощ за консултации и представляване, влиянието 
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на проблемите и влиянието на консултациите. Проучването се 
извършва редовно от януари 200� г.

(2) Увеличаване на възможностите за хората, участващи в съдебни 
дела, да уредят споровете си извън съда и

(�) Намаляване на забавянето на решаването на тези спорове, които 
се налага да се разглеждат от съда. 

Относно точки (2) и (�) – тези цели се измерват чрез мониторинг 
на дела, решавани в окръжните съдилища, с изключение на граж-
данските семейни дела, чрез събиране на данни от компютърната 
система „HMCS Caseman Computer System”.

индикатор за измерване на процент от делата, решени в рамките 
на период Х.

След представянето на таблиците и диаграмите, Министерството на 
правосъдието на Англия и Уелс ежегодно издава правителствен ана-
лиз, както показва примерът по-долу:

„Производителността на магистратските съдилища (съдилища, разглеждащи семейни дела) за 2010 г. 
постига приключване на 56% от всички разглеждани дела за период от 40 седмици. Целта ще бъде 
постигната, ако... до март…

....но, сравнено със същия период на предходната година, остава стабилна....

От април 2008 г. има спад на броя нерешени дела в магистратските съдилища, което вероятно се 
дължи на това, че местните власти се придържат към новите процедури, работейки в по-тясно съ-
трудничество със семействата в предварителната фаза за търсене на безопасни и подходящи алтер-
нативи на съдебния процес.”

“Процентът на делата, завършени в рамките на 40 седмици в помощните центрове, достигна 48%. 
това е под целевото ниво и намалява през последните 12 месеца. текущите траектории предполагат, че 
постигането на тази цел до март 2010 г. ще бъде предизвикателство. Основен риск за постигането на 
тази цел е големият обем от нерешени дела, които са налице от вече повече от 40 седмици и са извън 
целевия период (43,5%).”

източник: Есенен доклад за производителността на Министерство на правосъдието за 2008 г., стр. 40

д) Цели и задачи

Както посочва Министерството на правосъдието на Англия и Уелс 
в така наречения „Корпоративен план”, който се издава ежегодно, 
целта на съдебните показатели е да допринесат за създаването на 
безопасно, справедливо и демократично общество. Утвърдените цели 
и приоритети са разпределени в четири „Ведомствени стратегически 
цели” (ВСЦ). Основните резултати са предложени и в корпоративния 
план на министъра на правосъдието, очертавайки ясни линии на от-
четност и собственост на гражданите.
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Стратегическите цели са формулирани по следния начин:

1) Укрепване на демокрацията, правата и отговорностите

Резултат:
• конституционна модернизация за укрепване на демокрацията и съз-

даване на условия за повишаване ангажираността на гражданите.

2) Осигуряване на справедливи и опростени пътища за гражданско 
и семейно правораздаване

Резултати:
• по-висока ефективност и ефикасност на системите на гражданско, 

административно и семейно правораздаване;
• предоставяне съвети и подкрепа в начален етап, за да бъде да-

дена възможност споровете да бъдат разрешени извън съда или 
трибунала, където това е възможно;

• достъпна правосъдна система, която предоставя подкрепа, където 
такава е необходима;

• създаване на безопасно, справедливо и демократично общество. 

�) Защита на обществото и намаляване на риска от рецидив

Резултати:
• защита на обществото;
• намаляване на риска от рецидив;
• повишаване на ефикасността и ефективността на доставката на 

услуги;
• работа за противодействие на рисковете, произтичащи от агресив-

ни екстремисти нарушители.

�) По-ефективна, прозрачна и отговорна за жертвите и обществе-
ността система на наказателно правосъдие.

Резултати:
• повишаване на ефикасността и ефективността на системата на 

наказателно правосъдие;
• повишаване на прозрачността в системата на наказателно право-

раздаване, така че да вдъхва доверие в местните общности;
• по-отзивчива система на наказателното правосъдие, която в същ-

ността си отразява нуждите на жертвите и свидетелите.

