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Този раздел има за цел да представи акценти от резултатите от по-
следното изследване на Европейската комисия за ефективност на 
правосъдието (ЕКЕП) (www.coe.int/CEPEJ).

Като се имат предвид многобройните теми и броят на държавите, 
разгледани в този доклад, приет от ЕКЕП през септември 2010 г. и 
базиран на данни от 2008 г., той представлява забележителен и уни-
кален индикатор за ефективността на правосъдието в Европа.

Използваната методология, заедно с важния принос и подкрепа на 
държавите – членки на Съвета на Европа, правят възможен този пре-
глед на съдебните системи на �� европейски държави, като с всяко 
следващо издание той става все по-подробен.

Качеството на наличните данни позволява за първи път в рамките 
на този процес композирането и анализа на няколко статистически 
реда. Тези редове са предназначени за измерване на основните тен-
денции в Европа по отношение на еволюцията на съдебните системи 
и процесите на реформи. Позовавайки се на тези данни, ЕКЕП може 
да предложи конкретни решения за оценяване и подобряване на 
качеството и ефективността на правосъдието в Европа.

ЕКЕП силно насърчава политиците и изследователите да използват 
тази уникална информация, за да разработват изследвания и за да 
поддържат необходимия европейски дебат и реформи, нуждата от 
които се напомня постоянно от съдебната практика на Европейския 
съд по правата на човека и от събитията в държавите членки.

Целта на тази глава е не да предостави обобщение на един обемен 
доклад, а само да подчертае, в лесно четима форма, някои от него-
вите елементи и да подтикне читателите „да продължат по-нататък”. 
В този преглед фигурите и таблиците са придружени от кратки ко-
ментари, извлечени от доклада, но те препращат към пълния доклад, 
който дава възможност за по-задълбочен подход с всички необходи-
ми методологически елементи за точен анализ и сравнение.

Всички данни, предоставени от държавите членки, са достъпни на 
интернет страницата на ЕКЕП. Отговорите на държавите съдържат 
и описания на съдебните системи и обяснения, които до голяма 
степен допринасят за разбиране на дадените данни. По този начин 
гражданите, политиците, практикуващите юристи, университетските 
преподаватели и изследователите имат лесен достъп до уникална 
база данни на съдебните системи на държавите – членки на Съвета 
на Европа.
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В държавите има два начина за финансиране на съдилищата, проку-
ратурите и системите за правна помощ – общо и разделно финанси-
ране. Трите елемента на съдебната система са разделени, доколкото 
е възможно, по начин, който да позволява сравнение на средствата, 
отпуснати за дейностите по съдебно преследване или решаване (въ-
преки разликите между организацията на системите), със сумите, от-
пуснати за достъп до правосъдие. По този начин информацията дава 
възможност за общ поглед върху бюджетите на по-голямата част от 
държавите – членки на Съвета на Европа.

Данните за най-заможните държави тук трябва да бъдат свързвани 
с нивото на просперитет на държавата, в противен случай, поради 
високия им БВП, може да се изтълкува погрешно, че те отделят мал-
ка част от бюджета си за своята съдебна система. Такъв е именно 
случаят с Норвегия, Люксембург, Финландия и до известна степен с 
Франция. Този факт трябва да се вземе под внимание, ако се правят 
сравнения, които са възможни само между сравними държави (вж. 
група от държави с еквивалентно ниво на БВП на глава от населени-
ето, фигура 2.2� от доклада).

Развитието на съдебната система остава приоритет за правителствата 
в Европа, въпреки че се забелязват големи разлики между държавите 
членки. В повечето европейски държави до 2008 г. бюджетите на съ-
дебните системи са се увеличили – само � държави членки намаля-
ват бюджетите. Държавите, които са преминали към демократичната 
система по-скоро и са извършили основните структурни реформи на 
съдебните си системи, са често тези, които правят последователни 
усилия и отделят важна част от обществения бюджет, съобразно с 
нивото на богатство на държавата, за работата на съдебната система. 
Въпреки това, ще бъде интересно да се проследи еволюцията на 
тези усилия, посветени на бюджетите на съдилищата, прокуратури-
те и правната помощ в Европа, с цел да се оценят последиците от 
финансовата и икономическа криза от 2009 – 2010 г. Ако се видят 
първите индикатори за тенденции, може да се появи опасението, че 
темповете на растеж на бюджетите за правосъдие, както и на всички 
публични бюджети на европейско ниво, ще се забавят значително и 
може би това ще доведе до промяна на посоката на кривата.

За болшинството от европейските държави съдебните такси предста-
вляват значителни финансови приходи, като позволяват да се покрият 
голяма част от разходите за работата на съда, а при някои дори да се 
генерира нетна печалба, идваща предимно от дейностите, свързани с 
търговските и поземлените регистри. Такава съдебна система, при поло-
жение, че е съпътствана от ефективна система за правна помощ, която 
да осигурява достъп до съда на онези страни по делото, които не раз-
полагат с достатъчно средства, е част от актуалната тенденция на упра-
вление на публичните разходи, насочена към балансиране на разходите 
за обществените услуги между потребителите и данъкоплатците.

1. пуБлични срЕдства, отпуснати на сЪдилиЩата, 
 прокуратуритЕ и за правна помоЩ
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фигура 1. обща сума на годишния бюджет, определен  
за всички съдилища, прокуратури и правна помощ  
на глава от населението през 2008 г., в евро

С изключение на петте държави, които прилагат принципа на без-
платен достъп до съдилищата (Франция, Исландия, Люксембург, Мо-
нако и Испания), част от приходната част на бюджета на съдебната 
система във всички други държави идва от съдебни такси и данъци, 
събирани основно благодарение на търговските и поземлените ре-
гистри в различно съотношение. Австрия може дори да генерира 
нетна печалба от тази система.

