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Въведение – цели и задачи на проучването 
 

  
 Настоящото изследване е част от изпълнението на проект "Прозрачна и 
ефективна съдебна система чрез въвеждане на съвременни технологии в Българския 
съд" („Проекта“), финансиран с административен договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.003-0019-C01 от 07.09.2017 год., по 
ОП „Добро управление” („ОПДУ“), изпълняван от Сдружение "Национална асоциация 
правна инициатива за отворено управление" (Бенефициент). Целите на проучването 
следва да се разглеждат изцяло в контекста на проектните цели, сред които основната е 
да е изцяло с духа на общата цел на Стратегията за реформа в съдебната система. Цели 
се да бъдат изпълнени мерки, които в рамките на стратегическия период и разчитайки 
на ресурсите и възможностите, произтичащи от нашата принадлежност към 
Европейския съюз и Съвета на Европа, да се надградят усилията за модернизация на 
съдебната власт и да се участва в реформата й като: 

• се осигурят добри условия за управление на органите на съдебната власт и 
висока ефективност на тяхното функциониране; 

• се осигури пълноценно право на справедлив процес на всеки гражданин и 
ефективна защита на правата на човека 

• се допринесе за разгръщането на потенциала на човешкия ресурс на съдебната 
власт и гарантира високата мотивация, компетентност и социална отговорност 
на съдиите, прокурорите и следователите; 

• се насърчи гражданското участие в мониторинг  на изпълнение на съдебната 
реформа; 

 
 Основната цел на проекта е създаване на условия и отправяне на 
предложения за подобряване на съдебната система в България, от една страна 
чрез изпълнение на мерки в полза на модернизирането на съдопроизводствените 
процеси чрез насърчаване използването на съвременни софтуерни решения, а от 
друга, е насочен към насърчаване на гражданския контрол и участие при изпълнение на 
стратегическите мерки за реализиране на реформата в съдебната система. 
 Специфичните цели на проекта са обвързани с постигането на основната 
проекта цел и са следните: 
СЦ 1: Извършване на научно-изследователска дейност в областта на 
съдопроизводствените практики в България и зад граница; 
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СЦ    2:    Формулиране на работещи решения за България и отправяне на конкретни 
предложения, съдържащи технически параметри, с акцент - възможност за осигуряване 
на граждански контрол в съдопроизводствените действия.; 
СЦ     3:     Ангажиране на неправителствения сектор в осведомителна кампания, която 
да стигне до по-широк кръг от заинтересовани лице, по начин че да се създадат 
предпоставки за въвеждане на нова практика в българския съд; 
  
 Настоящото проучване ще се яви надграждащо по отношение добавянето на 
информация за съществуващи добри практики на световно ниво, както и регулирането 
им, за да е възможно извеждането на подходящ пример за изпълнение на територията 
на България. 
 
Цели 
 
 Целта  на  проучването  на  световния опит  за  подобряване на 
съдопроизводствените процеси чрез въвеждане на технологии в съдебната зала е да се 
опишат и анализират технологични решения, които да бъдат използвани в България.   
Специфичните цели на проучването са 
 
СЦ 1: Извършване на научно-изследователска дейност в областта на международни 
съдопроизводствени практики в областта на протоколирането; 
СЦ 2: Анализиране на избрани софтуерни решения, станали част от 
съдопроизводствената практика; 
СЦ    3:  Формулиране на работещо решение за България и отправяне на конкретни 
предложения, съдържащи технически параметри; 
 
 
Задачи 
 
Постигането на заложените цели е обвързано с изпълнението на конкретни задачи.  

• Изследване на общите съдебни структури в държави-членки и в държави извън 
ЕС, а именно: Великобритания, Ирландия, Канада, Мексико, Грузия, Южна 
Африка, Кения, Танзания, Малайзия, Австралия, Германия, Дания, Италия, 
Китай, Сингапур, Австрия, Естония, Финландия, Франция, Чешка република, 
Русия, Малта, Унгария, Холандия, Норвегия, Румъния и Латвия. 

• Изследване на съдопроизводствени процеси във връзка с протоколиране на 
заседанията в държави-членки и в държави извън ЕС, а именно: 
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Великобритания, Ирландия, Канада, Мексико, Грузия, Южна Африка, Кения, 
Танзания, Малайзия, Австралия, Германия, Дания, Италия, Китай, Сингапур, 
Австрия, Естония, Финландия, Франция, Чешка република, Русия, Малта, 
Унгария, Холандия, Норвегия, Румъния и Латвия. 

• Изследване на съществуващи технологични решения в съдебната практика от 
цял свят, като ще бъдат съпоставяни силните и слаби страни на всяка; 

• Дефиниране на внедрена и успешна софтуерна практика, която да послужи за 
пример при дефиниране на работещото технологично решение за Българския 
съд. 

 
Индикатори 
 

• Попълнена информационна матрица за държави-членки и в държави извън ЕС, а 
именно: Великобритания, Ирландия, Канада, Мексико, Грузия, Южна Африка, 
Кения, Танзания, Малайзия, Австралия, Германия, Дания, Италия, Китай, 
Сингапур, Австрия, Естония, Финландия, Франция, Чешка република, Русия, 
Малта, Унгария, Холандия, Норвегия, Румъния и Латвия; 

• Дефинирана внедрена и успешна софтуерна практика, която да послужи за 
пример при дефиниране на работещото технологично решение за Българския 
съд. 
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Методология на изследването 
  
 Неотдавнашните изследователски проекти в областта на правосъдието показват, 
че развитието на електронното правосъдие води до много повече от разработването, 
инсталирането и свързването на технологични устройства или предоставянето на 
нормативно признаване на използването на цифровия носител вместо традиционния за 
обмен на документи. Това изследване представя проучване на случаите и средите, в 
което са интегрирани работещи технологични решения. Както стана ясно в процес на 
работа, истинското предизвикателство не се крие в търсенето, сглобяването и 
производството на технологични средства, а в създаването на управленска мрежа на 
съответните организационни участници, необходима за успешното поддържане и 
прилагане на иновациите. Става въпрос за търсене на приемливи компромиси относно 
това какво може да се направи и как. Предизвикателството е и да се намерят начини да 
се мотивират потребителите да участват активно в създаването на новата услуга, която 
не би могла да работи без тях. Освен това, външни и донякъде непредвидими събития 
също играят важна роля при определянето на избора, темпото и възможностите за 
успех на дизайна и изпълнението на системата. 
 Докато много държави все още работят в хартиена среда, преминаването към 
цифрово управление е реалност в световен мащаб. Много правителства все още не 
осъзнават, че цифровите записи и данни трябва да се управляват последователно, за да 
осигурят основа за откритост и прозрачност. Дори и да е важно да се изградят звукови 
и софтуерни системи за управление на записите на хартия, всички страни трябва да 
започнат да инвестират в управлението на цифрово протоколиране. 

 Настоящата методология представя етапите на изследването на добрите 
практики в областта на съдебните технологии в средата на тридесет държави по света и 
подхода на изготвянето му. При формулиране на методи са взети предвид спецификите 
на документа и изискванията към него, съгласно целите на проект "Прозрачна и 
ефективна съдебна система чрез въвеждане на съвременни технологии в Българския 
съд", финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05SFOP001-3.003-0019-C01 /07.09.2017 г., по Оперативна 
програма „Добро управление” (ОПДУ). 

 За да се изпълнят задачите на изследването, екипът от експерти разработи 
концепция на работа и конкретен план за проучване на информация, предвид обширния 
й обхват. Организирайки работата на етапи и разпределена между експертите с 
конкретна експертиза, настоящото изследване се разработи по начин, че да подпомогне 
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формулирането на предложение за утвърдено работещо в друга страна технологично 
решение. 

 Първият етап от изследването е предварителен  преглед на достъпната 
информация. В рамките на този етап са идентифицирани 30 държави, които ще 
подлежат на изследване.  Подходът при определяне на държавите е подчинен на 
критериите, които са приложени към подбора им, посочени в следващата фигура: 

 

 Вторият етап, или същински етап на изследването, е изцяло посветен на 
анализ на събраната от първи етап информация. За целите на втория етап е извършено 
следното: 

 Анализ на достъпната информация: анализ на информацията от уебсайтове на 
правосъдните институции в идентифицираните страни и комуникация с лица за 
контакти; 
Обхват на информацията, която се изследва: 

 Обща съдебна структура на изследваната държава; 
За всяка от държавите се изготви общо представяне на установения 
правен ред в държавата и структура на съдилищата, за да се представи 
общата правна среда, в която ще се разглежда работеща практика. 

 Описание на съдопроизводствената практика, по отношение на 
протоколиране на съдебните заседания на база достъпна информация; 
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След преглед на процесуалните кодекси, които са достъпни в Интернет, 
се подготви обобщение на практиката в областта на протоколирането в 
съдебно заседание; 

 Разглеждане на механизми за отчетност и прозрачност/ проследяемост 
на делата ( в случай, че има въведени); 

 Въведени технологии и нормативната им среда 
За целите на изследването са проследени въведени технологии в 
правосъдието, които в общия случай са в обхвата на съдебните реформи 
в държавите и внедрени в посока на постигане на e - правосъдие. 

 Идентифициране на технологични решения в съответната държава в областта на 
съдебните технологии с фокус върху софтуерни решения в областта на 
съдебното протоколиране съдебни преписки, на базата на записи в съда и др.) 

 Изследването на добри практики проследи практика в съдилища в 
различни държави по света, където в Съда са въведени софтуерни 
решения включващи: транскриптиране на гласове данни; разпознаващ 
глас софтуер; технологии, свързани със записване и дистанционни 
процесуални действия; системи за технологично протоколиране; 
въведени информационни системи в областта на управление на съдебно 
администриране, документооборот; 

 Анализ на идентифицирани добри практики; 
 Превод на чуждоезиковата информация; 

 Третият етап на изследването е изпълнен след анализа на тридесет добри 
практики, като се състои в идентифицирането на подходящо за изпълнение в България 
решение. 

 
 
 

. 
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Международни стандарти 
 

 
 Информационните и Комуникационните технологии (ИКТ) са всепроникващи 
и бързият им растеж е основен двигател на иновациите и натрупването на знания в 
широк кръг сектори, включително в правораздаването. Въвеждането на технологични 
стандарти и иновативни решения следва да се разглежда в контекста на световната 
тенденция за дигитализация на правораздаването и въвеждане на електронно 
правосъдие.  
 В тази посока са и мерките, предвидени в стратегиите реформи в съдебните 
системи. Реформата на съдебната система в България в т.ч. е безусловно свързана с 
въвеждането на електронното правосъдие. В същността си, това е комплекс от 
финансови, организационни, технологични, образователни и нормативни мерки, 
целящи ефективното използване на информационните и комуникационните технологии 
в съдебната система. По - конкретно, мерките са насочени към осигуряване на:  

 възможност на гражданите и юридическите лица за упражняване на 
процесуални права в електронна форма; 

 извършването на удостоверителни изявления от органите на 
съдебната власт; 

 обезпечаването на вътрешната организация на работата с електронни 
дела; 

 обмена на електронни документи между различните органи на 
съдебната власт от една страна и  

 обмена между тях и административните органи, лицата, 
осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи 
обществени услуги от друга страна. 

 Основните стандарти за въвеждане на технологични решения са гарантиране 
на еднаква степен на ефективност на органите на съдебната власт и на техните 
администрации при осъществяване на компетенциите им и осигуряване на 
прозрачност на съдопроизводствените действия. 
 Анализ на международно въведените практики показва, че като цяло нивото на 
използване на информационни технологии в съдилищата е сравнително добро. Това 
означава, че масово се използва интернет, обменя се информация по електронен път 
между съдилищата. Въпреки това, действителното ниво на автоматизацията варира 
значително.  
  В различни страни, като Великобритания и Франция, ИТ се възприемат като 
средство за промяна, подобрявайки организацията и управлението на съдилищата, но 
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този процес не сработва с темповете на Сингапур например, където силната 
изпълнителна власт е отчасти отговорна за бързия скок напред. Във Франция и 
Великобритания ефектът е надценен. Забелязва се, че интегрирането и използването на 
технологии е най-успешно, когато е адаптирано от лицата, които ще ги използват. Това 
включва необходимостта да бъдат включени в процеса от самото начало. От друга 
страна, става ясно от че силната намеса на правителството ускорява процеса на 
използване на ИТ като средство да се развиват съдопроизводствените структури. В този 
смисъл, изглежда, че успехът от дигитализирането на процедурите в съдилищата и 
електронното правителство зависи от деликатния баланс между властта и 
професионалните потребителски мнения/ обратната връзка от заинтересованите страни. 
 Пример за успешно и добре внедрени софтуерни решения в съдебните зали за 
Австралия и Сингапур. Те използват интернет, системи за електронно управление на 
файлове, записващи софтуери, екстензивен маркиращ език (XML) и безжични формати 
на приложения (WAP) и др. 
 По отношение на България, може да се каже, че се провежда политика в 
посока на електронно правосъдие. Многогодишни са усилията в сектор „Правосъдие“ 
за технологично обезпечаване с ИТ ресурси (компютърна и комуникационна техника, 
периферия, системен и приложен софтуер), чрез които да се реализира и развива 
адекватна, отговаряща на съвременните изисквания ИТ инфраструктура за реализиране 
на средствата за електронно управление и електронно правосъдие.  
 След направен анализ на текущата ситуация се налага изводът, че до момента 
в сектор „Правосъдие“ не е прилаган единен и систематизиран подход в развитието и 
въвеждането на информационни и комуникационни технологии. Съществуващите 
софтуерни приложения са закупени или създадени в различен период от време, като 
целта е била да се удовлетворят неотложни нужди на МП, ВРБ и органите на съдебната 
власт. Информационните системи, автоматизиращи дейностите по същество на 
отделните звена, на практика липсват. Като основен недостатък на работещите 
информационни системи може да бъде посочено, че те са били разработени и внедрени 
преди приемането на актуалната нормативна уредба в областта на електронното 
управление и поради тази причина не удовлетворяват основни изисквания за 
оперативна съвместимост и информационна сигурност. Нито една от текущо 
работещите информационни системи не е сертифицирана в съответствие с Наредбата за 
общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност, както и 
не е осигурена свързаност с Единната среда за обмен на електронни документи 
(ЕСОЕД).  
 Обменът на данни между МП и ВРБ, както и с органите на СВ, се осъществява 
основно на хартия, няма реализирани вътрешни електронни административни услуги 
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по електронен път. Дефицитът в нормативната уредба, който да прави задължително 
воденето на регистри – които да са централизирани и да се водят само по електронен 
път, допринася за затруднено предоставяне на услугите, неравнопоставеност на 
гражданите и бизнеса, тогава когато услугата е необходимо да се заяви и/или получи на 
конкретно физическо местоположение.  
 При изграждане на комуникационна инфраструктура за сектора, която 
включва закупуване на комуникационно оборудване, разработване на общ IP адресен 
план и внедряване на средства за наблюдение и контрол, целите са частично 
постигнати, поради липса на единен доставчик на комуникационна свързаност между 
обектите, които се експлоатират от сектор „Правосъдие“. Частичната реализация на 
реформата води до предоставянето на комуникационна свързаност от множество 
доставчици, което от своя страна оскъпява услугата и занижава нейното качество. 
Често в една сграда има толкова доставчици, колкото различни структури от сектора я 
ползват . Доставени са сървъри и съпътстващи софтуерни продукти за реализация на 
активна директория за сектора, пощенски сървър и др., но целите не са напълно 
постигнати. Частичната реализация води до липса на централизирано хранилище за ИТ 
ресурсите в сектора, както и средства за централизирано управление, контрол и 
налагане на политики. Недостатъчният брой и не централизирани пощенски сървъри 
води до използването на електронна поща от различни доставчици с различно качество 
и ниво на сигурност. Причините за частичния успех на посочените, както и на много 
други проекти са комплексни. Те водят до последващото неизпълнение на основната 
цел – „Изграждане на съвременна ИТ инфраструктура“, способна да обслужва сектор 
„Правосъдие“ и да посреща изискванията за предоставяне на качествени услуги, както 
и да способства развитието на реформата в сектора. Основните причини са:  

 дефицит на координация между отделните проекти и поставените 
цели; 

  дефицит на стратегически документ и пътна карта като част от 
изпълнението на които да е в всеки конкретен проект в сектора;  

 дефицит на отговорност за реализацията на всеки един проект и за 
постигане на стратегическите цели пред сектора; 

  ролята на субективния фактор за степента на постигане на целите; 
 ролята на политическия фактор.  