е) източник на данни за индикаторите

Най-често източниците на данни за индикаторите са:
• изчисления на базата на информация за производителността;
• изчисления на базата на информация за служителите;
• изчисления на базата на информация за съдиите;
• изчисления на базата на информация за други служители;
• изчисления на разноските;
• изчисления на разходите за служителите;
• изчисления на други разходи.
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В Обединеното кралство – Англия и Уелс, Шотландия, и Северна 
Ирландия, всяка държава има своя собствена правна система. Те се 
различават толкова драстично, че този доклад анализира само данни 
за Англия и Уелс. Организационната структура на английската и уел-
ската съдебна система се състои от три части:

• Съдебна служба;
• Магистратски съдилища;
• Камарата на лордовете.

Данни за тези отделни части се получават от различни източници. 
Данни за Съдебната служба се получават от три източника:

• Годишен доклад на Съдебната служба;
• Работен план на Съдебната служба;
• Съдебна статистика на департамента на Лорд-Канцлера.

Първите два доклада се отнасят до текущата финансова година.

Данните за магистратските съдилища се получават от два източника:

• Работен доклад на магистратските съдилища, Годишни доклади 
(Министерство на правосъдието);

• Наказателна статистика. 

Получаване на данните

Данните за решените дела се дават по видове съдилища, а за вис-
шите съдилища – по отделения. Съдилищата могат да бъдат разделя-
ни на наказателни, граждански и административни.    

Разходи

Разходите на магистратските съдилища и другите разходи са взети от 
годишния им доклад, а не от националния бюджет, тъй като 20 на 
сто от средствата на съдилищата постъпват от местните власти.

Разходите за персонал на магистратските съдилища включват „раз-
ходи, свързани със служителите” и разходите за обучение за магист-
ратите.

Разходите на Съдебната служба са оправдани за всяко отделение. 
Тъй като отделенията са разпределени по наказателни, граждански и 
административни сектори, същото деление се използва и за разходи-
те. Разходите по сметки включват:

• национални разходи за персонал;
• амортизации;
• дължима лихва.
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Разходите за персонал включват пенсии и социални придобивки.  
Годишните счетоводни отчети включват списък на приноса на всеки 
работодател поотделно към системата за социално осигуряване.

ж) други съдебни индикатори, възложени на външни изпълнители 
от електронните системи за управление на делата 

примЕр I
извадка от „съдебна статистика 2009”
анекс а: „източници и качество на данните”.

Този анекс дава кратко описание на източниците на данните, предста-
вени в доклада, заедно с кратък коментар на качеството на данните. 
Всички данни в това издание на „Съдебна статистика” се отнасят за 
календарната 2009 г., освен ако не е посочена друга година.

Глава 1: районни съдилища (несемейно право)

Информацията тук е извлечена основно чрез Информационната сис-
тема за управление (ИСУ), механизъм за съхраняване на данни, кой-
то изтегля информация директно от административните системи на 
съда. Повечето от данните, показани в таблиците, идват от админи-
стративната система “CaseMan” на окръжните съдилища, използвана 
от съдебните деловодители за управление на делата. Тя съдържа 
качествена информация за честотата и датите на важни събития по 
делата в пътя им през съдебната система. Статистическите процедури 
за осигуряване на качеството включват идентифициране и премахва-
не на дублиращи се записи за едно и също събитие в делата, както 
и проверки, че данните са били събрани за всички съдилища, с цел 
да се гарантира пълнота.

Информацията за броя на исканията за производство по несъстоятел-
ност, за броя молби за административни постановления и издадените 
административни постановления, се получава на базата на изчисления 
на ръка от служителите на съда. От април 2009 г. тези процедури сe 
въвеждат в базата данни One Performance Truth (OPT), уеб-базирана 
система за мониторинг на данни, която позволява директно въвеждане 
на данни за производителността от служители на съда. Преди април 
2009 г. те са били въведени в Системата за управление на работата, 
разработена за целите на мониторинг и оценка на натовареността на 
съда. Мерките за осигуряване на качеството се стремят да гарантират 
достатъчно добро качество на данните, включително запитвания до 
съдилищата, където цифрите изглеждат необичайно високи или ниски; 
и получаване на коригирани данни, ако се идентифицират грешки.