Въпреки че на този етап не ЕКЕП трябва да определи правилния 
размер на финансиране на съдебната система, може да се отбележи 
връзката между липсата на производителност и ефективност на някои 
съдебни системи и недостатъчността на финансовите им ресурси. 
Въпреки това обратното не винаги е вярно: повечето средства не ви-
наги гарантират добра производителност и ефективност на съдебните 
системи. Тук трябва да бъдат разглеждани и други елементи (ефек-
тивна организация на съдебната система, приложимост на процеду-
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фигура 2. обща сума на годишния бюджет, определен за 
всички съдилища, прокуратури и правна помощ,  
като част от Бвп на глава от населението (в%),  
през 2008 г.

рите, управление на човешките и финансовите ресурси, отговорност 
на длъжностните лица в съдебната система, обучение и др).

Повече от половината от държавите членки харчат повече средства в 
други области на правосъдието, отколкото в съдебната система (напр. 
системата на затворите, защитата на непълнолетните, и т.н.), докато 
други насочват публичните бюджети главно към дейността на съда.

В рамките на бюджета, предназначен за съдебната система, най-
много бюджетни средства се разпределят за заплати (�0% от бюдже-
та на европейско ниво), с изключение на държавите, които разчитат 
предимно на непрофесионален съдебен персонал и наемат малък 
брой съдии, които обикновено са много опитни (това обикновено са 
държави от системата на общото право, с изключение на Ирландия). 
По-голяма част от бюджета за прокуратурата отделят държавите, при 
които прокурорите традиционно заемат важно място във функцио-



Сравнителен преглед на ефективността на eвропейските съдебни системи	 1��

фигура 3. дял на съдебните такси (или данъци), в бюджета 
на съда (като постъпления) през 2008 г. в %

нирането на правосъдието (а именно страните от Източна Европа). 
Значителна част от бюджета (около 1�%) е отделена за сграден фонд. 
Делът на бюджета, определен в Европа за ИКТ в съдилищата и за 
електронно правосъдие (�%), не е увеличил обема си от 200� г. 
насам, което може да се обясни с намаляване на разходите за 
материали и отписване на разходите за инфраструктури: ИКТ оста-
ва приоритетна област, в която държавите членки трябва да бъдат 
насърчавани да инвестират през следващите години. Частта от бю-
джета, отпусната за обучение на съдебни служители (0,8%) все още 
изглежда твърде недостатъчна, въпреки че могат да бъдат посочени 
конкретните усилия на държавите членки, които са инвестирали по-
скоро в тази област.
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2. достЪп до правосЪдиЕ

фигура 4. Брой дела, за които е отпускана правна помощ, на 
100 000 жители и средна сума от държавния бюджет 
за правна помощ за едно дело през 2008 г.

Във всички държави членки системите за правна помощ са достъпни 
поне за наказателноправни въпроси под формата на процесуално 
представителство или правен съвет. Затвърдена тенденция в Европа 
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е да се преизпълни това изискване и да се предлага правна помощ 
и за ненаказателни дела. Бюджетите за правна помощ в Европа 
като цяло нарастват (+2�% между 200� г. и 2008 г.). Въпреки това 
сумата, отпусната от държавата за едно дело, варира значително в 
Европа според страните, както и според броя на делата, за които 
може да бъде предоставена правна помощ. Някои държави са из-
брали да разпределят големи суми пари за ограничен брой случаи, 
докато други държави са направили обратния избор. Редица дър-
жави (Финландия, Нидерландия, Обединеното кралство – Англия и 
Уелс, Обединеното кралство – Северна Ирландия и Обединеното 
кралство – Шотландия) са щедри, както по отношение на сумите, 
отделени на дело, така и за обема на съответните дела. Няколко 
държави от Централна и Източна Европа, които не са имали системи 
за правна помощ до преди няколко години, са ангажирани с раз-
работването на такива системи, което е окуражаваща тенденция от 
последната оценка насам.

извънсъдебно решаване на спорове

Достъпът до правосъдие може да бъде улеснен и благодарение на 
насърчаването на извънсъдебните способи за решаване на спорове 
(ИСРС). Те допринасят за ограничаване на необходимостта да се 
разглеждат дела от съда и за включването на професионалисти, ко-
ито не са съдии.

Медиацията (препоръчана, извършена или одобрена от съда) се раз-
раства в Европа: все повече държави въвеждат медиация и броят 
на акредитираните медиатори се увеличава. Тя се прилага успешно 
в много държави, особено в областта на семейното право (брако-
разводните дела), търговските спорове и наказателното право (про-
цедури за обезщетяване на жертвите). Все по-голям брой държави 
предоставят правна помощ за започване на процедура по медиация. 
Въпреки това трябва да се отбележи, че други видове ИСРС като 
арбитраж и помирение, са широко използвани в някои държави 
членки.

активност на съда и справедлив процес

С наличната информация ЕКЕП вече е в състояние да прави предва-
рителни заключения от анализа на двата основни индикатора. Реша-
емостта на делата се получава, когато броят на решените дела се 
раздели на броя на заведените дела и резултатът се умножи по 100:

 решени дела
Решаемост на дела (%)  =  __________________  х 100
 заведени дела

Стойност на решаемостта близо до 100% показва способността на 
съда или на съдебната система да реши почти толкова дела, колкото 
са заведени в рамките на определен период от време. Решаемост 
от над 100% показва способността на системата за решаване на 
повече дела, отколкото са получени, като по този начин се намалява 
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таблица 1. съдебна медиация по граждански и търговски дела 
през 2008 г.