 Въпреки изразходваният човешки и финансов ресурс, постигнатите резултати 
са недостатъчни за обезпечаване на сектор „Правосъдие” със съвременни технологични 
средства. Част от придобитите технически и технологични средства (сървъри, 
комуникационни устройства, системен и приложен софтуер) са частично използвани 
или са използвани не за постигане на конкретните цели.  
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 Видно от направения анализ, състоянието на информационните технологии в 
различните звена на сектор „Правосъдие” се характеризира с:  

 децентрализация по вертикала и хоризонтала – всяка една структура 
разполага и се грижи за осигуряване на своя собствена 
комуникация, поддържа своя независима ИТ инфраструктура, 
състояща се от активно и пасивно комуникационно оборудване, 
сървъри и средства за съхранение на данни и информационни 
системи;  

 децентрализация и в голяма степен липса на координация на 
човешкия ресурс, ангажиран за поддръжка и развитие на 
информационните технологии; 

 като цяло липсват общи стандарти и тяхното прилагане при 
развитието на информационните технологии;  

 липса на координация и капацитет при изготвяне на проектни 
предложения в областта на информационните технологии и 
последващото им изпълнение; 

 използване на различни деловодни системи в МП и второстепенните 
разпоредители с бюджет към министъра на правосъдието;  

 използване на различни деловодни системи в съдилищата;  
 като цяло липса на централизирани средства за събиране на 

информация и нейното последващо използване за целите на анализа 
и статистиката; 

 липса на средства за налагане на централизирани ИТ политики в 
сектора, което занижава сигурността и контрола върху 
информационните системи и създава възможности за тяхното 
манипулиране; 
 морално и материално остаряло техническо оборудване в 

сектора. 
  След направения анализ на текущата ситуация се налага изводът, че е 
необходимо актуализиране (промяна) на действащите нормативни разпоредби, касаещи 
функциите на сектор „Правосъдие“ в частта за:  

 опериране с електронни документи; 
 прилагане на средствата за реализиране на електронното 

управление и електронно правосъдие;  
 предоставяне на електронни административни услуги и 

волеизявления на страните в електронна форма; 
 предоставяне на достъп до основни и спомагателни регистри;  
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Обхват на изследването 
 

 Изследваните държави са представени в настоящото изложение по азбучен 
ред. За всяка от тях се представя информация за обща съдебна структура, преглед на 
съдопроизводствените процеси, съгласно процесуалното законодателство и степен на 
технологично развитие в съответната система. За всяка от държавите е подбрана за 
анализ добра практика, която не във всеки случай е свързана с конкретен софтуер за 
гласово протоколиране, но представя въведено решение в посока на улеснено съдебно 
администриране. В процес на изследването лесно може да се направи извод, че 
България и технологичното развитие на съдебната ни система е в правилна посока, като 
последното се потвърждава и от статистиката и догладите на  Европейска комисия за 
ефективност в правосъдието (CEPEJ). 
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Структура на съдебната система 
  
  Правната система на Австралия, 
известна още като "система на обичайното 
право", се основава на модела, който е 
наследен от онези страни, чието развитие е 
било повлияно от британския колониализъм, 
по-специално от страните на Общността и 
САЩ. Австралийските съдилища работят 
върху "противниковата" система, която е 
вродена в английската правна система. Тази 
система се състои от две страни, които 
представят своя случай един срещу друг, 
когато третото лице, известно като съдия или 
магистрат, пряко решава случая. Съдията се 

вслушва в дискусиите на всяка страна и след кръстосаното разглеждане на свидетели 
от двете страни, тогава само съдията взема решението. 

 В Австралия има три нива на държавни съдилища. Държавните съдилища 
разглеждат по-голямата част от споровете и престъпленията. Структурата е еднаква за 
всички щати в Австралия, въпреки че ролята на всеки съд може да се различава. Всеки 
съд има малко различна структура по отношение на това, кой изслушва и решава 
случая, както и различни правомощия по отношение на санкциите, които могат да 
наложат. 
 На най-ниското ниво е Съдът на магистратите, наричан понякога "Местен 
съд". Квалифициран практикуващ юрист, наречен магистрат, изслушва делото, издава 
присъда (решение) и решава относно санкциите, които могат да бъдат глоба или 
наказание. Няма жури. Съдът на магистратите се занимава с незначителни спорове като 
граждански дела, включващи суми, по-малки от 40 000 долара, и незначителни 
наказателни дела като кражба и шофиране в нетрезво състояние. За по-тежки 
нарушения съдията решава дали делото да отиде в по-висш съд. Някои специални 
съдилища на магистратите включват Детски съд (за нарушители или подсъдими на 
възраст под 17 години), Съд за малолетни вземания, Трибунал за малки искове, 
Съдебен съд (за неестествени смъртни случаи или палежи) и Съд на индустриалните 
магистрати (за спорове между работодатели и служители). След това в йерархията е 
Окръжен съд. Окръжен съд разглежда жалби от Съда на магистратите. Окръжният съд 

Австралия 
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разглежда и по-сериозни случаи като граждански спорове до 250 000 долара и 
престъпления като въоръжени грабежи, изнасилвания и измами. Окръжният съд може 
да има съдия и / или жури. Върховният съд е най-висшият държавен съд. Той има две 
подразделения - Прокуратура и Апелативен съд. Върховният апелативен съд разглежда 
дела, които вече са преминали през по-ниските съдилища, когато една или повече 
страни не са доволни от резултата. Състав на трима или петима съдии председателства 
Апелативния съд и взема решения. 
 Съществува и т.н. процесна дивизия. Процесната дивизия се занимава с 
граждански дела над 250 000 долара и сериозни наказателни дела, включващи 
убийства, убийство и сериозни наркомани. Процесният отдел използва жури, група 
обикновени граждани, които решават фактите по дадено дело, да присъдят присъда 
"виновна" или "невинна". 
 Федералните съдилища обработват въпроси, които не са обхванати от 
държавното право Резултатите от федералните съдилища установяват прецеденти, 
които важат за цялата Австралия. Семейният съд специално се грижи за развода и 
въпросите, свързани с развода, които могат да бъдат финансови, като разделянето на 
имуществото (например имущество) или социалното, като например задържането на 
дете. 
 
Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 
  
 В австралийския съд всички официални производства по наказателни и 
граждански дела се записват или в аудио форма или в стенография. Изслушванията по 
указанията се записват на препис (transcript). Страните по даден въпрос могат да 
поискат копие от преписката, но се изисква съответната такса преди предоставянето на 
преписката. Официалните съдебни преписи, които са писмени сведения за съдебното 
производство, изготвени в съответствие със законодателството, са направени от тези 
записи (transcript). 
 Преписките се използват от съдии, съдебни заседатели, практикуващи юристи 
и представители на обществеността, участващи в съдебни дела. 
 Официалният съдебен протокол е важен, защото решението на съдия или друг 
съдебен служител може да бъде обжалвано. По време на обжалването може да бъде 
поискано горе стоящ съд да разгледа първоначалното решение и да определи дали то е 
правилно по закон. В  някои съдилища  протоколите от производството не са 
подготвени по всички въпроси, тоест не всички действия за включени в протокола. При 
необходимост от допълване на протокола се използва стенографски запис или аудио 
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запис. Понякога дневни преписи от съдебно заседание се произвеждат по искане на 
съдия. 
 Право на препис от делото имат страните по делото или техните законни 
представители. Съдът или регистраторът може също така да позволи на страните, които 
не участват в производството да получат копие от преписка, ако те представят 
достатъчно основания в писмен вид. 
 Авторските права върху преписите са собственост на държавата. Преписите не 
могат да бъдат копирани или използвани по никакъв друг начин без изрично 
разрешение. 
Съдебните документи на производството, включително преписи, аудио записи и 
стенограми, се съхраняват от съответния съд в продължение на три до пет години след 
приключването на делото. Продължителността на съхраняването на преписите зависи 
от съответния съд или трибунал. След изтичане на срока на съхранение оригиналните 
преписи се изпращат в Държавния архив за съхранение, като никога не се унищожават. 
 Вероятно най-лесно приетата технология в австралийския съд е препис в 
реално време: възможността на съдебния репортер да използва устройство за 
софтуерна стенография. Това значително увеличава непосредствеността и 
достъпността на протоколите, като елиминира необходимостта съдията да прави 
бележки по време на процеса. 
 След като протоколът е наличен в електронна форма, технологията му 
позволява да бъде търсен, анализиран и индексиран. Страните и съдията имат 
възможност да коментират своите копия от преписката. 
 За прозрачността и проследяемостта на делата е въведена практиката  на 
услугите на AUSCRIPT. 
 По отношение на цялостна оценка за въведените технологични решения в 
австралийските съдилища, както беше казано по-горе, Австралия е сред първенците по 
дигитализиране на процесите и въвеждане на модерни технологии я правораздаването 
си. 
 
Добра практика 
 
AUSCRIPT Австралия 
Ключови 
характеристики 

Auscript е една от водещите световни решения за транскрипция и 
съдилища. Auscript улавя над 200 000 часа съдебно аудио и 
доставя повече от две милиона страници от всяка година 
Историята на Auscript започва в Австралия през 1921 г., когато е 
започнало като федерален правителствен отдел (тогава известен 
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като Service of Reporting Service).  
Партньорите на организацията са: Федерален съд на Австралия, 
Семеен съд в Австралия, Федерален съд в Австралия, 
Министерство на правосъдието и главен прокурор в Куинсланд и 
Департамент на генералния прокурор в Западна Австралия. 
Оборудването и софтуерът заснемат аудио и видео записи с високо 
качество на предаване, които се препредават през сигурната WAN 
на Auscript и се прехвърлят на аудио преобразуватели, което 
позволява да се създадат преписи.  
Технологията свързва съдебната инфраструктура с мрежи, за да 
пренасят цифрово аудио, видео и дневници в производствените 
офиси и центровете за данни на Auscript. 
Auscript предлага хардуерни решения от водещи технологични 
партньори, включително: Разработено до ключ решение за рамки с 
цифров аудио интерфейс, два компютъра във всяка съдебна зала 
(основна и резервна) 4 и 8-канални USB аудио миксери 
Прилага се цифровата акустична система (AEC) за теле 
конферентна връзка и видеоконферентна връзка, което дава 
възможност за комуникация, сякаш и двете страни говорят в 
съдебната зала. 
Инсталира се сървър за регистрация на записи, който свързва до 16 
съдебни зали, като осигурява до 8 канала във всяка стая (128 
канала). 
Auscript използва софтуера FTR Gold за записване на цифров 
аудио и видео запис, възпроизвеждане, анотиране и архивиране на 
съдебни процеси и изслушвания. 
Ползването на тази технология в Австралия се радва на 
положителни отзиви, тъй като оптимизира съдопроизводствените 
процеси в посока на ефективност и ефикасност. 

Данни за 
контакт  
 

https://www.auscript.com/en-AU 
 

SWOT анализ Разглежданото, въведено в Австралия решение има следните 
силни страни: 

- Надеждно, висококачествено аудио и видео записване; 
- Дистанционно наблюдение на съдебните процедури 
- Уеб стрийминг на цифрови записи 



                          
 

 
www.eufunds.bg 

Този документ е създаден по проект "Прозрачна и ефективна съдебна система чрез въвеждане на съвременни технологии в 
Българския съд", финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-

3.003-0019-C01 /07.09.2017 г., по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) 
18 

 

- Управлявани транскрипционни услуги 
- Auscript предлага решения за записване при невъзможност. 
- Качественият звук кара всичко. Колкото по-ясен е записът, 

толкова по-бърз и по-точен е преписът. 
Auscript предоставя на съдилищата системи за регистриране на 
грешки и дава на съдиите и страните бърз и надежден достъп до 
съдебни записи и преписи. 
Услугите осигуряват измерими подобрения в процесите за 
записване на цифрови съдебни процеси и транскрипция, като 
същевременно защитават съдебното управление. Записите се 
изготвят в исканите формати и стилове на съда. 
Слаби страни: 

- Не е ясно дали напълно отпада необходимостта от 
механично протоколиране; 

- Скъпо решение; 
Заплахи: 

- Поддръжка на хардуерно и софтуерно ниво; 
Възможности: 

- Въвеждането на подобно решение открива работни места; 
- Намаляване на субективния фактор от „техническа грешка“ 

в протоколирането и съхраняване на информация за 
действия в съдебна зала; 

 
Други 
коментари  

Разглежданото решение е приложимо от технологична гледна 
точка в България и би могло да се изпробва пилотно в някои 
съдилища. Затруднения би създало стойността на решението и 
това, че е необходимо да се направят законови изменения в посока 
на валидирането на тези записи като основен източник на 
информация за случващото се в съдебните зали. 
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Структура на съдебната система 
 
 В Австрия, заедно със законодателната 
и изпълнителната власт, съдебната власт е 
третият стълб на правовата държава. 
Федералният конституционен закон предвижда, 
че обикновените съдилища упражняват 
компетентността си на федерално равнище. 
Съдебната власт е разделена от изпълнителната 
на всички равнища. Съществува специална 
уредба относно правораздаването в определени 
области, осъществявано от независими 
трибунали. 
  Австрийската правосъдна система 
включва — освен Федералното министерство на 