таблица 1.9� показва статистиката за неуточнени „парични” искове, 
разпределени в няколко диапазона от стойности. Цифрите, разделени 
по стойност, са взети на базата на платена такса за предявяване на 
иск, като по този начин се показва диапазона на стойност на иска. 
Таксата за предявяване или не присъства, или не може да бъде от-

� По оригиналната номерация на доклада.
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несена към който и да е стойностен диапазон (поради прекратяване 
или опрощаване) в около четири на сто от исковете всяка година.
Броят на изслушванията или съдебните дирения по искове на малка 
стойност се взима от CaseMan. Тяхната точност е в зависимост от 
това колко акуратно съдебните служители въвеждат в системата пра-
вилните кодове за резултата от изслушванията, които не са съществе-
на информация за целите на администриране на делата. В резултат 
от това статистическите данни се считат за по-нискокачествени от 
другите основни обеми дела, извличани от CaseMan.

примЕр II
извадка от „условна тримесечна информация за системата на 
наказателното правосъдие – март 2010 г.”4

приложение C: удовлетвореност на пострадалите и свидетелите 
от системата на наказателното правосъдие по етническа принад-
лежност и пол

Последните налични данни за удовлетвореност на пострадалите и 
свидетелите от системата на наказателното правосъдие с разбивка 
по етническа принадлежност и пол представят информация за дела, 
приключени до 12 месеца преди декември 2009 г.

Таблица 1 показва съотношението на пострадалите от престъпления 
и свидетелите, които са доволни или недоволни от контактите им със 
системата на наказателното правосъдие (СНП), разбити по етнически 
признак.

таблица 1. удовлетвореност на пострадалите и свидетелите  
на престъпления от снп и контактите им с нея,  
по етнически произход, дела приключени 12 месеца  
преди декември 2009 г.

	 (1)	 –	обозначава	къде	базите	са	с	прекалено	ниски	стойности,	за	да	се	направят	надеждни	изчисления.

	 (2)	 Сборът	от	цифрите	може	да	не	е	равен	на	100	поради	закръгляне.	

	 (3)	 Респондентите,	които	не	са	обявили	своя	етнически	произход,	са	изключени.

Източник:	 Проучване	на	опита	на	пострадалите	и	свидетелите	на	престъпления,	Министерство	на	правосъдието.

дял и базова 
стойност

Европейска азиатска африканска смесена китайска 
или друга

общо

Доволен 8� 8� 80 �8 8� 84

Нито доволен,
нито недоволен

2 2 1 � 2 2

Недоволен 1� 1� 18 18 11 13

База �� 1�� 1 ��� 9�� ��� 1�9 36 269

� http://www.justice.gov.uk/publications/docs/cjs-stats-bulletin-march2010.pdf

(http://www.justice.gov.uk/publications/docs/cjs-stats-bulletin-march2010.pdf)
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Въпреки че по-голямата част от жертвите и свидетелите са доволни, 
значително по-малко хора от африканската и смесената етническа 
група (съответно 80% и �8%) са доволни, отколкото в групата с ев-
ропейски произход (8�%).

Значително повече хора от африканската и смесената етническа 
група (18%) съобщават, че не са доволни, от тези от европейската 
група (1�%). Разликата в процента лица от африканската и азиатската 
група, които съобщават, че не са доволни (съответно 18% и 1�%), 
също е значителна. Тези разлики са статистически значими при нива 
от �%.

таблица 1.14 показва средната продължителност на времето между 
завеждането на граждански иск, разпределението му (за искове на 
стойност между �000 и 1� 000 лири и за искове на стойност над 
1� 000 лири) и началото на процеса или изслушването за искове на 
стойност до �000 лири, освен това показва и статистически данни 
за времетраенето на процесите или изслушванията на исковете на 
стойност до �000 лири. Статистиките за средното времетраене на 
периодите между основните фази на делата се взимат от CaseMan. 
Статистическите данни за времетраенето на изслушването/процеса 
се взимат съответно от извадката за искове до �000 лири и от из-
вадката за съдебните процеси. Извадката на искове на стойност до 
�000 лири е регистър, който се попълва от 29 районни съдилища 
(от общо около 21� в Англия и Уелс) три месеца в годината. Извад-
ката за съдебните процеси е регистър, който се попълва от всички 
районни съдилища за два месеца през годината. Като такива, тези 
статистически документи представят резултатите за малцинствените 
подмножества и не се базират на всички изслушвания/процеси в  
Англия и Уелс за годината. 