Австрия
Белгия
Босна и Херцеговина
България
Хърватска
Дания
Финландия
Унгария
Ирландия
Италия
Литва
Малта
Монако 
Черна гора
Нидерландия
Руската федерация
Словения
Швеция
Швейцария
Турция
Обединеното кралство-
Англия и Уелс
Обединеното кралство-
Северна Ирландия
Обединеното кралство-
Шотландия

частен медиатор,
предложен от съдия,

или съдебна медиация
(23 страни)

50%

Австрия
Белгия
Босна и Херцеговина
България
Хърватска
Чешка република
Дания 
Естония
Финландия 
Франция 
БЮР Македония
Грузия
Гърция 
Унгария 
Ирландия
Исландия 
Италия
Латвия
Литва
Люксембург 
Малта
Молдова
Монако 
Черна гора
Нидерландия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Руската федерация
Словения
Испания
Швеция
Швейцария
Турция
Обединеното кралство-
Англия и Уелс
Обединеното кралство-
Северна Ирландия
Обединеното кралство-
Шотландия

частен медиатор 
(27 страни)

59%

Хърватска
Финландия 
Франция
Унгария
Малта
Монако
Португалия
Руската федерация
Словения
Испания

държавна
институция

(различна от съда) 
(10 страни)

22%

Хърватска
Дания
Финландия
Исландия
Литва
Норвегия
Руската
федерация
Швеция

съдия
(8 страни)

17%

Хърватска
Руската 
федерация

прокурор
(2 страни)

4%

всякаква възможност за изоставане на дела. По същество решае-
мостта показва как съдът или съдебната система се справя с потока 
от постъпващи дела.

Индикаторът време за решаване осигурява допълнителен поглед към 
това как съдебната система управлява потока от дела. Времето за 
решаване сравнява броя на решените през наблюдавания период 
дела и броя на нерешените дела в края на същия период. Съотно-
шенията измерват колко бързо съдебната система (или съдът) решава 
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постъпващите дела или колко време е необходимо да бъдат решени 
определен вид дела.

 ���
Време на решаване  =  ____________________________________________

 съотношение решени : нерешени дела

Анализът на наличните данни показва, че първоинстанционните съди-
лища в Европа като цяло са по-способни да се справят с потоците 
от наказателни дела, отколкото с гражданските дела.

фигура 5. решаемост на граждански спорни и безспорни дела  
през 2008 г., в %
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При тълкуване на резултатите на тази карта се вижда, че най-про-
дуктивните граждански (и търговски) първоинстанционни съдебни 
системи, които не генерират натрупвания от изостанали дела (реша-
емостта е равна или по-висока от 100%) и могат бързо да решат 
заведените дела, са в Руската федерация и Грузия. Индикаторите 
показват, че Азербайджан, Австрия, Норвегия, Чехия, Швейцария, 
Унгария и Швеция имат сравнително продуктивни първоинстанцион-
ни граждански (търговски) съдилища. Обратно, първоинстанционните 
съдилища имат повече трудности при решаване на заведените дела 
в Латвия и Испания. По отношение на Испания, въпреки че ставките 
за 2008 г. са се увеличили с �,�% и �,9% съответно за гражданските 
и търговските дела в сравнение с 200� г., това положително развитие 
не е достатъчно да неутрализира ефекта от продължителната стачка 
на съдебните служители през 2008 г. в момент на значително уве-
личение на заведените граждански искове (19,�%) и търговски дела 
(2�,�%) успоредно с началото на икономическата криза, което изис-
кваше допълнителни мерки.

фигура 6. време за решаване и решаемост на спорни 
граждански (и търговски) дела в първоинстанционни 
съдилища през 2008 г.
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От деветте страни с най-високи стойности на индикатора „време за 
решаване”, само три (Словакия, Словения и Хърватия) имат стойности 
на решаемост равна или по-висока от 100%. Шест други държави 
(Латвия, Португалия, Италия, Монако, Босна и Херцеговина и Малта) 
не са достигнали 100% решаемост за граждански спорни дела.

При по-задълбочен анализ, гражданите изглежда са по-склонни да 
образуват производство пред съд в Централна и Източна Европа и 
в държавите от Югоизточна и Южна Европа, отколкото в Северна 
Европа и в държавите от Кавказ. Активността на съда е различна в 
различните държави, в зависимост от това дали те разглеждат или 
не спорни граждански дела (обикновено в зависимост от това дали 
съдилищата са отговорни за поземлените и търговските регистри или 
не). Обемът на такива дела може също да варира. И все пак, като 
цяло, неспорните въпроси, които могат да увеличат натовареността 
на съдилищата, рядко са причина за липсата на ефективност.

фигура 7. дела, за които се прилага опростена процедура
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Ситуациите с управлението на делата се различават значително меж-
ду държавите членки. Задължението да се справят с голям обем от 
дела не е само по себе си пречка за нормалното функциониране на 
съдилищата. Някои държави успяват да се справят сравнително бър-
зо със значителни обеми от дела. Някои държави са в състояние да 
поемат потока на постъпващите дела и/или да наваксат изоставащите 
такива, докато при други натрупването на висящи дела се увеличава. 
Между тези две категории си струва да се подчертаят тези държави, 
в които ефективността при решаване на делата има тенденция да 
намалява, въпреки че на този етап те все още са в състояние да се 
справят с потоците от входящи дела.