правосъдието — обикновените съдилища, прокуратурите, местата за лишаване от 
свобода (места за изпълнение на наказания лишаване от свобода и следствени арести) и 
пробационните служби, повечето от които са частни. 
 Обикновените съдилища са държавни институции, които се произнасят по 
гражданскоправни искове и наказателни обвинения в рамките на официална процедура. 
Те са създадени по силата на закона и в тях работят независими и безпристрастни 
съдии, които не могат да бъдат отстранени от служба или преместени и които се 
подчиняват единствено на закона. 
 Прокуратурите са специализирани органи, които са отделени от съдилищата. 
По-специално те защитават обществения интерес в наказателното правораздаване. Това 
включва ръководството на предварителното производство, както и повдигането и 
поддържането на обвинение в наказателния процес. Прокурорите са органи, включени 
в системата на обикновеното правосъдие. 
 Местата за лишаване от свобода отговарят за изпълнението на наказанията 
лишаване от свобода и за изпълнението на мерки по задържане. Пробационните служби 
също са част от правосъдната система. Те се грижат за условно осъдените и предсрочно 
условно освободените лица. Тези задачи в основната си част са прехвърлени на частни 
асоциации, които подлежат на надзор от страна на Федералното министерство на 
правосъдието. 
 Федералният министър на правосъдието ръководи управлението на 
правосъдната система; на него е подведомствено Федералното министерство на 

Австрия 
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правосъдието, което е един от висшите административни органи на федералната 
държава. Федералният министър на правосъдието е член на федералното правителство 
и отговоря за политическото ръководство и координация в своя сектор, както и за 
цялостния надзор на съдебната администрация и всички служби в нея. 
 Освен обикновените съдилища в Австрия съществуват Конституционен съд   и 
Върховен административен съд, а от 1 януари 2014 г. — така също и административни 
съдилища. На федерално равнище са създадени Федерален административен съд и 
Федерален финансов съд, чиито седалища са във Виена, но те имат също и звена  в 
други градове. Освен това във всяка провинция бе създаден провинциален 
административен съд. Административните съдилища не влизат в сферата на 
отговорност на Министерството на правосъдието. 
Йерархическа структура на обикновените съдилища: 

 Районни съдилища; 
 Окръжните съдилища, известни още като „първоинстанционни съдилища“; 
 Апелативни съдилища, известни още като „второинстанционни съдилища“; 
 Върховен съд; 

 
Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 
 
 От 1997 г. австрийската съдебна система тества системите за разпознаване на 
глас. Тогава група съдии и прокурори доброволци са оборудвани със системи за 
гласово разпознаване, които се състоят от ноутбук, включващ слушалки и гласовия тип 
Simply Speaking Gold Софтуер на IBM. Оттогава технологията бързо се развива, както в 
областта на хардуера, така и в това на софтуера.  
 От всички тествани програми най-добри резултати са получени от Dragon 
Naturally Speaking (DNS). В момента около 300 служители (съдии, прокурори, 
Rechtspfleger [paralegals / senior court) имат достъп до този софтуер (версия 12.5 - 
Windows 7 и 13 версия - Windows 10) на работното си място, което се оказва квази-
квантов скок отношение на степента на признаване. За да се използва в рамките на 
съдебната система, е имало конкретен речник интегриран в Dragon Naturally Speaking, 
който включва документите за RIS към 26 януари 2001, решенията на австрийския 
Върховен съд (Oberster Gerichtshof / OGH) от 2004 г около 16 000 преписа и решения на 
Окръжен съд [LG] Eisenstadt. Освен това, потребителите могат  да заредят 
допълнителен речник в общия терминологичен речник редовно, за да може постоянно 
да се оптимизира скоростта на разпознаване. Понастоящем се работи върху 
актуализирането на конкретния речник на правосъдна система. В същото време версия 
15 се подготвя за използване в съдебната система.  
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 През последните години използването на инструмента за разпознаване на глас 
е включено в обучението в програмите за кандидат - съдии, което доведе до повишен 
интерес сред съдиите. От 2016 обучение в софтуера за разпознаване на глас стана 
фиксирана част от тренировъчния график на кандидат - съдиите. 
 
Добра практика 
 
Dragon 
Naturally 
Speaking (DNS) 
 

Австрия 

Ключови 
характеристики 

Dragon е продукт, който трансформира гласовите данни в цифрови, 
изобразявайки ги на монитор. 
Dragon NaturallySpeaking (известен също като Dragon for PC или 
DNS) е софтуерен пакет за разпознаване на реч, разработен от 
Dragon Systems от Нютон, Масачузетс, който се сля с Lernout & 
Hauspie Speech Products и по-късно е придобит от Nuance 
Communications ScanSoft. Той работи на персонални компютри на 
Windows. През август 2016 г. бе пусната версия 15 (професионална 
физическа и юридическа личност) , която поддържа 32-битови и 64 
битови издания на Windows 7, 8 и Windows 10. Версията MacOS се 
нарича Dragon Professional Individual за Mac, версия 6 или Dragon for 
Mac. 
По отношение на урегулирането – провеждат се обучения за 
подготовка на съдиите и съдебните служители, тъй като 
технологията е вече част от съдопроизводствената практика. 
Отвзивите за позитивни, като са в посока на улесняване работата на 
съдебните служители и съдиите. 

Данни за 
контакт с 
институцията/ 
организацията 
 

http://www.zyteq.com.au/products/computer_accessing/dragon-
naturallyspeaking 

 

SWOT анализ Разглежданото, въведено в Австрия решение има следните силни 
страни: 

- Често се правят оптимизирани версии, съгласно обратна 
връзка от потребители; 



                          
 

 
www.eufunds.bg 

Този документ е създаден по проект "Прозрачна и ефективна съдебна система чрез въвеждане на съвременни технологии в 
Българския съд", финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-

3.003-0019-C01 /07.09.2017 г., по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) 
22 

 

- Позволява въвеждането на специализирани речници; 
- Внедрен е успешно в работата на различен тип институции 

по света; 
- Услугите осигуряват измерими подобрения в процесите за 

записване на цифрови съдебни процеси и транскрипция, като 
същевременно защитават съдебното управление. Записите се 
изготвят в исканите формати и стилове на съда. 

- Необходимият хардуер е максимално опростен като 
количество, необходимо за оборудване на съдебна зала; 

- Има разработен подход при обученията на съдебните 
служителите и съдии; 

Слаби страни: 
- Не е ясно дали напълно отпада необходимостта от механично 

протоколиране; 
- Все още има технически пропуски, които се отстраняват във 

всяка следваща версия; 
Заплахи: 

- Поддръжка на хардуерно и софтуерно ниво; 
- Необходим е процес на адаптация у потребителите; 
- Не активно оптимизиране на юридическите речници; 

Възможности: 
- Въвеждането на подобно решение създава условия за нови 

работни места; 
- Намаляване на субективния фактор от „техническа грешка“ в 

протоколирането; 
 

Други 
коментари  

Разглежданото решение е приложимо от технологична гледна точка 
в България и би могло да се изпробва пилотно в някои съдилища. 
Затруднения би създало стойността на решението и това, че е 
необходимо да се направят законови изменения в посока на 
валидирането на тези записи като основен източник на информация 
за случващото се в съдебните зали. 
Следва да се обърне внимание, че ключово при използването на тази 
технология е разработването и въвеждането на съдебните речници, 
тъй като от това ще зависи качеството на изготвяните по този начин 
съдебни протоколи. 
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Структура на съдебната система 
  

В Обединеното кралство съществуват три 
юрисдикции: Англия и Уелс, Шотландия и 
Северна Ирландия. Обединеното кралство няма 
един единствен закон, приложим в цялата си 
територия. Шотландия има своя собствена 
отличителна съдебна система, в Северна 
Ирландия, определени сфери на правото се 
различават по същество от онези, които оперират 
в Англия и Уелс. Обща характеристика на всички 

правни системи в Обединеното кралство обаче - и която ги отличава от много 
континентални системи - е липсата на пълен кодекс, тъй като законът и неписаното или 
общоприетото право са част от "конституцията". 
 
 Основните граждански съдилища в Англия и Уелс са 218 окръжни съдилища 
за по-маловажни дела и Върховният съд, който е разделен на отделения:  Chancery, 
Family Division и Queen's Bench Division. Жалбите на окръжните съдилища също могат 
да бъдат изслушани във Върховния съд, въпреки че най-важните се обжалват пред 
Апелативния съд; някои жалби се разглеждат пред Камарата на лордовете, която е най-
висшият апелативен съд по граждански дела в Обединеното кралство. В Шотландия 
гражданските дела се разглеждат в шерифски съдилища (съответстващи на английските 
окръжни съдилища) и във Външния дом на Съда, който е върховен граждански съд в 
Шотландия; Обжалването се разглежда от Вътрешната камара на Съда. Процесът с 
жури в граждански дела е често срещан в Шотландия, но рядък в останалата част на 
Обединеното кралство. 
 Наказателните съдилища в Англия и Уелс включват магистратски съдилища, 
които по-рядко разглеждат тежки престъпления (около 96% от всички наказателни 
дела) и се състоят от трима неплатени магистрати, известни като мирови, и 78 съдебни 
центъра на Короната  или, в най-сериозните случаи, съдия от Висшия съд, който 
заседава сам. 
 Случаите на лица под 17-годишна възраст се разглеждат от мирови съдии в 
специално създадени съдилища за непълнолетни. Последващите обжалвания могат да 

Великобритания 
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бъдат разглеждани последователно от короната, от Върховния съд, от апелативния съд, 
а в някои случаи от Камарата на лордовете.  
 В Шотландия се разглеждат наказателни дела за непълнолетни в шерифските и 
окръжните съдилища без съдебни заседатели, а по-тежки случаи с жури в шерифските 
съдилища. Върховният наказателен съд е Върховният съд, където делото се разглежда 
от съдия, заседаващ с жури; това е и във Върховният апелативен съд. 
 Всички наказателни дела се провеждат на открито заседание. Централната 
отговорност за администрирането на съдебната система се носи от лорд канцлера 
(който оглавява съдебната власт и служи също като министър на кабинета и говорител 
на Камарата на лордовете) и министъра на вътрешните работи (и държавните секретари 
за Шотландия и Северна Ирландия ). Съдиите се назначават от Короната по съвета на 
министър-председателя, лорд канцлер или на съответните министерства. Обединеното 
кралство приема задължителна юрисдикция на Международния съд с резерви. 
 
Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 
 
 Във Великобритания също е въведено решението DNS. Съдебните секретари 
във Великобритания се радват на масово въведени технологии в съдебните зали. 
Тяхната задача е да слушат внимателно всичко, което се казва, за да контролират 
записването, направено от технологията. Те следва да отразят и коригират всички 
засечени грешки в протоколите и да представят окончателно копие в края на 
заседанието. Това означава обща отговорност да се гарантира, че записите съществуват 
и могат лесно да бъдат четени и разбрани по начина, по който първоначално са били 
изречени. Съдебните секретари също имат задължението да четат преписи на адвокати 
в съда, ако това е необходимо. 
 Съдебните секретари в общия случай работят за фирми, наети от 
Министерството на правосъдието, за да предоставят услугите си на съдилищата.  
 
Добра практика 
 
 
Dragon 
Naturally 
Speaking (DNS) 
 

Великобритания 

Ключови 
характеристики 

Dragon е продукт, който трансформира гласовите данни в 
цифрови, изобразявайки ги на монитор. 
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Dragon NaturallySpeaking (известен също като Dragon for PC или 
DNS) е софтуерен пакет за разпознаване на реч, разработен от 
Dragon Systems от Нютон, Масачузетс, който се сля с Lernout & 
Hauspie Speech Products и по-късно е придобит от Nuance 
Communications ScanSoft. Той работи на персонални компютри на 
Windows. През август 2016 г. бе пусната версия 15 
(професионална физическа и юридическа личност) , която 
поддържа 32-битови и 64 битови издания на Windows 7, 8 и 
Windows 10. Версията MacOS се нарича Dragon Professional 
Individual за Mac, версия 6 или Dragon for Mac. 
По отношение на урегулирането – ясно са определени функциите 
на съдебните секретари, които следят работата на софтуера и 
коригират или допълват протокола, носейки отговорност за 
неговото съдържание. 
Отзивите за позитивни, като са в посока на улесняване работата 
на съдебните служители и съдиите. 

Данни за 
контакт с 
институцията/ 
организацията 
 

http://www.zyteq.com.au/products/computer_accessing/dragon-
naturallyspeaking 

 

SWOT анализ Разглежданото, въведено решение има следните силни страни: 
- Ясна е ролята на съдебните секретари, без да се застраша 

смисъла от тяхната функция; 
- Често се правят оптимизирани версии, съгласно обратна 

връзка от потребители; 
- Позволява въвеждането на специализирани речници; 
- Внедрен в работата на различен тип институции по света; 

Слаби страни: 
- Не е ясно дали напълно отпада необходимостта от 

механично протоколиране; 
- Все още има технически пропуски, които се отстраняват 

във всяка следваща версия; 
Заплахи: 

- Поддръжка на хардуерно и софтуерно ниво; 
Възможности: 

- Въвеждането на подобно решение би открило работни 
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места; 
- Намаляване на субективния фактор от „техническа 

грешка“ в протоколирането; 
 

Други 
коментари  

Разглежданото решение е приложимо от технологична гледна 
точка в България и би могло да се изпробва пилотно в някои 
съдилища. Необходимо да се направят законови изменения в 
посока на валидирането на тези записи като основен източник на 
информация за случващото се в съдебните зали. Следва да се 
обърне внимание, че ключово при използването на тази 
технология е разработването и въвеждането на съдебните 
речници, тъй като от това ще зависи качеството на изготвяните по 
този начин съдебни протоколи. 

 

 

Структура на съдебната система 
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 Поради федералното устройство на Федерална република Германия, съдебната 
система също е структурирана на федерален принцип. Правораздаването се упражнява 
от федерални съдилища и от съдилищата на 16-те федерални провинции (Länder). 
Основното натоварване на правосъдната администрация е съсредоточено в 
провинциите. 
 Германската съдебна система е разделена на пет независими специализирани 
клона или юрисдикции: 

 обикновена юрисдикция 
 трудово правна юрисдикция 

 обща административна юрисдикция 
 финансово правна юрисдикция 
 социално правна юрисдикция. 