данните в таблица 1.21 показват броя възстановявания на соб-
ственост, постановени от съдии-изпълнители от районните съдилища 
след преразглеждане. Това се дължи на ревизираната методология, 
която взима под внимание резултатите от съдебните постановления, 
записвани в системите за управление на съдебните дела (CaseMan и 
Possession Claim Online) от съдилищата, до които се препращат след 
издаването им. Въпреки че съдилищата, които са издали постановле-
нията, би трябвало да записват резултатите от тях, това не винаги се 
случва на практика. 

Съдебни показатели, измерващи ефективността, разходите и 
качеството: източници и практики

До момента най-важният източник за германската съдебна систе-
ма е общата статистика, публикувана от правителството: Statistisches 
Bundesamt (Федералната статистическа служба; http://www.destatis.de), 

4. сЪдЕБната систЕма в ГЕрманиЯ

http://www.destatis.de
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която събира данни за отделните федерални провинции и го пред-
ставя в общите национални данни. Повечето данни, включително за 
броя на съдиите, производителността и разходите могат да бъдат 
намерени в Статистическия годишник (Statistisches Jahrbuch). По-под-
робни данни за броя на служителите могат да бъдат намерени в 
Rechtspflegestatistik Statistisches Bundesamt. Публикацията “Zahlen AUS 
der Justiz” (Данни за правосъдието) на Министерството на правосъ-
дието се основава на данни от Федералната статистическа служба. 
Тази публикация предлага някои допълнителни данни за служите-
лите и информация за времето за обработка на делата; представя 
числени данни и корелативни диаграми. Разбивката на цифрите по 
различните области на съдебната система, по-специално наказателни 
и граждански, изисква допълнителна информация, достъпна само на 
ниво отделни федерални провинции, или дори на ниво съдилища. 
Всички публикации са само на немски език и наличните данни са 
разделени по провинции в нехомогенен вид, което затруднява срав-
нителния анализ за страната като цяло.

съдебни показатели: източници и практика

Данни за броя на решените дела (Erledigungen) се получават от Фе-
дералната статистическа служба. Статистическите данни са разделени 
на “Straf”, “Zivil”, “Familie”, “Verwaltung”, “Arbeit”, “Sozial” и “Finanz”. 
Разграничението между наказателните и гражданските дела в Герма-
ния не е същото като в Англия.

1. статистика за съдебните служители и административните 
разходи

– съдии

Данните за служителите се получават от Rechtspflegestatistik (Статисти-
ка за правосъдието) на Федералната статистическа служба. Това са 
данни, актуални към края на годината. Няколко други видове съдебна 
статистика се публикуват в четни години, което означава, че цифрите 
за 2001 г. са средни стойности на цифрите за 2000 г. и 2002 г. 

Усложнение произтича от факта, че броят на съдиите е известен 
само по вида на съда. Чрез използването на плановете за разпре-
деление (Geschäftsverteilungspläne), може да се направи разграни-
чение между наказателните и гражданските съдии в районните и 
провинциалните съдилища (Amtsgerichte, Landgerichte), апелативни-
те съдилища (Oberlandesgerichte) и във Федералния върховен съд 
(Bundesgerichthof). Планът за разпределение на Федералния върховен 
съд е представен под формата на брой лица и по отношение на 
работни места на пълно работно време. За лицата, които служат в 
повече от една секция (например едновременно в наказателна и 
гражданска секция), се представя приоритетната секция. В планове-
те за разпределение на общите съдилища (ordentliche Gerichthofe) в 
Хамбург, лицата, работещи едновременно за наказателната и граж-
данската секция, са разпределени по �0% за всеки сектор. Освен 
това съдебната статистика на Федералната статистическа служба не 
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прави разграничение между персоналния състав във Федералния 
върховен съд (Bundesgerichtshof) и във Федералния патентен съд 
(Bundespatentgerichtshof). Това е важно по отношение на разделяне-
то на броя на съдиите на наказателни и граждански въз основа на 
плановете за разпределение на делата във Федералния върховен съд, 
както са публикувани в “Zahlen AUS der Justiz”.

Непрофесионалните съдии (Schöpfenrichter по наказателни дела 
в Amtsgerichthöfe, Handelsrichter по търговски дела в Landgerichte 
и Oberlandesgerichte, както и различни Ehrenamtliche Beisitzer в 
Sozialgericht, Arbeitsgericht, Finanzgericht и конкретни граждански сек-
ции) никога не произнасят решения самостоятелно, а само присъст-
ват на съдебните заседания. По отношение на броя непрофесио-
налните съдии надхвърлят далеч професионалните съдии: �0 000 са 
само Schöpfenrichter, за разлика от над 20 000 професионални съдии. 
Превърната в работни места на пълен работен ден, обаче, тяхната 
роля е ограничена. От Schöpfenrichterсе се очаква да се оценяват по 
шест наказателни дела годишно.