Те трябва да следят отблизо развитието на индикаторите, които в 
момента са оцветени в оранжево (причина за продължаващо наблю-
дение). Специално трябва да се спомене подобряването на работата 
на съдилищата в няколко държави в преход (включително Грузия и 
Руската федерация), при които текущите реформи и инвестициите в 
съдебната система водят до окуражаващи резултати.

От ��-те държави респонденти, в �� се използва опростена процеду-
ра за граждански дела (за искове на малка стойност) и �� прилагат 
такива процедури за наказателни дела (дребни престъпления). В 1�  
държави действат опростени процедури за административни дела.

изпълнение на съдебни решения

Трудно е да се оцени безпроблемното изпълнение на съдебните ре-
шения по граждански и търговски дела въз основа на съответните 
статистически данни, тъй като изпълнението не е автоматично: стра-
ните по делото, които са спечелили, решават, където е уместно, дали 
да поискат или не изпълнение на решението на съда.

таблица 2. срокове за уведомяване за съдебно решение 
за възстановяване на дългове на лице, живеещо  
в града, в който се намира съдът

Армения
Австрия
Азербайджан
Босна и Херцеговина
Естония
Исландия 
Люксембург 
Малта
Руската федерация
Швейцария
Турция

между 1 и 5 дни

Албания
Кипър
Финландия 
Франция 
Грузия
Унгария 
Латвия
Литва
Молдова
Черна гора
Сан Марино
Сърбия

между 6 и 10 дни

България
Хърватска
Ирландия
Нидерландия
Норвегия 
Полша
Словакия
Испания
Швеция
БЮР Македония

между 11 и 30 дни

Чешка република
Гърция

повече от 30 дни
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Следователно този доклад не се фокусира върху степента на изпъл-
нение на съдебните решения, а най-вече върху организацията на 
изпълнение и ролята на съдебните изпълнители.

Сроковете за уведомяване, които зависят и от процесуалната си 
форма, могат да бъдат намалени на практика чрез дейността на 
съдебен изпълнител или благодарение на опростена форма, писмо с 
обратна разписка. Сроковете зависят или от старанието на съдебния 
изпълнител, или повече или по-малко от правилното функциониране 
на пощенските услуги. Всяка държава в подобна ситуация оценява 
средния срок като показател за ефективност.

Повече от половината държави (2�) заявяват, че са в състояние да 
уведомят лицето в срок между 1 и 10 дни. Само две държави (Чеш-
ката република и Гърция) се нуждаят от повече от �0 дни, за да пре-
доставят решението на съответното лице. В сравнение с предишни 
години (данни от 200� и 200� г.) може да се отбележи, че няколко 
държави са намалили тези срокове: Азербайджан, Унгария, Малта и 
Молдова. Други държави заявяват, че техните срокове се увеличават: 
Франция, Грузия, Литва, Черна гора, Сърбия и Испания.

Все повече граждани и юристи имат лесен и безплатен достъп 
до правна информация, до дейностите на съда и до съдебните 
производства чрез интернет. Само в ограничен брой държави има 
специфични мерки, чрез които се информират (потенциалните) по-
требители на съдилищата с оглед на предвидимостта на съдебните 
процедури.

Уязвимите групи лица – жертвите на изнасилване, децата и непъл-
нолетните правонарушители – са категориите, които са най-добре 
защитени в съдебното производство. Това се прави най-вече чрез 
предоставяне на специални възможности за информация и на проце-
суални права, адаптирани към потребностите на тези категории лица. 
По-голямата част от държавите имат и процедура за обезщетение на 
жертвите на престъпления.

Като част от защитата на потребителите на съда срещу лошо функ-
циониране на съдилищата съдебните системи могат да прилагат про-
цедури за обезщетение. В 2� държави е наличен компенсаторен 
механизъм за прекалено дълги процедури, а в 20 държави – за 
неизпълнение на съдебно решение. Почти във всички държави има 
възможност за компенсиране на лице в случаите на неправомерен 
арест или на съдебна грешка.

В Европа се обръща все повече внимание на нуждите и очакванията 
на потребителите на съда. В по-голямата част от държавите съдили-

3. потрЕБитЕли на сЪдилиЩата – 
 права и оБЩЕствЕно довЕриЕ
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щата представят годишни доклади и имат мониторингови системи за 
измерване и управление на потоците от дела и сроковете на произ-
водствата. Отбелязва се, че все по-често се прилагат техники и ме-
тоди, вдъхновени от новото публично управление, които предполагат 
определяне на количествени цели и оценка на резултатите, а понякога 
и на начина, по който средствата се разпределят между юрисдик-
циите спрямо постигнатите резултати. Все повече се използват ин-
дикаторите за производителност и качество. Много ограничен брой 
от европейските държави използват изцяло качествени системи. Тази 
тенденция трябва да продължи да се развива в следващите години.

Това примерно проучване и методологическото ръководство на ЕКЕП 
трябва да улеснят по-нататъшното прилагане на проучвания сред по-
требителите на съда с цел да се повиши качеството на обществената 
услуга „правосъдие”.

фигура 8. проучвания сред потребители на съда и юристи, 
измерващи общественото доверие и/или 
удовлетворение от работата на съда

В	Андора,	Малта,	Монако	и	Сан	Марино	не	са	правени	проучвания.
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Брой на съдилищата

4. сЪдилиЩа

фигура 9. общ брой на съдилищата (по местонахождение)  
на 100 000 жители през 2008 г.