 В допълнение към тези специализирани юрисдикции, съществува и 
конституционна юрисдикция, която се състои от Федералния конституционен съд и 
конституционните съдилища на провинциите. 
 Провинциалните съдилища в общия случай се администрират от федералните 
правосъдни министерства. На федерално равнище федералният министър на 
правосъдието е отговорен за Федералния върховен съд, Федералния съд по 
административно правни спорове и Федералния съд по финансово правни спорове. 
Федералното министерство на труда и социалните въпроси е отговорно за Федералния 
съд по трудово правни спорове  и Федералния съд по социално правни спорове.  Отговорните                     
конституционен орган. Той представя свой собствен бюджет за одобрение. 
 В Германия съдебната структура е разделена на обикновена юрисдикция и 
специализирани съдилища. Обикновената юрисдикция се състои от гражданска и 
наказателна юрисдикция. Специализираните съдилища са съдилищата по 
административно правни спорове, съдилищата по финансово правни спорове, 
съдилищата по трудово правни спорове  и съдилищата по социално правни спорове. 
Освен това, съществува и конституционна юрисдикция, която се състои от Федералния 
конституционен съд и конституционните съдилища на провинциите. 
 
Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 
 
 Съгласно процесуалното законодателство, в рамките на съдебните заседания 
трябва да бъде изготвен протокол за всички извършени действия. Служител по 
вписванията на съдебния регистър може да участва, за да изготвя протокола, ако това 

Германия 
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се налага поради очаквания обхват на протокола, в светлината на особената сложност 
на въпроса или други наложителни обстоятелства. 
 Заинтересованите страни могат да поискат да бъдат включени в протокола на 
заседанието конкретни действия и събития или изявления. Съдът може да се въздържи 
да ги включи, ако определянето на действията и събитията или на изявленията не е 
релевантно.  
 Съдържанието на протокола от съдебното заседание може да бъде отбелязано 
в обикновена форма на стенограма, като се използват разбираеми съкращения или чрез 
записване на устни изявления на звук или носител на данни. В такъв случай протоколът 
от съдебното заседание се изготвя без неоправдано забавяне след заседанието на съда.  
  Записите, направени на носители на звук или носители на данни, могат да 
бъдат заличени: 
1. До степента, до която протоколът от съдебното заседание е създаден след 
заседанието на съда или е изменен с предварително постановено решение, при условие 
че страните по спора не са представили възражения в рамките на един (1) месец, 
откакто им е съобщете/предоставено копие; 
2. След приключване на производството с окончателно и обвързващо решение. 
 По отношение на въведените технологии, може да се каже, че се провежда 
политика в посока на електронно правосъдие. Постигнато е значително технологично 
обезпечаване с ИТ ресурси (компютърна и комуникационна техника, периферия, 
системен и приложен софтуер), чрез които  се реализира и развива адекватна, 
отговаряща на съвременните изисквания ИТ инфраструктура за реализиране на 
средствата за електронно управление и електронно правосъдие. 
 
Добра практика 
 
Electronic 
Simple 
European 
Networked 
Services 

Германия 

Ключови 
характеристики 

Целта на e-SENS в областта на електронното правосъдие е да се 
опрости достъпът до трансгранични правни процедури и правни 
средства чрез създаване на канали за електронна комуникация 
между съдилищата, гражданите, бизнеса и юристите. 
Механизмите за правно сътрудничество, включващи електронното 
предаване на документи и информация, ще намалят разходите за 
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съдебни процедури, като се избягват разходите за превод на 
формуляри и предаването на документи, както и намаляването на 
необходимостта от правна помощ. 
При разработването на решения за електронно правосъдие проектът 
следва "Многогодишния европейски план за действие за електронно 
правосъдие 2014-2018 г." и съобщението, озаглавено "Към 
европейска стратегия за електронно правосъдие", които имат за цел 
да предоставят на гражданите по-лесен достъп до съдебни решения 
информация и да се засили съдебното сътрудничество. По-
конкретно, e-SENS ще даде възможност на гражданите и съдебните 
органи да използват електронни средства за комуникация в рамките 
на различни съществуващи процедури на ЕС.  

Данни за 
контакт с 
институцията/ 
организацията 
 

https://www.esens.eu/content/e-justice 
 

SWOT анализ Разглежданата практика не представлява иновация в областта на 
протоколирането на съдебните заседания, но е практика в посока на 
технологично модернизиране на правораздаването. Технологията 
позволява дистанционни процесуални действия, което отново 
спестява средства от гледна точна на време и финанси. 

Други 
коментари  

Разглежданата практика не е иновация в същността си в България и 
е напълно приложимо в актуалната среда. 
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Структура на съдебната система 
 
 Съдебната власт в Грузия се упражнява с помощта на конституционния 
контрол, правосъдието и други форми, определени със закон. Актовете на съдилищата 
са задължителни на цялата територия на страната за всички държавни органи и лица. 
Съдебната власт е независима и се изпълнява само от съдилищата.  

 Правен орган за конституционен 
контрол е Конституционният съд на Грузия. 
Неговата власт, правата на създаване и дейност 
се определят от Конституцията и органичното 
право.  
  Правосъдието се извършва от общи 
съдилища. Тяхната система и правата на 
юрисдикция се определят от закона. 
Създаването на военни съдилища е възможно 
при военни условия и само в системата на 
общите съдилища.  Създаването на извънредни 
или специални съдилища е забранено. 
 
Общи бележки за протоколирането в съдебна 
зала и наличните технологии 

 
 Съгласно грузинското законодателство, бележки по протокола от заседанието 
могат да се извършват в рамките на три дни след подписването на протокола от 
заседанието, страните и техните представители могат да представят своите забележки 
по отношение на неточности и непълноти в съдържанието. Забележките се прилагат 
към делото. Съдията (съдът) разглежда бележките в рамките на пет дни, след като са 
били представени, и се произнася по тях. 
 Изготвянето на протоколите се извърша под диктовка на съдията. 
 От друга страна заснемането на снимки, кинематографски и видеозаписи в 
съдебната зала може да се извършва от място, определено предварително от съда. За 
целта има въведено технологично оборудване на добро ниво из съдебните зали, които 
да обезпечават тези процеси. 
 В работата на съдилищата и свързаните институции има въведени софтуерни 
решения в посока на електронно правосъдие, които са посветени на улесняване 
процесите на документооборот. Последното е от ключово значение и следва да се 

Грузия 
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разглежда като предпоставка за въвеждане на следващо ниво на технологично решение 
в залите, какъвто е софтуерът за гласово разпознаване/ протоколиране. 
 
Добра практика 
 
Odyssey® eFileGA Грузия 
Ключови 
характеристики 

Като водещо в индустрията решение за електронно подаване на 
документи за съдилищата, Odyssey® eFileGA, което позволява 
на потребителите лесно да откриват съдебни дела и документи за 
електронни файлове от един уебсайт в редица съдилища в 
Грузия по всяко време и от всяко място - 24 часа в денонощието, 
седем дни в седмицата , 365 дни в годината. Подобно на 
федералната система за подаване на документи за Грузия - Case 
Management Electronic Case Filing System (CM / ECF), Одисей 
eFileGA значително опростява процеса на подаване на делото и 
предоставя ползи както на деловодителя, така и на съда. 

Данни за 
контакт с 
институцията/ 
организацията 
 

http://www.odysseyefilega.com/ 
 

SWOT анализ Разглежданата практика не представлява иновация в областта на 
протоколирането на съдебните заседания, но е практика в посока 
на технологично модернизиране на правораздаването. 
Технологията позволява дистанционни процесуални действия, 
което отново спестява средства от гледна точна на време и 
финанси. 

Други 
коментари  

Разглежданата практика не е иновация в същността си в 
България и е напълно приложимо в актуалната среда. 
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Структура на съдебната система 
  
  Датската правна система се 
основава на така наречения двустепенен 
принцип, което означава, че страните по 
дадена жалба обикновено имат възможност да 
обжалват решението на един съд в по-висша 
инстанция. Висшият съд може или да стигне 
до същото заключение (да потвърди 
решението), или да промени решението. 
Повечето дела започват на ниво окръжен съд 
с възможност за обжалване пред един от 
висшите съдилища. Ако даден случай е бил 
първоначално изслушан на равнище окръжни 
съдилища, той може в специални случаи да 

бъде заведен пред най-висшa инстанция: Върховният съд. 
 В Дания има 24 окръжни съдилища. Като общо правило, всички съдебни дела 
започват в един от окръжните съдилища. В особени случаи окръжният съд може да 
отнесе гражданско дело на Върховния съд, ако делото е свързано с принципи от общ 
интерес. 
 Изпълнителните съдилища и досъдебните съдилища са подразделения на 
окръжните съдилища.  
 В повечето случаи решението на окръжния съд може да бъде обжалвано в 
един от двата най-високи съдилища на Дания: Западен Върховен съд във Виборг, който 
се занимава с дела от Ютланд или Източния Върховен съд в Копенхаген, който поема 
дела от останалите страната. Върховните съдебни дела обикновено се разглеждат от 
трима съдии.  
 Най-висша инстанция в датската правна система е Върховният съд.  
 Върховният съд по морска и търговска дейност в Копенхаген е специален съд, 
който се занимава само с определени видове случаи. Съдът е разделен на две 
подразделения: юридическото отделение и отдела по досъдебното производство. 
Юридическото отделение се занимава с международни търговски дела, дела за 
конкуренция и дела за патенти, дизайни или търговски марки.  
 Поземленият съд се намира в Хобро, но на практика цялата регистрация на 
имота е дигитализирана от 2009 г.  
  
 

Кралство Дания 
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Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 
 
 Съдилищата на Дания се ангажират да следват принципите за откритост и 
прозрачност. Като цяло всички съдебните заседания са открити за обществеността. 
Това означава, че всеки може да влезе от улицата и да присъства на всяко слушане, 
независимо дали е в а районен случай за глоба за трафик или дело пред Върховния съд 
с широко обхватни последици. 
 Всеки може да поиска достъп до съдебна документация при наличието на 
правен интерес. Както в наказателни, така и в граждански дела, човек може да поиска 
разрешение за достъп до протоколите за период от една седмица след излизане на 
решението. Това е добра практика по отношение на възможността за упражняване на 
граждански контрол. 
 Обществените очаквания на съдебната система се променят с течение на 
времето и, тъй като законът непрекъснато се адаптира, съдилищата на Дания се 
приспособяват към тези промени и към това да предлагат актуални решения. В 
съдилищата се внедряват нови ИТ системи, които позволяват електронни съобщения и 
- електронен обмен на документи между потребители и администрация. През 2014 г. 
съдилищата на Дания са започнали процес на цифровизация на процедурите по 
граждански дела и изграждането на база данни с информация, достъпна за широката 
общественост. 
 По отношение на технологиите в датския съд, видеоконференциите най-често 
се използват по време на изслушванията, като Дания е от малкото държави – членки на 
ЕС, които използват технологията във всички етапи на производството. От друга 
страна,  използва се също и записването и протоколирането чрез аудио техника. 
  Съществува внедрена системата за управление на услуги на датската съдебна 
администрация. 
 Важно да се отбележи за внедряването на технологии в Дания е, че на 2 
февруари 2018 г. всички датски съдилища се дигитализират. Това означава, че всички 
съдебни производства трябва да бъдат образувани чрез онлайн съдебен портал 
www.minretssag.dk. Заварените производства имат срок от 2 години, за да бъдат 
„качени“ в системата. Електронната процедура означава, че всяка комуникация със съд 
трябва да бъде изпратена през портала. Комуникацията в случая включва всичко - 
образуване на производство, всички искания на страните, обмен на писмени изявления, 
доказателства, протоколи, насрочвания, подаването на жалби и др.  
 Достъп по портала се получава, като се използва цифров служебен подпис, 
който се издава за всеки адвокат върху номера на фирмената регистрация на 
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адвокатската кантора (CVR). Всички страни имат достъп до делото, ако имат такъв 
регистрационен номер (CVR) или номер на гражданска регистрация (CPR). Това 
означава, че чуждестранни лица няма да имат директен достъп до портала, а само чрез 
датски адвокат. 
 На практика електронната процедура означава, че всяка - информация за 
съдебните производства, страните, исковете и правни въпроси, изложение на факти и 
аргументи ще бъдат въведени в отделни полета на портала. Протоколите трябва да 
бъдат качени в OCR формат (Оптично разпознаване на символи), и всички съдебни 
такси трябва да се заплащат с международен кредит карти. 
 Порталът е достъпен 24 часа в денонощието и може да се има всякаква форма 
комуникация с портала през работното време.  
 Електронната процедура също води до подобрени възможности за цифрова 
помощ по време на съдебното заседание, включително по отношение на разширената 
възможност за производство на цифрови файлове, видео и аудио по време на 
заседанието. Тя също има потенциал да доведе до значителни подобрения по 
отношение на разпит на свидетелите чрез онлайн комуникация и видео. 
 Съдебните документи и съдебните решения трябва да бъдат „качени“ в 
портала. Това е много голяма промяна в производствата, както за потребителите, така и 
за администрацията в Дания.  
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Добра практика 
 
Оnline court 
portal 

Дания 

Ключови 
характеристики 

             Работата с портала означава, че всяка комуникация със съд 
трябва да бъде изпратена през портала. Достъп по портала се 
получава, като се използва цифров служебен подпис, който се 
издава за всеки адвокат върху номера на фирмената регистрация 
на адвокатската кантора (CVR). Всички страни имат достъп до 
делото, ако имат такъв регистрационен номер (CVR) или номер на 
гражданска регистрация (CPR). Това означава, че чуждестранни 
лица няма да имат директен достъп до портала, а само чрез датски 
адвокат. 
 На практика електронната процедура означава, че всяка - 
информация за съдебните производства, страните, исковете и 
правни въпроси, изложение на факти и аргументи ще бъдат 
въведени в отделни полета на портала. Протоколите трябва да 
бъдат качени в OCR формат (Оптично разпознаване на символи), 
и всички съдебни такси трябва да се заплащат с международен 
кредит карти. 
 Порталът е достъпен 24 часа в денонощието и може да се 
има всякаква форма комуникация с портала през работното време.  
 Електронната процедура също води до подобрени 
възможности за цифрова помощ по време на съдебното заседание, 
включително по отношение на разширената възможност за 
производство на цифрови файлове, видео и аудио по време на 
заседанието. Тя също ще да доведе до значителни подобрения по 
отношение на разпит на свидетелите чрез онлайн комуникация и 
видео. 
 Съдебните документи и съдебните решения трябва да 
бъдат „качени“ в портала.  Това е много голяма промяна в 
производствата, както за потребителите, така и за 
администрацията в Дания.  

 
Данни за 
контакт с 
институцията/ 

www.minretssag.dk 
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организацията 
 
SWOT анализ Разглежданата практика не представлява иновация в областта на 

протоколирането на съдебните заседания, но е практика в посока 
на технологично модернизиране на правораздаването. 
Технологията позволява дистанционни процесуални действия, 
което отново спестява средства от гледна точна на време и 
финанси. 