– служители

Информация за служителите на пълен и на непълен работен ден се 
дава според нивото на службата (Bund и Länder) и според обхвата на 
работата им. Rechtsschutz включват съдебната система, прокуратура-
та и системата на затворите. Данните са представени от Statistisches 
Jahrbuch. Впоследствие, общият брой на служителите, с изключение 
на системата на затворите, е разделен на служители в съдебната 
система и служители на прокуратурата. Често в съдебната система 
се изчислява „Друг персонал” чрез изваждане на броя на съдиите от 
цялостния брой на всички членове на системата.

Във Freiwillige Gerichtbarkeit делата по регистрация не се водят от 
съдиите, а персоналът, отговорен за Freiwillige Gerichtbarkeit, по прин-
цип е включен в системата на съдебната власт. Според стратегиче-
ския план за разпределение на персонала на съда в Хамбург-Мите, 
който координира кадровата политика за целия градски район на 
Хамбург, приблизително една четвърт от целия персонал в общите 
съдилища на градския район на Хамбург е отговорен за Freiwillige 
Gerichtbarkeit.

– разходи

Информацията за разходите, направени за администриране на правосъ-
дието, се оценява въз основа на данни от Статистическия годишник.

Начини за получаване на дела на разходите за администрация:

• На база на съотношението на броя съдии в общите съдилища и 
броя прокурори, разделени на разходите за общите съдилища и 
прокуратурите;

• При изключително подробна разбивка на разходите, те мо-
гат да бъдат разделени, с изключение на Дисциплинарния съд 
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(Disziplinargericht). Разходите на Военните съдилища се предпола-
га, че са пренебрежими.

Това води до „преки разходи” (с изключение на пенсиите и обез-
щетенията) за година Х в редовна юрисдикция (наказателна и граж-
данска) и за специфична юрисдикция (административна, социална, 
данъчна, трудова). За оценка на преките разходи за година X, може 
да се предположи, че темпът на нарастване на тези разходи е равен 
на темпа на растеж на общите разходи.

– разходите за персонал

Разходите за персонала включват разходите, известни като Versor-
gungsbezüge. В разходите за непрофесионалните съдии (Ehrenamtlich 
Tätige) се включват свързаните с персонала разходи. Versorgungsbezüge 
представляват пенсии (Ruhegehalt, Hinterbliebenenversorgung), обезще-
тяване за разходите за болногледач и пенсия за инвалидност в случай 
на трудова злополука (Unfallfürsorge).

Държавата не е задължена да плаща премии на заплатите. Освен 
това, държавните служители не дължат данъци и социалноосигурител-
ни вноски върху заплатите си, т.е. брутните им трудови възнагражде-
ния са равни на нетната им заплата.

2. статистика за съдебно преследване, осъждане и изпълнение 
на наказанията

таблица 2. процедура за събиране на статистически данни  
във всички фази на наказателното производство

Етап на процедура докладващ орган къде се съхраняват данни

следствие

Подозрение за престъпно 
деяние

Полиция Полицейски статистики

Предадено на прокуратурата Прокуратура Регистър на производството

Висящи дела 
Крайно решение

Прокуратура Прокуратура

междинно производство

Съд Съдебна статистика

основно производство

Решения Съд Съдебна статистика

Присъди Прокуратура Статистика за съдимост

Изпълнение на наказания Прокуратура Статистика за съдимост

Мярка лишаване от свобода Прокуратура Централен федерален регистър



1�2 Електронни инструменти за ефективно управление на наказателни дела...

таблица 2. процедура за събиране на статистически данни 
във всички фази на наказателното производство 
(продължение)

Етап на процедура докладващ орган къде се съхраняват данни

Условна присъда – обект 
на надзор от пробационния 
служител

Съд Централен федерален регистър 
Статистика на пробациите

Неотложена Прокуратура Централен  федерален регистър

Когато се излежава Служба на затворите Статистика на затворите

Осъждане на рецидивисти Прокуратура или Съд Централен  федерален регистър 
(база за статистика на рецидивизма)