Като се има предвид нарастващият брой на първоинстанционните 
съдилища в Европа, е трудно да се очертае категорична тенден-
ция по отношение на организацията на съдебната карта. Докато 
болшинството държави не са променяли съдебната си организация 
между 200� и 2008 г., някои от тях (1�) са намалили броя на съди-
лищата си, а други (9) са ги увеличили. Сред тези, които променят 
съдебните си карти, в Западна и Северна Европа се наблюдава 
тенденцията по-скоро да се ограничава броят на съдилищата, едно-
временно поради финансови причини и поради търсене на по-ви-
сока ефективност чрез специализация. На другия полюс е основната 
тенденция в източноевропейските държави, предприели генерални 
съдебни реформи, където се наблюдава увеличаване на броя на 



1�8 Електронни инструменти за ефективно управление на наказателни дела...

съдилищата – по този начин се утвърждава достъпът на гражданите 
до правосъдие. 

информационни и комуникационни технологии (икт)  
в съдилищата (електронно правосъдие и електронни съдилища)

Таблица � е базирана на точкова система и представя използването 
на различно компютърно оборудване в споменатите три области. 
Държавите членки не са давали отговори на въпроси за въвеждането 
на видеоконферентна и записваща аудио техника и подробна инфор-
мация за друга електронна апаратура за комуникация в рамките на 
съдебното производство. Въпреки това е важно да се отбележи, че 
ирландия и словения са новатори в тези области.

таблица 3. легенда за таблица 4

100% (� точки)

>�0% (� точки)

<�0% (2 точки)

<10% (1 точка)

Общият брой точки се дава само за информация. Изчисленията са 
направени не само когато данните са налични за всички категории, но 
и при липсата на само една категория за страна. Въпросникът позво-
лява много обща категоризация (100%, >�0%, < �0%, >10%), затова 
може да се направи само общ анализ. От методологическа гледна 
точка на анализа на националните елементи не трябва да се базира 
никаква точна интерпретация.

албания: През януари 2010 г. беше финализирано внедряването на 
информационна система за съдебно деловодство и управление на 
делата. Въвеждането на „Информационна система за интегрирано 
управление на делата” (CCMIS/ICMIS) е финансирано от Европейска-
та общност. Проектът CCMIS/ICMIS стартира през 200� г. Тази нова 
система включва завеждане на дела, модул за случайно разпределе-
ние на дела, статистика, уебстраница и др. CCMIS/ICMIS ще замести 
съществуващата Ark информационна система, която в момента е 
активна в някои от съдилищата и също подпомага ежедневната ра-
бота на всички съдилища и техните потребители. Освен това през 
периода 2010 – 2012 г., с помощта на Министерство на правосъдието 
и на Американската агенция за международно развитие ще бъде 
внедрена електронна архивираща система за всички съдебни дела. 
Двете системи ще бъдат съвместими за управление и архив на съ-
дебните дела.
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таблица 4. компютърно оборудване, използвано в съдилищата  
в три области
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Армения �9

Австрия ��

Азербайджан 2�

Белгия �2

Босна и 
Херцеговина

�0

България �0

Хърватска ��

Кипър 2�

Чешка република �0

Дания ��

Естония �2

Финландия ��

Франция �1

Грузия 2�

Гърция 2�

Унгария ��

Исландия 

Ирландия �9

Италия ��

Латвия �2

Литва �0

Люксембург ��

Малта ��

Молдова 21
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таблица 4. компютърно оборудване, използвано в съдилищата  
в три области (продължение)

държава директна помощ за съдии 
и съдебни служители
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Монако ��

Черна гора 28

Нидерландия ��

Норвегия �1

Полша ��

Португалия �1

Румъния �8

Руската
федерация
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Сан Марино

Сърбия 29

Словакия �1

Словения �9

Испания �9

Швеция �2

Швейцария �0

БЮР Македония ��

Турция ��

Украйна

Обединеното 
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и Уелс

�9
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�0
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Босна и Херцeговина: Въвеждането на ИКТ в съдебната система 
продължава няколко години и включва всички аспекти на цялостно 
и систематично въвеждане на ИКТ в съдилищата и прокуратурите. 
Най-важните резултати, постигнати през изминалите две години, са 
внедряването в босненските съдилища на „Система за управление на 
делата” (СУД), свързана в обща мрежа с голям обхват (WAN мрежа), 
както и разработването и внедряването на „Регистър на глобите” и 
„Система за управление на съдържанието” за централизирания Съ-
дебен портал. Всички изброени успешно извършени ИКТ дейности 
промениха генерално начина, по който работят съдилищата и проку-
ратурата в Босна и Херцеговина и оптимизираха утежнените проце-
дури в рамките на съдилищата, освен това увеличиха прозрачността 
при работата им. Въпреки това тези постижения могат да се раз-
глеждат като първа фаза на развитие на съдебната информационна 
система. В следващата фаза ще бъде необходимо да се отговори на 
нуждите на босненските граждани, бизнес сектора и юристите, като 
им се предложат различни видове услуги, като например достъп до 
правна информация, регистри, бази данни и други.  

люксембург: от 01.12.2009 г. е внедрен нов софтуер за управление 
на наказателни дела. През 2010 г. се разработва и нова система за 
граждански дела. Тези инструменти включват статистически модули. 
Интернет порталът, общ за обикновените и административни съдили-
ща, е създаден през пролетта на 2010 г., като временният сайт е он-
лайн от лятото на 2008 г. Той съдържа няколко онлайн формуляри.