Други 
коментари  

Разглежданата практика не е иновация в същността си в България, 
тъй като съществува следната платформа: https://ecase.justice.bg/ 

 
 

 
Структура на съдебната система 
 
  Глава XIII от Конституцията на 
Републиката Естония осигурява основата за 
съдебната администрация. Законът за 
съдилищата съдържа по-подробно 
регламентиране на съдебната администрация. 
  Естония разполага с тристепенна 
съдебна система. Окръжните съдилища и 
административните съдилища разглеждат 
делата на първа инстанция. Обжалването на 
решения на първоинстанционните съдилища 
се разглежда от съдилищата от втора 
инстанция. Апелативните съдилища са 

второинстанционни съдилища (понякога се наричат и ведомствени или окръжни 
съдилища). Апелативните съдилища се намират в град Тарту и Талин. Върховният съд, 
който се намира в Тарту, е най-висшият съд. 
 Искова молба се подава пред първоинстанционен съд, обжалване пред втора 
инстанция и касационно обжалване пред съда от трета или висша инстанция. Въпросът 
се разглежда във Върховния съд едва след като минат всички предишни съдебни 
инстанции. Подаването на жалба се урежда от съответните съдебни процесуални 
кодекси. 
 Решенията на съдилищата от първа и втора инстанция се публикуват изцяло в 
базата данни за съдебната статистика и съдебните решения. Всички мотивирани 

Република Естония 
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решения на Върховния съд се публикуват в Част III на Държавен вестник. Решенията на 
Върховния съд са електронно достъпни на страницата на Върховния съд. 
  
Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 
 
 Естонското процесуално законодателство урежда протоколирането на 
съдебните действия подробно. Изготвят се протоколи от съдебни заседания и в 
предвидените от закона случаи и за други процесуални действия 
  Протоколът се изготвя от съдебния секретар или от друг компетентен съдебен 
служител в съответствие с вътрешните правила на всеки съда или съдията по време на 
съдебното заседание. Ако протоколът се изготвя от секретаря на съда или друг 
компетентен съдебен служител в съответствие с вътрешните правила на съда, той 
вписва информацията под диктовка. 
 Протоколите се изготвят на хартиен носител или се записват на дигитален 
носител в съдебно заседание във формат, който позволява писменото възпроизвеждане 
на протокола. Първоначално протоколите могат да бъдат изготвени и по време на 
сесия, включително като се вземат бележки или диктуват, но протоколите се въвеждат 
във формата, посочен в първото изречение на настоящия подраздел, към момента на 
подписване на протокола. 
  Техническите изисквания за цифровите протоколи, за формата на подадените 
възражения относно тези протоколи и за подписването на протокола се установяват с 
решение на министъра на правосъдието. 
 Участниците в производство имат право да разгледат протокола и да подадат 
искания за поправка на протоколите в срок от три работни дни след подписването на 
протокола. Съдът уведомява участниците в процедура от момента на подписване на 
протокола и ги препраща по електронен път непосредствено след подписването им, ако 
участникът в производството предостави своя адрес на електронна поща на съда. 
 Ако участник в производство подаде искане за поправка на съдържанието на 
протокола, съдът иска становището на другите участници в производството по 
издаването, а ако е необходимо, съдът организира съдебно заседание за решаване на 
искането.  
 Протоколът се подписва от съдията. Ако колегиален съдебен състав участва в 
изпълнението на процесуален акт, протоколът се подписва от председателстващия 
съдия. Ако протоколът е изготвен от съдебния секретар или друго компетентно лице, то 
също така подписва протокола.  Ако председателят не е в състояние да подпише 
протокола, друг член на състава на съда подписва протокола вместо него. Ако съдия, 
който се явява самостоятелно при извършването на процесуален акт, не е в състояние 
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да подпише протокола и протоколът е изготвен от секретаря на съдебната сесия или 
друго компетентно лице, достатъчно е подписването на протокола от лицето, изготвило 
протокола.  
  Електронните протоколи се подписват цифрово или по друг технически 
сигурен начин.  
 Естония има една от най-ефективните системи за правосъдие в Европейския 
съюз, според редица показатели, както беше разкрито в новия индекс за правосъдие на 
европейските системи за правосъдие. Страната е на първо място по отношение на 
цифровата комуникация; и е на второ място по отношение на скоростта на съдебното 
ни производство в ЕС. Европейската комисия сравнява ефективността, качеството и 
независимостта на системите за правораздаване в държавите-членки. Докладът за 2017 
г. също съдържа данни за достъпа на гражданите до правосъдие и каналите за 
комуникация със съдилищата. В този доклад е установено, че в Естония най-важният 
показател за ефективност - продължителността на съдебното производство - е много 
добър. Също така първоинстанционните съдилища решават делата значително по-бързо 
от европейската средна стойност и Естония е на второ място след Дания, когато става 
въпрос за решаване на граждански и административни въпроси. 
 
Добра практика 
 
Име 
практиката 
Courtal  

Естония 

Ключови 
характеристики 

Courtal® е информационна система за цифрови съдебни системи, 
разработена от естонската софтуерна компания Net Group. 
Системата на електронния съд е напълно цялостна система за 
управление на всички съдебни процедури. Решението е внедрено 
за естонски съдилища в Министерството на правосъдието, а без 
хартиени производства са проведени от 2015 г. насам. 
Първоначалното искане може да бъде подадено през публичен 
портал 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата и в рамките на 
един час съдебният служител може да потвърди делото и да 
определи първото изслушване. Веднъж потвърден, работещият 
механизъм доставя необходимите данни на портала за 
разпределения съдия. Същевременно съдията и другите 
участници могат да представят допълнителни доказателства по 
електронен път, да отговорят на въпроси и дори да включат 
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законни представители и адвокати в процеса. 
Ако случаят не сложен, изслушването се провежда по електронен 
път, без да е необходимо да се посещава съдебната зала. На 
всички участници се разпраща решението чрез публичния портал, 
използвайки X-Road технологии. И накрая, процедурите по 
приключването или изпълнителните производства също са 
автоматизирани - глобата се събира автоматично, без да е 
необходимо физическото участие в плащането. 
Courtal работи съгласно принципите за еднократно въвеждане на 
данни. Цялата информация, генерирана по време на работния 
процес, е повторно използваема и участниците в процеса могат да 
използват данните, които вече са в системата. Тя позволява по-
добра автоматизация. Външни потребители, като частни лица, 
адвокати, могат да осъществяват достъп до процеса през 
публичния портал чрез защитен канал. 

Данни за 
контакт с 
институцията/ 
организацията 
 

Courtal® е информационна система за цифрови съдебни системи, 
разработена от естонската софтуерна компания Net Group, която 
има повече от 15 години опит в разработката на софтуер. Net 
Group е ключов партньор в създаването и прилагането на 
множество платформи за електронно правосъдие в различни 
страни като Естония, Ирак и други страни. 
https://www.courtal.com/ 
 

SWOT анализ Разглежданото, въведено в Естония решение има следните силни 
страни: 

- Дава възможност за скоростно производство, предвид, че 
дава възможност за дистанционно производство, когато 
случаят го позволява; 

- Създава условия за прозрачно правосъдие; 
Слаби страни: 

- Не е ясно дали напълно отпада необходимостта от 
механично протоколиране, когато се води дистанционно 
заседание; 

- Необходими са много средства за оборудване и поддръжка 
на цялостната централизирана система; 

Заплахи: 
- Поддръжка на хардуерно и софтуерно ниво; 
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Възможности: 
- Намаляване на субективния фактор от „техническа 

грешка“ в съдебните процедури; 
 

Други 
коментари  

Разглежданата технология е цялостно решение за електронно 
правосъдие и е приложима в България,  но изисква нормативни 
изменения в процесуалните кодекси. 

 
 
 
Структура на съдебната система 
 
  Системата на съдилищата в Ирландия произхожда от Конституцията от 1922 
г., която е влязла в основата на ирландската свободна държава. Тази конституция 
предвижда създаването на нови съдилища, които да заменят тези, които са се развили 
под британската администрация. През 1924 г. са създадени нови съдилища по Закона за 
съдилищата от 1924 г., който установява правната основа за съдебна система. 
  Настоящите съдилища са създадени от Закона за съдилищата от 1961 г., 
съгласно член 34 от Конституцията, приет от ирландския народ през 1937 г. Членове 34 
до 37 от Конституцията се занимават с администрирането на правосъдието като цяло. 
Член 34.1 гласи, че "правосъдието се управлява в съдилища, създадени със закон". 

Кралство Ирландия 
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Конституцията очертава структурата на съдебната система като включваща съд на 
окончателно обжалване (Върховен съд), апелативен съд и първоинстанционни 
съдилища. Върховният съд е с пълна юрисдикция по всички наказателни и граждански 
дела, а окръжните и районни съдилища са организирани на регионална основа. 
  
Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 
 
 В хода на заседанието стенографът води писмен запис (в реално време, ако е 
необходимо), за това, което се казва и случва по време на процеса. Стенографите 
използват уред като пишеща машина, която  позволява да записва информация за 
всичко, което се казва по време на процеса. Стенографите в ирландските съдебни зали 
са наети от частни фирми, като в много случаи, като случаите на наказателно, 
търговско и семейно право, държавата плаща на стенографа да присъства. В други 
случаи, като случаите на частни тъжби, страните трябва да се ангажират и да заплатят 
на стенографа да присъства. 
 Основната причина, поради която се води писмено протоколиране за 
производството, е да се подпомогнат страните, ако желаят да обжалват решението на 
съдията на по-късен етап. След като процесът приключи, стенографът преписва всичко, 
което е било записано в "преписи", което може да се предостави на всички страни по 
делото и на съдията. 
 Преписите, които се създават  често са от решаващо значение за анализиране 
на ежедневния напредък по даден случай и служат като основа за обжалване. Все 
повече съдебни процеси и трибунали изискват незабавен текстов превод на бележките 
на стенографа или незабавна преписка на доказателствата. Това вече е предоставено от 
съдебния стенограф, защото технологичният напредък в неговия или нейния 
стенографски метод и оборудването сега правят възможно незабавни преписи от 
доказателства. 
 Всички записи, създадени във връзка със съдебното производство, се считат за 
"съдебни документи". Тъй като тези записи се отнасят до работата на съда, те са под 
контрола на съответния съдия. Раздел 42, буква а), подточка i) от Закона за свобода на 
информацията от 2014 г. възпрепятства освобождаването на съдебни документи, 
различни от регистрацията, свързана с общата администрация на съдилищата.  Законът 
за свободата на информацията не се прилага към съдебните досиета, поради което 
достъпът до "съдебни документи" не може да бъде предоставен по силата на закона. 
 Съдебните документи са под контрола на съдилищата, а не на службата по 
съдилищата, в съответствие с раздел 65 от Закона за съдебните служители от 1926 г., 
който гласи, че "всички доказателства и всякакви други документи и документи, 
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подадени или предадени на всеки съд във връзка с или по време на съдебното заседание 
по каквото и да е дело или дело, се държат от или по нареждане и разпореждане на 
съдията или на старши съдии от или пред кого е изслушано това дело. " 
 Съществуват специални процедури за всяка страна, която желае да 
кандидатства за достъп до съдебно производство. Правилата на съда, които уреждат 
процедурата, която трябва да се следва, когато се търси достъп до каквото и да е 
записване на съдебно производство, и условията, при които може да бъде разрешен 
достъп, са подробно уредени в правилниците на съдилищата 
 Всяко искане за достъп до протокола за съдебно производство трябва да бъде 
направено чрез официално заявление до съдията по съда в производството и след 
известие до другата страна или страни по делото. Съдията трябва да реши дали и в 
какъв формат се предоставя достъп до документа. Нито длъжностните лица от 
службите на съдилищата, нито съдебните регистратори нямат никаква функция при 
определяне дали дадено лице може да получи такъв достъп. 
 В работата на съдилищата и свързаните институции има въведени софтуерни 
решения в посока на електронно правосъдие, които са посветени на улесняване 
процесите на документооборот. Технологичното оборудване на съдебните зали  добро и 
позволява използването на съвременни технологии. 
 
Добра практика 
 
Софтуер за 
гласова 
диктовка 

Ирландия 

Ключови 
характеристики 

Цифровият аудио запис (DAR) е технологичен начин на записване 
на казаното в съдебната зала. Записът може да бъде възпроизведен 
да потвърди това, което e казано по време на делото. След 
приключване на случая може да се произведе писмен препис от 
казаното. Препис може да се наложи за обжалване на следваща 
инстанция например, или може да се изисква от съдията, който е 
изслушал делото. 
Софтуерът, който се използва за създаване и възпроизвеждане на 
записи, е от софтуерните продукти "За запис" (FTR). 
Софтуерът за гласово разпознаване е на разположение и на съдиите 
от всички юрисдикции при поискване. Сравнително ниската честота 
на използване на софтуер за разпознаване на глас може да 
произтича от редица фактори, а именно: възприятие на потребителя 
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за надеждността на софтуера за разпознаване на глас или липса на 
познаване на такъв софтуер, предпочитание към по-традиционни 
методи като секретар, преписващ от аудио лента или файл или 
различни практики на съдии в различни страни. 
 

Данни за 
контакт с 
институцията/ 
организацията 
 

DARinfo@Courts.ie 
 

SWOT анализ Силни страни  
 Съдиите могат незабавно да получат достъп до записи на 

делата; 
 Доказателствата могат да бъдат изяснени бързо, като се 

използва аудио възпроизвеждане 
 Съдиите могат да правят бележки от времето, когато са 

говорили различните страни, което им позволява да 
локализират определени части от записа лесно 

 Записът на съда се управлява централизирано, сигурно и по 
 гъвкав начин 

- Слаби страни  
 възприятие на потребителя за надеждността на софтуера за 

разпознаване на глас или липса на познаване на такъв 
софтуер, предпочитание към по-традиционни методи като 
секретар, преписващ от аудио лента или файл или различни 
практики на съдии в различни страни 

-  Възможности 
 Информиране на обществеността за същността и смисъла на 

софтуера, за да се спечели доверието на потребителите 
- Заплахи (опасности) 
 Поддръжка на хардуерно и софтуерно ниво с висока 

стойност; 
 

Други 
коментари  

Разглежданото решение е приложимо от технологична гледна точка 
в България и би могло да се изпробва пилотно в някои съдилища. 
Затруднения би създало стойността на решението и това, че е 
необходимо да се направят законови изменения в посока на 
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валидирането на тези записи като основен източник на информация 
за случващото се в съдебните зали. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Структура на съдебната система 
 
 Съдебната система в Испания прилага гражданското право чрез съдиите и 
магистратите в името на краля на Испания. Съдебната система в Испания се състои от 
Върховния съд, който е съдът на последна инстанция, с изключение на въпроси, 
свързани с конституционни въпроси. Другите съдилища, които са част от съдебната 
система в Испания, са: национален съд на Испания (Audiencia Nacional de Espana), 
Върховни съдилища, провинция Audiencia, военни съдилища, общински съдилища и 

Кралство Испания 
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съдилища с отделни съдии. Съдилищата с отделни съдии са първоинстанционните 
съдилища на съдебната система в Испания. 
 По юрисдикция съдилищата са разпределени, както следва: наказателни 
съдилища, граждански съдилища, социални съдилища, мирови съдилища и съдилища 
за непълнолетни. Освен това в Испания има и Конституционен съд, който не е част от 
съдебната система.  
 Общият съдебен съвет в Испания отговаря за грижата за управлението и 
администрирането на съдебната система в Испания. Членовете на Генералния съвет на 
съдебната власт избират председателя на Върховния съд. Двадесетте членове на 
Генералния съвет на съдебната власт се избират от Конгреса на депутатите и Сената. 
 
Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 
 
 Съгласно Гражданския процесуален кодекс на Испания, съдебното заседание 
се записва в система за съхранение, която може да записва и възпроизвежда звук и 
изображение или, ако това не е възможно, само звук, в съответствие с разпоредбите на 
чл. 147. 
 Във всеки случай, за своя сметка, страните могат да поискат копие от 
системите за съхранение, където е било записано изслушването. 
 Ако системите за съхранение, не могат да бъдат използвана по някаква 
причина, изслушването се документира чрез протокол, изготвен  от съдебния секретар. 
 Аудиовизуалните средства са силно застъпени в испанския съд, като 
изслушванията не само разрешени от закона, но и широко използвани от 2010 г., тъй 
като броят на записите е постоянно нарастващ (7,7% през 2012 г. спрямо 2011 г. от 
24,7% през 2013 г. и 43,8% през 2014 г.). 
 По отношение на въведените технологии, Испания прилага система за 
електронно подаване на съдебни искове и развива защитена система за обмяна на 
документи, което улеснява комуникацията между съдилищата, както и между 
прокурори, адвокати, административни служители на съдилищата. По настоящем има 
22 000 потребители. Също така е разработена платформа за оперативна съвместимост, 
която да позволява обмяна на данни в реално време и свързване в мрежа с цел 
повишаване на гъвкавостта, както и ефективността. 
 
Добра практика 
 
PenalNet Plus Испания 
Ключови Платформата е пилотен проект, ръководен от Генералния съвет на 
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характеристики испанските юристи, в рамките на Европейската програма е-
Правосъдие. Проектът PenalNet има за цел да изгради кодирана 
видеоконферентна система между юристите в Европа, да 
създаде възможности за по-ефективни проучвания на 
интероперативността, както и да подпомогне разпространяването на 
мрежата сред повече адвокати и юристи в Европа, като ефективно 
поддържа принципа за поверителността и сигурността на 
професионалната комуникация в ЕС. Това е и първата европейска 
мрежа за сигурна и непрекъсната електронна комуникация в 
областта на наказателното право. 
Използването на PenalNet от адвокатите им предоставя възможност 
за съкращаване на разходите по делата на граждани и клиенти чрез 
прилагането на съвременни комуникационни средства, които 
гарантират пълна поверителност на информацията и изграждат 
професионална мрежа с цел подобряване на трансграничното 
осигуряване правото на защита. 
Системата съдържа списък с имена и контакти на регистрираните в 
Европа адвокати по наказателно право и по този начин съдейства за 
по-бързото и ефективно установяване на връзки между тях, а също 
повишава доверието между професионалистите и сред клиентите/ 
гражданите, като едновременно с това защитава правото на 
поверителност на информацията, както и професионалната тайна. 
PenalNet също така осигурява надеждна комуникация, базирана на 
използването на дигитални сертификати, което представлява най-
сигурният начин за удостоверяване на професионална идентичност 
в интернет пространството. Електронните сертификати за PenalNet 
се издават от САКПО (Съвет на адвокатските колегии и правните 
общности в Европа). Те представляват Европейска адвокатска 
професионална карта за самоличност, която използва предимствата 
на електронния подпис и отговаря на стандартите, определени в 
Директивата за електронния подпис 
1999/93/CE за сигурността на устройствата за генериране на 
електронни подписи. 
Електронният подпис е гаранция, че документите не са били 
преправяни в хода на комуникацията и по този начин предоставя по-
високо ниво на сигурност на трансграничните процеси в Европа. С 
електронния подпис по безспорен начин се удостоверява 
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авторството на изпратени и получени документи и никоя от 
страните не би могла да го оспори. Съобщенията, които се изпращат 
и получават посредством системата PenalNet са криптирани и по 
никакъв начин не могат да бъдат обработвани и променяни. 
Платформата PenalNet дава възможност за потвърждаване на 
получаването и изпраща обратна информация при доставяне на 
съобщението, а потребителите могат да избират измежду няколко 
различни начина да бъдат уведомявани, че до тях е изпратено 
съобщение. 
Към настоящия момент адвокатските съвети към PenalNet подбират 
кои адвокати да бъдат включени в мрежата на PenalNet. Следващата 
стъпка от внедряването на проекта е включването му в 
уебстраницата на европейския портал за електронно правосъдие e-
Justice, а също и разширяването на обхвата му в други държави 
членки. 

Данни за 
контакт с 
институцията/ 
организацията 
 

https://www.abogacia.es/2012/07/04/penalnet/ 
 

SWOT анализ Разглежданата практика не представлява иновация в областта на 
протоколирането на съдебните заседания, но е практика в посока на 
технологично модернизиране на правораздаването. Това 
действително е браншово решение комуникационно решение, но 
въпреки това е стъпка в посока към електронно правораздаване. 
Технологията позволява дистанционни процесуални действия, което 
отново спестява средства от гледна точна на време и финанси. 

Други 
коментари  

Разглежданата практика не е иновация в същността си в България и 
е напълно приложимо в актуалната среда. 
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Структура на съдебната система 
 
 Системата на съдебната власт в Италия включва съдилищата и прокуратурата. 
Представителите на съда и прокуратурата се обозначават с родовото понятие 
“магистрати”, т.е. принадлежащи към съдебната власт.. 
  В Конституцията е провъзгласен принципът на автономността на съдебната 
власт от другите държавни власти. Кралски декрет 511 от 1946 г. формулира подробно 
гаранциите за независимостта и безпристрастността на съдиите.  
 Гаранция за независимостта на съдебната власт е и нейният орган на 
управление – Висшият съвет на магистратурата (Consiglio Superiore dellа Magistratura). 
Това е единен орган на управление на съдилищата и на прокуратурата. Подробна 

нормативна регламентация на статута на 
Висшия съвет на магистратурата се съдържа в 
Закон 195 от 1958 г. Устройственият 
нормативен акт на съдебната система е 
Кралски декрет 12 от 1941 г. , познат още като 
Закон за съдебната власт (Ordinamento 
Giudiziario). При осъществяване на своите 
правомощия органите на съдебната власт се 
подпомагат от съдебната полиция, която е част 
от изпълнителната власт. Съгласно чл. 109 от 
Конституцията съдебната полиция е на пряко 
подчинение на магистратите. 
Взаимоотношенията между основните 
участници в наказателното производство са 
уредени в Наказателно-процесуалния кодекс 

от 1988 г.  
 Правосъдието се осъществява от съда в името на народа. Съдиите са 
независими и безпристрастни. При осъществяване на своите служебни задължения те 
се подчиняват единствено на закона. Конституцията прогласява несменяемостта на 
съдиите. Те не могат да бъдат уволнявани, временно отстранявани от длъжност, 
премествани в друг район или на друга длъжност без решение на Висшия съвет на 
магистратурата.  
 В италианската съдебна система функционират няколко различни видове 
съдилища. Компетентни като първа инстанция са едновременно магистратският съд 
(Pretura), трибуналът (обикновен първоинстанционен съд - Tribunale) и съдът със 
съдебни заседатели (Corte di Assise). Разграничението между тях се състои в делата, 

Италия 



                          
 

 
www.eufunds.bg 

Този документ е създаден по проект "Прозрачна и ефективна съдебна система чрез въвеждане на съвременни технологии в 
Българския съд", финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-

3.003-0019-C01 /07.09.2017 г., по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) 
49 

 

които са им подсъдни. Всяка една от тези първи инстанции е компетентна по определен 
вид престъпления. Друга разлика се наблюдава в състава, в който съдилищата 
заседават. Магистратският съд е винаги едноличен орган. Трибуналът по правило е 
колективен орган и се състои от трима съдии. Съдът със съдебни заседатели действа 
винаги като колективен орган в състав от двама съдии и шестима съдебни заседатели. 
Процедурата пред всички първоинстанционни съдилища е идентична.  
 Съдилищата с обща компетентност са гражданският и наказателният съд. 
Тяхната система се състои от: мирови съд (Giudice di pace); трибунал (Tribunale 
ordinario); надзорен съд (Tribunale di sorveglianza – осъществява надзор върху 
изпълнението на присъдите); съд за непълнолетни (Tribunale per i minorenni); 
апелативен съд; Върховен касационен съд. Съгласно правилата на функционалната 
подсъдност апелативният съд действа като въззивна инстанция по отношение на 
мировия съд и на трибунала. Той заседава в същия състав като трибунала – трима 
съдии. 
  Към съдилищата със специална компетентност се отнасят също Регионалният 
екологичен съд (Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche) и Върховният екологичен 
съд (Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche). Компетентността на екологичните 
съдилища се свежда до спорове, относно водните ресурси в Италия, които са държавна 
собственост. Върховен касационен съд Висшата съдебна инстанция по всички дела е 
Върховният касационен съд. Неговото седалище е в Рим. Юрисдикцията му обхваща 
територията на цялата страна. Върховният касационен съд се състои от десет отделения 
– шест наказателни, три граждански и едно за спорове за подсъдност. 
 
 
Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 
 
 В съдебна зала се изготвя протокол за процесуалните действия, който в общия 
случай се изготвя от съдебни секретари под диктовка. В протокола се записват 
изявленията на страните, тяхното отсъствие или отказ за отговор. Разпитваните страни 
подписват съдебния протокол, след като проверят или удостоверят, че съответстват на 
техните изявления. Ако е необходимо, в протокола се посочва, че страните са отказали 
да подпишат или да го удостоверят.   В допълнение, протоколът се датира и подписва 
от съдията и, ако е необходимо, от секретаря. 
 По отношение на въвеждането на технологии, в Италия това става на етапи, 
като сега протича поредният. Третият етап, който протича в момента, акцентира върху 
провеждането на целенасочена политика за изграждането на е-правосъдие чрез по-
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нататъшно интегриране на отделните компоненти и процедури с помощта на уеб-
технологиите. 
 Особено голям е проблемът при наказателните производства, тъй като 
отделните участници (полиция, пробационни служители, охрана на затворите, 
прокурори и съдилища) използват съвсем различни методи и процедури. Полагат се 
усилия за стандартизиране на операциите, доколкото това е възможно, и за използване 
на предимствата на такива електронни инструменти като електронен подпис и 
сертифицирана електронна поща. 
 В системата на наказателното право се използват електронни регистри и са 
въведени многобройни информационни системи за подпомагане на разследването, 
особено по отношение на организираната престъпност. Предизвикателството сега е да 
се разработят информационни системи за отделните етапи на наказателното 
производство, 
за да се постигне цялостно обхващане и свързване на процесите. 
 В Италия съществува конкретна уредба за компютъризиране на публичната 
администрация, наречена “Codice della Amministrazione Digitale”. Кодексът за 
дигитализиране на публичната администрация представлява набор от правила, които 
регламентират използването на информация като инструмент във взаимоотношенията 
между правителството и гражданите на Италия. 
 Министерството на публичната администрация и иновациите съвместно с 
Министерството на правосъдието стартира системата „Дигитално правосъдие”, която 
се базира на платформа, разработвана ad hoc. Новата система ускорява работата на 
юристи, адвокати и деловодители, като гарантира сигурността на комуникациите, 
подобрява качеството на работата на деловодителите и съкращава забавянето на 
съдебните решения. Това не само поддържа, но и повишава надеждността, 
поверителността и безпристрастността на процедурите. Основно място в тази 
дигитална програма заема използването на PEC (сертифицирана електронна поща): 
комуникациите между съдии, деловодители и адвокати, както и преносът на документи 
и досиета от адвокатите към съда, се осъществяват изключително чрез сертифицирана 
електронна поща. Към сертифицираната електронна поща скоро ще бъдат добавени и 
други съществени проекти, включително възможности за онлайн заплащане и за 
изтегляне на документи от мрежата. 
 Инициативата предвижда също дигитализиране и възможности за навигация 
(интерактивно използване) на всички документи, въведени в регистрите на съдиите за 
предварително разследване и разглеждане от Съда в Рим. 
 В Италия се използват и софтуери за гласово разпознаване, пример за което е 
практиката описана по-долу. 
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Добра практика 
 
Audioma™ Box, Италия 
Ключови 
характеристики 

PerVoice SpA разработва и продава технологии за разпознаване на 
говор за използване в отрасли като радиоразпръскване, медиен 
мониторинг, call центрове, правораздаване, здравеопазване и 
отчитане. Устройството PerVoice Speech-to-Text - базирано на 
изследвания в Fondazione Bruno Kessler - осигурява независими от 
говор транскрипции на различни езици. Системата може да 
използва много големи речници и е достатъчно здрава, за да 
разпознае и пренебрегне много видове фонов шум, което я прави 
полезна и в не-студио условия. 
Решенията за транскрипция PerVoice добавят стойност към 
традиционните аудио или аудио / визуални файлове чрез 
постоянно синхронизиране на текста със звук. Може да се създава 
аудио / визуални индекси и да се търсят ключови думи, лесно да 
се коригира и сертифицират транскрипциите, да се автоматизират 
процесите на субтитриране и затворените надписи, да се разбере 
какво мислят потребителите, когато говорят с оператор на Call 
Center и да се анализира съдържанието с цел използване и 
честота. Може също така да интегрирате продуктите на PerVoice с 
други ИТ решения нагоре и надолу по веригата. 
Отзивите за позитивни, като са в посока на улесняване работата 
на съдебните служители и съдиите. 

Данни за 
контакт с 
институцията/ 
организацията 
 

PerVoice SpA е частна компания, контролирана от Almawave, 
компания на Almaviva Group, водеща италианска ИКТ група. 
Други заинтересовани страни включват публични и частни 
инвеститори, научноизследователски институции и мениджъри. 

SWOT анализ Силни страни  
 Намалява се риска от субективен фактор при допускане на 

технически грешки 
 Оптимизира се времето за изготвяне на съдебните 

протоколи 
- Слаби страни  
 възприятие на потребителя за надеждността на софтуера за 
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разпознаване на глас или липса на познаване на такъв 
софтуер, предпочитание към по-традиционни методи като 
секретар, преписващ от аудио лента или файл или 
различни практики на съдии в различни страни 

-  Възможности 
 Информиране на обществеността за същността и смисъла 

на софтуера, за да се спечели доверието на потребителите 
- Заплахи (опасности) 
 Поддръжка на хардуерно и софтуерно ниво с висока 

стойност; 
 

Други 
коментари  

Разглежданото решение е приложимо от технологична гледна 
точка в България и би могло да се изпробва пилотно в някои 
съдилища. Затруднения би създало стойността на решението и 
това, че е необходимо да се направят законови изменения в посока 
на валидирането на тези записи като основен източник на 
информация за случващото се в съдебните зали. 