испания: През 2008 г. между съдилищата са били разпределени 
29 2�� �10 евро за нови технологии. Що се отнася до основните ре-
форми – през септември 2009 г. е одобрен „План за модернизиране 
на съдебната система”.

Бивша югославска република македония реализира стратегия за 
ИКТ в съдебната система 200� – 2010 г.

Има седем държави, които изцяло са внедрили компютърна техни-
ка във всички сектори, изброени във въпросника: австрия, дания, 
финландия, малта, руската федерация, турция и обединеното 
кралство – Шотландия. Две държави (молдова и Грузия) съоб-
щават сравнително ниско ниво на компютъризация в сравнение с 
другите държави.

Общо казано, използването на ИКТ в съдилищата в Европа постоян-
но се увеличава. Много държави докладват за скорошни или текущи 
реформи (албания, Босна и Херцеговина, люксембург, испания, 
Швейцария и БЮр македония). Секторът, който остава най-слабо 
развит в Европа, е комуникацията между съдилищата и страните.
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Степента на въвеждане на ИТ оборудване, което да оказва пряка 
помощ на съдиите и съдебните служители, е доста висока. Мнозин-
ството от държавите членки (29) получава високи оценки (от 19 до 
20 точки) по отношение на компютърната техника за пряка помощ 
на съдиите и съдебните служители. 11 страни получават между 1� и 
19 точки. Гърция и черна гора имат още задачи по развитието на 
техните системи (1� до 1� точки). азербайджан, молдова, сърбия 
и украйна изглежда изпитват финансови затруднения и се борят да 
осигурят финансиране за ИТ оборудване. Ситуацията със сан ма-
рино (12 точки) трябва да се тълкува внимателно, тъй като тя не е 
отговорила на всички въпроси.

Голяма част от държавите (с изключение на тези, които имат оборуд-
ване на 100% = 20 точки) заявяват, че основният проблем е липсата 
(или недостигът) на електронни дела на разположение на съдиите 
и съдебните служители. При сравняване на резултатите с данни от 

фигура 10. ниво на използване на компютърно оборудване 
за директна помощ на съдиите и/или съдебните 
служители

Андора:	17	точки,	Малта:	20	точки,	Монако: 	20	точки,	Сан Марино:	12	точки.
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200� г. може да се подчертае, че няколко държави в преход в по-
следно време са инвестирали значителни средства за ИКТ: албания, 
Босна и Херцеговина, БЮр македония и руската федерация.

фигура 11. наличност на компютърно оборудване за 
комуникация между съда и страните по делата

Андора:	3	точки,	Малта:	12	точки,	Монако:	5	точки,	Сан Марино:	няма	данни.

Държавите членки са направили по-малко усилия в предоставяне-
то на компютърна техника за улесняване на комуникацията между 
страните по делата и съдилищата. Независимо от това тенденция-
та е окуражаваща. австрия, чешката република, дания, финлан-
дия, малта, руската федерация, словения, турция и обединеното 
кралство – Шотландия имат особено високи резултати. В една трета 
от държавите или обединенията има компютърна техника за комуни-
кация на добро ниво. Въпреки това, трябва да се има предвид, че 
този показател не оценява продуктивността на тези системи.

В сравнение с изданието на доклада от 2008 г. може да се отбележи 
значителен напредък в полша, руската федерация и турция в тази 
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област. В Полша електронните съдилища с опростена процедура по 
граждански дела функционират от 2009 г. Швейцария указва, че 
електронната комуникация ще бъде въведена във всички инстанции 
от 1 януари 2011 г. 

таблица 5. ниво на компютъризация на съдилищата общо  
за трите области на приложение

Молдова
Азербайджан
Грузия
Кипър
Гърция
Черна гора
Андора
Сърбия

по-малко от 30 т.
(8 държави)

18%

Албания
Босна и Херцеговина
Белгия 
Латвия
Швеция
Нидерландия
Хърватска
Италия
Монако
Полша
Унгария
Люксембург
БЮР Македония
Ирландия
Румъния
Армения
Словения
Испания
Обединеното кралство-Англия 
и Уелс

между 30 и по-малко от 40 т. 
(19 държави)

43%

България
Чешка република
Литва
Швейцария
Обединеното кралство-
Северна Ирландия
Франция
Норвегия
Португалия
Словакия
Естония
Турция
Австрия
Дания
Финландия
Малта
Руската федерация
Обединеното кралство-
Шотландия

40 т. и повече
(17 държави)

39%

Както се наблюдава и по-рано, повечето държави са постигнали ви-
соки или приемливи резултати и могат да осигурят на потребителите 
на съда разнообразни развити технологии. Недостатъчното финан-
сиране може да бъде обяснение за забавянето на други страни в 
разработването на елементите на електронното правосъдие.