 
  



                          
 

 
www.eufunds.bg 

Този документ е създаден по проект "Прозрачна и ефективна съдебна система чрез въвеждане на съвременни технологии в 
Българския съд", финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-

3.003-0019-C01 /07.09.2017 г., по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) 
53 

 

 
Структура на съдебната система 
  
  Съдебната система на Канада 
формира съдебната власт на правителството, 
официално известна като "Кралицата на 
пейката", която тълкува закона и се състои от 
много съдилища, които се различават по нива 
на правно превъзходство и се разделят от 
юрисдикцията. Някои от съдилищата имат 
федерален характер, докато други са 
провинциални или териториални. 
  Канадската конституция дава на 
федералното правителство изключителното 
право да законодателства в областта на 
наказателното право, докато провинциите 

имат изключителен контрол над гражданското право. Провинциите имат юрисдикция 
над правораздаването на тяхна територия. Почти всички случаи - наказателни или 
граждански - започват в провинциалните съдилища и в крайна сметка могат да бъдат 
обжалвани пред съдилищата от по-високо ниво.  
 Малката система от федерални съдилища разглежда само случаи, свързани с 
въпроси, които са под изключителния федерален контрол, като например федералното 
данъчно облагане, федералните административни агенции, интелектуалната 
собственост, някои части от конкурентното право и някои аспекти на националната 
сигурност. 
 
Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 
  
 Министърът на правосъдието предоставя на съда необходимите системи за 
записване. Въпреки това, ако разпитът се провежда на друго място освен в съда, на 
място, избрано от страните, страните трябва да се обърнат към службата на официален 
стенограф или, ако е необходимо, да се споразумеят за подходящ метод за записване, 
гарантиращ целостта на отлагането. 
 Всеки протокол от разпит, който е подаден в съда, трябва да бъде направен от 
официален стенограф. Когато се използва официален стенограф, стенографът 
удостоверява под клетва на верността на стенографските бележки или препис. В 

Канада 
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началото на всяко дело, стенографът назовава в името на съдията, водещ процеса и 
името на свидетелите. 
 В оспорваните случаи показанията се преписват, ако страните изискват 
транскрипция. Също така те се преписват, ако съдията разпореди това, в който случай 
страните поемат разходите за преписване на показанията на съответните им свидетели. 
 Изслушванията на Федералния съд сега рутинно се записват с помощта на 
цифрова аудио записваща система (DARS), позната като въведена практика в други 
държави. Това не важи за изслушвания, за които има протоколиране от съдебен 
репортер, конференции по управление на дела или изслушвания по теле конференция, 
които могат да бъдат записани по преценка на Съда. 
 Ако в съдебното заседание присъства стенограф (известен също като репортер 
на съда): страните трябва да се свържат с него, за да подготви преписката.  
 
Добра практика 
 
аудио 
записваща 
система (DARS) 

Канада 

Ключови 
характеристики 

Цифровият аудио запис (DAR) е технологичен начин на 
записване на казаното в съдебната зала. Записът може да бъде 
възпроизведен да потвърди това, което e казано по време на 
делото. След приключване на случая може да се произведе 
писмен препис от казаното. Препис може да се наложи за 
обжалване на следваща инстанция например, или може да се 
изисква от съдията, който е изслушал делото. 
Софтуерът, който се използва за създаване и възпроизвеждане на 
записи, е от софтуерните продукти "За запис" (FTR). 
Софтуерът за гласово разпознаване е на разположение и на 
съдиите от всички юрисдикции при поискване. Сравнително 
ниската честота на използване на софтуер за разпознаване на глас 
може да произтича от редица фактори, а именно: възприятие на 
потребителя за надеждността на софтуера за разпознаване на глас 
или липса на познаване на такъв софтуер, предпочитание към по-
традиционни методи като секретар, преписващ от аудио лента 
или файл или различни практики на съдии в различни страни. 
Отзивите от използването на технологията са положителни, тъй 
като оптимизира отежнени бюрократични процеси и намалява 
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риска от допускане на технически грешки, предвид субективни 
фактори. 
 

Данни за 
контакт с 
институцията/ 
организацията 
 

DARinfo@Courts.ie 
 

SWOT анализ Силни страни  
 Съдиите могат незабавно да получат достъп до записи на 

делата; 
 Доказателствата могат да бъдат изяснени бързо, като се 

използва аудио възпроизвеждане 
 Съдиите могат да правят бележки от времето, когато са 

говорили различните страни, което им позволява да 
локализират определени части от записа лесно 

 Записът на съда се управлява централизирано, сигурно и 
по 

 гъвкав начин 
- Слаби страни  
 възприятие на потребителя за надеждността на софтуера за 

разпознаване на глас или липса на познаване на такъв 
софтуер, предпочитание към по-традиционни методи като 
секретар, преписващ от аудио лента или файл или 
различни практики на съдии в различни страни 

-  Възможности 
 Информиране на обществеността за същността и смисъла 

на софтуера, за да се спечели доверието на потребителите 
- Заплахи (опасности) 
 Поддръжка на хардуерно и софтуерно ниво с висока 

стойност; 
 

Други 
коментари  

Разглежданото решение е приложимо от технологична гледна 
точка в България и би могло да се изпробва пилотно в някои 
съдилища. Затруднения би създало стойността на решението и 
това, че е необходимо да се направят законови изменения в 
посока на валидирането на тези записи като основен източник на 
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информация за случващото се в съдебните зали. 
 
 
 
 
Структура на съдебната система 
 

Народните съдилища в Китайската народна република са съдебните органи на 
държавата. Създаден е Върховен народен съд, има местни съдилища на различни нива, 
военни и други съдилища. Мандатът на председателя на Върховния народен съд е 
същият като този на Националния народен конгрес, като не изпълнява повече от два 
последователни мандата. Всички дела, които се разглеждат от народните съдилища, с 
изключение на случаите, свързани със специални обстоятелства, определени със закон, 
се разглеждат публично. Народните съдилища, в съответствие със закона, упражняват 
самостоятелно съдебната власт и не са подлагани на намеса от административни 
органи, обществени организации или отделни лица. 

Върховният народен съд е най-висшият съдебен орган. Той упражнява надзор 
върху правораздаването на местните съдилища на различни нива и на специалните 
народни съдилища; народните съдилища на по-високо ниво контролират 
администрирането на правосъдието от тези на по-ниски нива. Върховният народен съд 
е отговорен пред Народния народен конгрес и неговия Постоянен комитет. Местните 
съдилища на различни нива са отговорни пред органите на държавната власт, които ги 
създават. 

Китайска Народна 
Република 
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Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 
 

Съгласно процесуалният кодекс, съдебният секретар прави писмен протокол за 
цялата съдебна процедура, която се подписва от него и съдебните служители. 
Съдебният протокол се чете в съда, или пък страните и другите участници в 
производството могат да бъдат уведомени за прочитане на протокола в съда или в 
рамките на пет дни. Ако считат, че има пропуски или грешки в протокола за 
собствените си изявления, страните или другите участници в производството имат 
право да поискат поправки. Ако такива корекции не бъдат направени, заявлението се 
вписва в преписката по делото. Съдебният протокол се подписва от страните и другите 
участници в производството. Отказът да се направи това се вписва в делото. 

Най-гъсто населената държава в света е решила да използва кибернетичната 
технология в съдебни процеси с въвеждането на онлайн съд. Физическото показване в 
съда може да стане нещо от миналото, поне за граждански дела, свързани с интернет. 

Целият процес се провежда онлайн - съдията председателства случая и страните 
се присъединяват към процеса чрез видео чат. Всички дължими такси или липсваща 
информация се въвеждат чрез онлайн портал. Същата точка за достъп онлайн се 
използва и за подаване на делото в съда и подаване на документи. Известията на съда 
се предават по електронен път. 

 
Добра практика 

 
Софтуер за 
гласово 
разпознаване 

Китай ( Народен съд) 

Ключови 
характеристики 

По-бързата транскрипция не е единственото предимство на новата 
система. Служебните операции се правят още по-ефективни, 
защото всеки има достъп в реално време до бележките на екрана 
си. Това означава, че те могат да проверят за грешки, докато 
процесът все още е в ход, а не след събитието. 
Отзивите от използването на технологията са положителни, тъй 
като оптимизира отежнени бюрократични процеси и намалява 
риска от допускане на технически грешки, предвид субективни 
фактори. 

Данни за http://www.court.gov.cn/ 
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контакт с 
институцията/ 
организацията 
 

 

SWOT анализ Силни страни  
 Съдиите могат да правят бележки от времето, когато са 

говорили различните страни, което им позволява да 
локализират определени части от записа лесно 

 Съдиите могат незабавно да получат достъп до записи на 
делата; 

 Доказателствата могат да бъдат изяснени бързо, като се 
използва аудио възпроизвеждане 

 Записът на съда се управлява централизирано, сигурно и 
по 

 гъвкав начин 
- Слаби страни  
 възприятие на потребителя за надеждността на софтуера за 

разпознаване на глас или липса на познаване на такъв 
софтуер, предпочитание към по-традиционни методи като 
секретар, преписващ от аудио лента или файл или 
различни практики на съдии в различни страни 

-  Възможности 
 Информиране на обществеността за същността и смисъла 

на софтуера, за да се спечели доверието на потребителите 
- Заплахи (опасности) 
 Поддръжка на хардуерно и софтуерно ниво с висока 

стойност; 
 Проблем създава фактът, че са налични твърде много 

диалекти, което затруднява разпознаването на гласа от 
софтуера; 

 
Други 
коментари  

Разглежданото решение е приложимо от технологична гледна 
точка в България и би могло да се изпробва пилотно в някои 
съдилища. Затруднения би създало стойността на решението и 
това, че е необходимо да се направят законови изменения в посока 
на валидирането на тези записи като основен източник на 
информация за случващото се в съдебните зали. 
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Структура на съдебната система 
 

Съдебната власт е един от трите 
държавни органи, създадени съгласно глава 
10, член 159 от конституцията на Кения. Тя 
установява съдебната власт като независим 
пазител на правосъдието в Кения.  

Съдебната власт и свързаните с нея 
институции (Комисия по съдебната служба, 
Кения, предишен Национален съвет за 
правни доклади, Трибунали и Институт за 
обучение на съдебната власт) изпълняват 
следните функции: 

• А
дминистриране на правосъдието; 
• Формулиране и прилагане на съдебната 

политика; 
• Съставяне и разпространение на 

съдебната практика и друга правна 
информация за ефективното 
правораздаване; 

 В Кения съдилищата по Конституцията работят на две нива, а именно: Висши и 
подчинени съдилища. 

 Съдебната система е децентрализирана с Върховния съд и Апелативния съд, 
които имат свои собствени председатели. Върховният съд на Кения е създаден съгласно 
член 163 от Конституцията на Кения. Състои се от седем съдии: главен съдия, който е 
председател на съда, заместник-главен съдия, който е заместник на главния съдия и 
вице - председател на Върховния съд и пет други съдии. 

 Подчинените съдилища са създадени по силата на член 169 от Конституцията. 
Те се състоят от магистратските съдилища, кадисските съдилища, военните съдилища и 
всеки друг съд или местен трибунал, създаден с акт на парламента. 

 
Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 

 
 Уредбата в процесуалните закони в Кения предписват, че преди да се даде ход 

на делото съдията се уверява в наличността на всички представени документи и 
доказателства, съгласно исковата молба, както и това да бъдат вписани в съдебния 

Република Кения 
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протокол. Протоколът, може да изготвен от официален сценограф или електронен 
запис в съдебно заседание. 

 Показанията на всеки свидетел или страна трябва да се вземат писмено от или в 
присъствието на съдията, не под формата на въпроси и отговори, а на разказ, а когато 
бъдат записани в протокола, се подписват от съдията. Това се отнася, както за 
хартиения протокол, така и за изготвения от записващи устройства. 

 Увеличаването на използването на информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ) в съдебната система се оказва предизвикателство за Кения. С 
ограничена инфраструктура и много разнообразни процедури разработването на 
национална система за разпределение и проследяване на случаите се оказва 
непрактично в близко бъдеще, съгласно националните доклади с оценка върху 
ефективността на съдебната система. 

За оптимизация на съдопроизводствените процеси е въведена система за управление 
на делата в съдилищата, която не представлява иновация по отношение на 
технологиите в България.  

 
Добра практика 

 
Case 
management 
software 

Кения  (Chief Magistrates Court at Eldoret) 

Ключови 
характеристики 

Разглежданата система в внедрена в рамките на проект, като за 
въвеждане на технологията е било необходимо внедряването на 
следният хардуер - сървър, мрежов комутатор, настолни 
компютри, компютърна мрежа, скенери за документи и софтуер. 
Резултатите са създали този проект като най-успешната и най-
добрата в Кения всеобхватна инициатива (досега) за прилагане на 
електронно управление на дела. Съдът вече може по електронен 
път да управлява дело от подаване на държавата до окончателното 
му разпореждане, като същевременно предоставя информация на 
страните по спора, застъпниците и обществеността чрез уеб 
базиран достъп и мобилно приложение. 
Софтуерът за управление на дела, който е инсталиран и 
персонализиран от отворен код от NCLR, свива широкия обхват 
от административни функции, които влизат в управлението на 
хартиените файлове до наличието им в електронен формат, което 
подобрява управлението на информацията и още по-важно, 
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осигуряване на интерактивен модул за управление напредъка на 
съдебните спорове.  Има функции по уведомяване на страните 
чрез SMS . 
Функционалната полезност на системата може да бъде 
илюстрирана по следния начин: 
а) След като бъде депозирано дело, е налице електронен запис на 
цялото дело създаденият и обобщението на висящите дела се 
актуализира в реално време; 
б) В същия ден секретарят на съда получава автоматично 
генериран отчет, показващ състоянието на висящите случаи, 
в) По-късно ищецът и неговият адвокат получават автоматично 
генерирано текстово съобщение по мобилен телефон или имейл, 
което ги информира, че няма подаден отговор на исковата молба 
по делото в предвидения от закона срок; 
г) Същата седмица регистраторът получава автоматично 
генериран отчет, като подробно описва всички дела, очакват 
обобщено присъда/решение, и ги разпределя по електронен път на 
различните съдебни служители в съда. 
д) По време на разглеждането на молбата за обобщено решение, 
председателят на съдебната власт е в състояние да управлява 
цялата преписка по делото 

Данни за 
контакт с 
институцията/ 
организацията 
 

https://www.judiciary.go.ke/ 
 

SWOT анализ Силни страни  
 Страните по делото могат незабавно да получат достъп до 

записи на делата; 
 Оптимизира се технологичното време покрай 

уведомленията н а страните; 
- Слаби страни  
 Не представя цялостно решение за създаване и 

съхраняване на съдебните протоколи. Действително ги 
поддържа в цифров формат, но не се генерират технически 
автоматично. 