Развитието на електронното правосъдие и електронните съдилища е 
стабилна тенденция и държавите, които изостават при предишните 
изследвания, са инвестирали в ИКТ. В много държави могат да се 
отбележат скорошни и текущи реформи в области като електронни-
те регистри, бази данни за съдебните решения, електронни съдебни 
дела и електронен подпис, или системи за управление на делата. 
ИКТ ще продължат да се използват в съдебната система с цел по-
вишаване на продуктивността и качеството. По този начин ще бъдат 
доразвити използването на видеоконферентната връзка, възможността 
за използване на електронни (регистрационни) формуляри и електро-
нен обмен на документи между страните по делото, адвокатите и 
съдилищата, или процедурата за събиране на неоспорвани искове 
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чрез интернет. Докато съдебният дебат винаги може да се проведе 
и правото на защита е спазено, развитието на електронното правосъ-
дие може да има положителен ефект върху достъпа до правосъдие; 
то следва да допринесе за намаляване на натрупаните висящи дела 
и да се съкрати съдебното производство – или най-малко да се по-
добри тяхната предвидимост.

a. съдии

Предвид разнообразието в статута и функциите, които могат да бъ-
дат свързани с понятието „съдия”, в схемата на ЕКЕП са определени 
три вида съдии. В обяснителната бележка на схемата за оценка про-
фесионалните съдии се описват, като „тези, които са били обучени 
и на които се плаща като такива”. професионални съдии са и тези 
„които съдийстват от време на време” и са възнаградени за това 
(непостоянни съдии). непрофесионалните съдии (доброволци, които 
са компенсирани за разходите си) издават обвързващи решения в 
съдилищата. Това включва ефективно заетите позиции и тези на пъл-
но работно време (FTE) за професионални съдии, практикуващи на 
пълно работно време или на нередовен принцип.

Като цяло, съдебните системи на държавите – членки от Централна 
и Източна Европа работят с по-високо съотношение на съдиите на 
глава от населението, отколкото в страните от Западна Европа. В 
периода 200� – 2008 г. по-голямата част от европейските държави 
са склонни да запазят стабилен брой съдебни служители, въпреки че 
структурните или организационни реформи намалят дела на посто-
янните професионални съдии в някои държави (Швеция, Швейцария, 
Обединеното кралство – Шотландия), в някои от тях замествайки ги 
с непостоянно наети съдии. От друга страна, някои държави членки 
в преход продължават реформите си чрез увеличаване на човешките 
ресурси, ангажирани с тази съдебна функция (Азербайджан, Босна 
и Херцеговина, Армения, Руската федерация, БЮР Македония). Влия-
нието на скорошното членство или кандидат-членство в Европейския 
съюз може обясни тази тенденция на увеличаване на броя на съди-
ите (България, Словения, Латвия, Турция, Словакия, Литва).

Съотношението между професионални съдии, непостоянни съдии и 
непрофесионални съдии в съдебната власт се отличава силно сред 
различните видове съдебни системи. Някои системи са напълно про-
фесионализирани или рядко използват непрофесионални съдии, а 
други (Северна Европа) разчитат силно на непрофесионалните съдии. 
Системите на държавите със съвместно съществуване на профе-
сионални и непрофесионални съдии еволюират основно към все 
по-професионална съдебна система. Европа е разделена по въпро-
са за използването на съдебни заседатели и може да се отбележи 
сравнително ясно разделение между Западна Европа (допълнена от 

5. БроЙ на сЪдЕБнитЕ слуЖитЕли
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Азербайджан и Руската федерация), подкрепяща подобна система 
за специфични видове дела (основно при най-тежки престъпления), 
и Централна и Източна Европа, чиито държави не поддържат такава 
система.

б. служители в съда, които не са съдии

Прави се разграничение между четири вида съдебни служители. 
Специална категория служители в съда са “Rechtspfleger”, вдъхно-
вени от германската система. съдебните служители имат за задача 
да подпомагат директно съдиите. Третата категория се отнася до 
служителите, отговорни за различни административни въпроси, 
както и за управление на съда. Последната категория се отнася до 
техническия персонал в съдилищата.

забележка: Във Франция и Гърция не могат да се отделят катего-
рии. Там се взима предвид броят на професионалните съдии или 

фигура 12. Брой професионални съдии, заседаващи в 
съдилищата (FTE) на 100 000 жители през 2008 г.
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прокурори спрямо броя на съдебния персонал и служителите на 
прокуратурата.

фигура 13. разпределение на служителите в съда, които не са 
съдии, на 100 000 жители през 2008 г.
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Данните за съдебните служители са стабилни между 200� и 2008 г. 
В повечето от европейските държави голяма част от персонала е 
натоварен да оказва непосредствена помощ на съдиите. Могат да 
се очертаят основни различия между държавите по отношение на 
съдебния персонал. В 1� държави членки съдебните служители, по-
добни на Rechtspfleger, са натоварени с полусъдебни правомощия, 
които могат да повлияят на организацията на съдебната власт.

фигура 14. Брой на служителите в съда, които не са съдии,  
на един професионален съдия

в. прокурори

Всички държави имат, понякога под друго име, обществена служба, 
на която е поверено започването и провеждането на наказателно 
преследване. Във всички европейски държави тези служби играят 
съществена роля в съдебното преследване по наказателни дела. В 
повечето държави те имат функция в гражданските и дори в админи-
стративните дела. Друг важен аспект, на който трябва да се обърне 
внимание, има отношение към различните нива на автономност на 
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прокурорите. В някои държави те се ползват от независимост, равна 
на тази на съдиите, докато в други държави наказателните политики 
са ръководени директно от министерствата на правосъдието и ни-
вото им на независимост е ограничено. Това разграничение трябва 
да бъде взето предвид с цел по-добро разбиране на разликите в 
статутите и функциите на прокурорите.

фигура 15. Брой прокурори на 100 000 жители през 2008 г.

 

Най-висок брой прокурори (на 100 000 жители) има в централ-
ноевропейските и източноевропейските държави (България, Унгария, 
Латвия, Литва, Молдова, Словакия, Руската федерация), а освен това 
и в Норвегия. Девет държави (Австрия, Франция, Гърция, Исландия, 
Ирландия, Италия, Малта, Испания, Нидерландия) имат по-малко от 
� прокурора на 100 000 жители.

За Италия броят на прокурорите може да бъде поставен в перспекти-
ва, тъй като включва 1�01 практикуващи непрофесионални прокурори. 
1� други държави споменават, че в системата им има лица, които мо-
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гат да изпълняват задължения, сходни с тези на прокурора. В Австрия 
специално обучени служители на прокуратурата могат да действат под 
наблюдението на прокурор. Някои полицейски служители и прокуро-
ри в Исландия, Гърция, Малта, Полша и Франция имат сходни функ-
ции. В Обединеното кралство – Англия и Уелс, в някои правителствени 
отдели има прокурори, специализирани в престъпления, свързани с 
областта на работа на съответните отдели. Във Финландия правител-
ственият канцлер по правосъдието и парламентарният омбудсман мо-
гат също да действат и като прокурори. В Ирландия доста от работата 
на директора на прокуратурата се извършва по-скоро от адвокати на 
частна практика, отколкото от адвокати – държавни служители.

фигура 16. роля и компетенции на прокурорите в наказателните 
производства (брой държави)

Ролята на прокурора е централна в началния и междинния етап от 
наказателното производство, а е сравнително ограничена във финал-
ната фаза. 

Всички държави (��) съобщават, че прокурорите имат право да 
представят дела в съда. В �� държави прокурорът има властта да 
обвинява подсъдимия. Единственото изключение е Обединеното 
кралство – Шотландия. В �� държави прокурорът има роля във въз-
зивното производство.

В �0 държави прокурорите могат да провеждат или наблюдават по-
лицейското разследване. Страните членки, които не поверяват тази 
дейност на прокурори са: Кипър, Финландия, Ирландия, Малта, Сло-
вения и Обединеното кралство – Англия и Уелс. Има още 29 държа-
ви, които обявяват, че едно от правомощията на прокурора се със-
тои в провеждане на разследване. В �0 държави прокурорът може 
да изисква съдията да нареди използването на специални разузнава-
телни средства. Това не е възможно в Армения, Азербайджан, Кипър, 
Ирландия, Украйна и Обединеното кралство – Англия и Уелс.
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Прокурорите от �9 държави могат да предлагат присъда на съдията. 
Такава възможност няма в Австрия, Кипър, Руската федерация, Сан 
Марино, БЮР Македония, Украйна и Обединеното кралство – Англия 
и Уелс. �� държави съобщават, че прокурорите могат да прекратяват 
производства без нужда от внасянето им в съда. Това не е възможно 
в Андора, Кипър, Италия, Полша и Испания. Само около половината 
държави позволяват на прокурорите да прекратят дело, като налагат 
или договарят наказание или мярка без съдебно решение.

В 1� държави членки прокурорите имат и други значими правомощия. 
Например, прокурор може да договаря споразумение за вина (Босна 
и Херцеговина и Полша), което да доведе до опростена процедура 
(Грузия). Във Франция прокурорите могат да вземат участие в местни-
те политики за сигурност и превенция, или например срещу домаш-
ното насилие. В Гърция прокурорът наблюдава и контролира попра-
вителните центрове, а в Латвия защитава интересите на непълнолетни 
затворници или на затворниците с увреждания. Словения съобщава, 
че прокурорите могат да прилагат извънредни правни средства срещу 
крайни съдебни решения. В Хърватска, Франция, Словения и Руската 
федерация прокурорите могат да изпълняват медиаторски функции.

г. адвокати

Думата „адвокат” се използва в съответствие с Препоръка Rec(2000)21 
на Съвета на Европа, а именно „...лице, квалифицирано и упълномо-
щено според националното законодателство да пледира и да действа 
от името на клиентите си, да е ангажирано с практикуване на право, 
да се изправя пред съда, или да съветва или представлява клиентите 
си по правни въпроси”.

Броят на адвокатите в Европа се е увеличил между 200� и 2008 г. във 
всички държави членки, но варира в различните части на континента 
според по-разширените в една или друга степен функции, а именно 
функциите отвъд правното представителство в съда. Държавите от 
Южна Европа имат най-висок брой адвокати на глава от населението, 
нивото на съдебнизация на обществото в тези държави обикновено 
е по-високо от това в северноевропейските държави. На този етап  
не може да се установи дали има директна връзка между броя на 
адвокатите и обема и дължината на производствата, трябва да се на-
прави по-задълбочен анализ, за да се види дали броят на адвокатите 
и директната им роля върху развитието на съдебното производство, 
сравнена с ролята на съдиите, има или няма реално влияние върху на-
товареността на съда и върху продължителността на производството.

Броят адвокати на един професионален съдия варира значително сред 
държавите членки. Като изключим броя на правните съветници, се 
вижда, че съществуват държави с по-малко от двама адвокати на един 
професионален съдия (Словения, Монако, Босна и Херцеговина, Обе-
диненото кралство – Шотландия, Азербайджан и Руската федерация). 
Най-голям брой (повече от 20 адвоката на професионален съдия) има 
в Испания, Малта и Италия. В тези страни, обаче, адвокатите имат об-
ширни права отвъд дейностите, директно свързани със съдилищата.
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фигура 17. Брой адвокати (с и без правните съветници) 
на 100 000 жители през 2008 г.
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фигура 18. Брой адвокати на един професинален съдия 
(с и без правните съветници) през 2008 г.