-  Възможности 
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 Информиране на обществеността за същността и смисъла 
на софтуера, за да се спечели доверието на потребителите 

- Заплахи (опасности) 
 Поддръжка на хардуерно и софтуерно ниво с висока 

стойност; 

Други 
коментари  

Разглежданата практика не е иновация в същността си в България 
и е напълно приложимо в актуалната среда. 

 
 
 
Структура на съдебната система 
 
  Съдебната система на Република Латвия обхваща областните или градските 
съдилища, районните съдилища и Върховния съд. Тъй като граждански дела се 
разглеждат пред съдилищата на първа инстанция и всяка от страните има право да 
обжалва решението в рамките на процедурата по обжалване, апелативната инстанция 
решава тези дела отново. Функциите на първата инстанция се извършват от районните 
или градските съдилища. 
  Случаите, допустими пред районния съд, са тези, свързани със споровете 
относно правото на собственост върху недвижимия имот, вземания над 150 000 LVL 

Република Латвия 
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или 213 432 EUR; дела за защита на патентни права, търговски марки и географски 
указания, дела за неплатежоспособност и ликвидация на кредитни институции. 
 Първоинстанционните съдилища решават делата в състав от един съдия. 
Записването на производството се извършва от секретаря на съдебното заседание. 
Искането за задължително присъствие и на двете страни е една от главните причини, 
поради които делото може да бъде отложено няколко пъти, поради което латвийската 
съдебна система стана известна. Съществува мнение, че процесът може да бъде забавен 
за неопровержим период от време. Очевидно са въведени изменения и допълнения на 
Гражданския процесуален закон на Латвия (в сила от 1 януари 2003 г.), за да се 
отстрани горният дефект. Вероятно една от най-забележителните промени е Правилото 
за предварителните сесии. Такава процесуална фаза е изцяло нова в гражданската 
процедура на Латвия. 
 
 
 
Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 
 
 Протоколът се изготвя от съдебния секретар на съдебното заседание, като се 
подписва не по-късно от три дни след прекратяване на съдебно заседание или 
изпълнение на отделни процедурни действия, но в сложни случаи - не по-късно от пет 
дни след това. 
 Всички допълнения в протокола се обосновават пред председателя на 
съдебното заседание, а съдебният репрезентатор на съдебното заседание подписва 
протокола. Непълните линии и други празни места в протокола се допълват. 
Изтриването  не се разрешава в текста на протокола. 
 Участниците в делото, които са участвали в заседанието в тридневен срок от 
подписването на протокола, могат да представят писмени бележки относно протокола, 
като посочват дефекти и грешки. Представените бележки се разглеждат от 
председателя на съда в срок от пет дни и ако председателят се съгласи с бележките, 
потвърждава тяхната валидност и ги прикрепя към протокола от съдебното заседание. 
 Ако председателят на съдебното заседание не е съгласен с представените 
бележки, тези бележки се разглеждат в съдебно заседание от същата съдийска комисия, 
както и при разглеждането на делото, в срок от десет дни. Ако съдът от трима съдии се 
произнесе по делото и не е възможно да се осигури същата съдийска комисия, въпросът 
се решава от съд, чийто състав е най-малко двама от съдиите, участвали в 
разглеждането на делото. 
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 Последният доклад, изготвен от Европейската комисия за ефективност на 
правосъдието (наричан по-долу "CEPEJ"), който предоставя данни за 2014 г., съдържа 
положителна оценка на развитието на съдебната система в Латвия и модернизацията на 
съдилищата като цяло; и това означава, че съвместната работа на Министерството на 
правосъдието като създател на политиката и Администрацията на съда е осигурила 
значителна инвестиция в развитието на съдебната система чрез осъществяване и 
усъвършенстване на информационните и комуникационните технологии при 
организиране на работата на Латвийски съдилища. 
 Докладът на CEPEJ изброява латвийската съдебна система сред лидерите на 
потребителите на съвременни информационни технологии. В доклада "Използване на 
ИТ тенденциите" Латвия е една от 11-те страни от 47-те държави-членки на Съвета на 
Европа, където съдилищата са оборудвани с най-новите технологии най-ефективно, 
като по този начин повишават ефективността на процеса на администриране на 
съдилищата подобряване на обществения достъп до съдилищата едновременно. 
 Електронната комуникация на съдилищата с адвокатите, страните по процеса 
и получателите на съдебни услуги в съдебната система на Латвия също беше 
приветствана, тъй като комуникацията с посетителите във всички съдебни 
производства е предоставена не само в електронна форма, но и чрез специална молба за 
съдебен портал ( инструмент). 
 Използването на видеоконференции и аудио протоколи във всички процеси и 
етапи на процедурата получи положителна оценка, тъй като значително увеличи 
обществената достъпност на съдилищата и улесни повишаването на ефективността на 
съдебната дейност. 
 Докладът на CEPEJ приветства наличието на съдебната практика на Латвия, 
която предоставя публичен достъп до съдебната практика на държавата и електронния 
достъп на населението до съвместния компютъризиран поземлен регистър на 
държавата, където копия, екстракти и други електронни услуги, използващи интернет 
връзка, могат да бъдат получено. Докладът приветства възможността за подаване на 
електронни заявления и други документи на съдилищата на Латвия. 
 
Добра практика 
 
Видео - 
протоколиране 

Латвия 

Ключови 
характеристики 

От достъпната информация и докладите на ЕС за развитието на 
съдебните системи на страните-членки, става ясно, че област, в 
която Латвия инвестира за повишаване ефективността на съдебните 
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процедури, е използването на видеоконферентна връзка, като всяко 
съдебно учреждение разполага с поне една оборудвана 
видеоконферентна зала. Тази политика има потенциал за улесняване 
на организирането на изслушвания, но също така се възприема за 
отправна точка за "видео протоколиране " вместо вече популярното 
аудио записване. Въпреки това, освен инвестицията в хардуера, се 
признава, че такива практики трябва да се ръководят от 
предефиниране на процедурната рамката и на съдебните процеси и 
обичаи, в които те действат, така че администрацията на съда да е 
готова да работи по този начин. 

Данни за 
контакт с 
институцията/ 
организацията 
 

Не е приложимо. 

SWOT анализ Разглежданата практика не представлява иновация в областта на 
протоколирането на съдебните заседания, но е практика в посока на 
технологично модернизиране на правораздаването. Технологията 
позволява дистанционни процесуални действия, което отново 
спестява средства от гледна точна на време и финанси. 

Други 
коментари  

Разглежданата практика не е иновация в същността си в България и 
е напълно приложимо в актуалната среда. 
Въпреки, че в България тази практика се използва, следва да се има 
предвид, че е значително в по-малко случай 
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Структура на съдебната система 
 

Малайзия има единна съдебна система и всички съдилища се запознават с 
федералните и държавните закони. Правната система е основана на британското 
обичайно право. Религиозните съдилища решават въпроси на ислямското право и 
обичая. Федералният съд, най-висшият съд в Малайзия, преглежда решенията, 
постановени от Върховния съд на полуостров Малайзия, Върховния съд на Сабах и 
Саравак и подчинените съдилища. Федералният съд има оригинална юрисдикция по 
споровете между държавите или между държавата и федералното правителство. 
Федералният съд се състои от двамата главни съдии от Върховните съдилища и седем 

други съдии.  

Съдебната власт традиционно 
функционира с висока степен на 
независимост. Повечето граждански и 
наказателни дела са открити. Обвиняемият 
трябва да бъде изправен пред съдия в рамките 
на 24 часа от ареста.  

Върховните съдилища са компетентни 
по всички тежки наказателни дела и повечето 
граждански дела. Съдилищата разглеждат 
делата, свързани със спорове между 
наемодател и наемател и автомобилни 
произшествия. Магистратските съдилища 
разглеждат наказателни дела, при които 
максималната присъда не надвишава 12 

месеца.  
 
Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 

 

В Малайзия има въведена електронна системата за протоколиране за първи път 
чрез пилотен проект през септември 2004 в две избрани съдилища. Тази система обаче 
започва в съдилища в цяла Малайзия през март 2011. Използвайки тази система, 
съдиите / магистратите не трябва да пишат подробностите за процеса, защото 
електронните притурките записват пробната версия; и спестява време и съдебни 
процедури. 

Малайзия 
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Въз основа на понятието "зелен съд" с по-малко използване на документи, през 
2004 г. бяха използвани пилотни проекти на две висши съдилища в Куала Лумпур. 
Пълната система на Е-правосъдие в Малайзия започва през март 2011 г. Четирите вида 
механизми, формиращи Е -Court са видеоконферентна система, система за управление 
на делата, общностна и адвокатска портална система и система за регистриране и 
протоколиране на съдебни дела. Освен това наскоро бе въведено и електронно 
подаване, което допълва системата "Е-правосъдие". Тъй като обсъжданата тук система 
е сравнително нова, в писането на този документ се използва изследователският 
подход. 

 
Добра практика 
 
Case Recording 
and 
Transcribing 
(CRT) 

Малайзия 

Ключови 
характеристики 

Разглежданата практика представлява система за протоколиране. 
Идеалното  в транскрипция в реално време е съдията и стенографът 
да виждат думите на своя (индивидуален) екран, когато са 
напечатани. Също така, при случаи от обществен интерес, записите 
от деня могат да бъдат записани на компактдискове и дадени на 
страните, заедно с препис, така че да могат да проверят за грешки и 
корекциите могат да бъдат направени още на следващия ден. 
В тази система са използвани три компютъра: два компютъра, 
използвани за съдебен персонал, основен компютър, управляван от 
служителите на съда (обикновено съдебен преводач или чиновник, 
когато съдът е в сесия) и друг компютър, действащ като "резервно 
копие", ако основният компютър има проблем, и трети компютри, 
използвани от съдиите при разглеждането на делото по време на 
съдебния процес. 
 Записването за транскрипцията се извършва под формата на 
видеоклип в продължение на три минути. Лесно е да се направи по-
подробна транскрипция с три-минутния метод на запис. Три минути 
запис е с цел само за транскрипцията. Съдиите могат да дават 
указания да и контролират съдържанието на записите. Съдията 
може да дава указания на служителите, които оперират с тази 
система. В тази ситуация, ако има записи, направени в "частен" 
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режим, копие от записите, които ще бъдат дадени на страните, 
участващи в делото, ще бъде само по отношение на "публичен" 
режим; за да се получи копие от "частен" режим, страната трябва да 
го поиска от съдията и ако е позволено, копието ще бъде дадено.  
Отзивите от внедряването на системата са положителни. 

Данни за 
контакт с 
институцията/ 
организацията 
 

https://www.researchgate.net/publication/265180160_THE_E-
COURT_SYSTEM_IN_MALAYSIA 
 

SWOT анализ Силни страни : 
-  Спестява време; 
- Съдията може да се фокусира по същество без излишна 
бюрокрация; 
- Намалява риска от техническа грешка, характерно за класическото 
протоколиране; 
Слаби страни : 
- Внедряването на решението е скъпо и изисква поддръжка; 
 Възможности: 
- Оптимизира производствените процедури; 
Заплахи (опасности): 
- При технологичен проблем, има опасност от забавяне на 
протоколирането; 
 

Други 
коментари  

Разглежданото решение е приложимо от технологична гледна точка 
в България и би могло да се изпробва пилотно в някои съдилища. 
Затруднения би създало стойността на решението и това, че е 
необходимо да се направят законови изменения в посока на 
валидирането на тези записи като основен източник на информация 
за случващото се в съдебните зали. 
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Структура на съдебната система 
 

Съдебната система на Малта по 
същество е двустепенна система, състояща 
се от първоинстанционен съд, 
председателстван от съдия или магистрат, и 
въззивен съд. При упражняване на по-
висшата си компетентност Апелативният съд 
заседава в състав от трима съдии и разглежда 
жалбите срещу решенията на 
първоинстанционен съд, който се 
председателства от съдия. При упражняване 
на по-нисшата си компетентност 
Апелативният съд заседава в състав от един 
съдия и разглежда жалбите срещу решенията 
на първоинстанционен съд, който се 

председателства от магистрат. Съществуват и редица трибунали с различна степен на 
компетентност, на които са подсъдни специфични области на правото. Почти всички 
жалби срещу решенията, постановени от някой от тези трибунали, се разглеждат от 
Апелативния съд при упражняване на по-нисшата си компетентност, а останалите се 
разглеждат от Апелативния съд при упражняване на по-висшата му компетентност. 

Генералният директор (на съдилищата), който се назначава от министър-
председателя, отговаря за администрирането на съдилищата. Той се подпомага от 
секретарите (на гражданските и наказателните съдилища и трибунали и на съдилищата 
и трибуналите в Гозо) и директора (на помощните служби). 

Генералният директор (на съдилищата) отговаря за управлението и 
администрирането на Отдела за съдилищата, включително на секретариатите, архивите 
и другите служби, като също така оглавява този отдел. Всички служители на ръководни 
длъжности в съдилищата, които изпълняват функциите си в Отдела за съдилищата, 
получават указания от генералния директор (на съдилищата) и се отчитат пред него. 

 
Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 
 

В гражданският процесуален кодекс на Малта се среща понятието 
„регистратор”. Регистраторът регистрира производството и разпорежданията на съда, 

Република Малта 
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като се съхранява от него и протоколът от тази работа представлява автентично 
доказателство за това.  Регистраторът води протокол за всички процесуални действия. 

Електронната комуникация на съдилищата и въведените технологии в съдебната 
система на  Малта е на добро ниво, съгласно националните отчетни документи. 
Налично е оборудване и практика за  видеоконферентни връзки и аудио протоколи в 
процесите. Също така значително се е увеличило през последното десетилетие 
обществената достъпност на съдилищата и се е улесни повишаването на ефективността 
на съдебната дейност. 

Добра практика 
 
Sentenzi Online 
(Judgements 
Online) 

Малта 

Ключови 
характеристики 

Sentenzi Online (Съдебни решения онлайн) е една от услугите, 
които попадат в рамките на инициативата за електронно 
управление. Тя се предлага от Министерството на правосъдието, 
културата и местното самоуправление, така че повече хора да се 
възползват от използването на информационни технологии и 
комуникационни услуги. Тази услуга събира съвкупност от 
решения, дадени от съдилищата на Малта от 1944 г. нататък.. 
Тази услуга е много полезен инструмент за електронно 
изследване, смятан за удовлетворяващ изискванията на съдебната 
власт, адвокатите, нотариусите, юристите, персонала на 
съдилищата, студентите по право, журналистите и не на последно 
място обществеността като цяло. Услугата е безплатна, има 
неограничена употреба и не представя каквито и да е такси за 
изтегляне на копия от съдебните решения с пълни текстови 
документи. 
Sentenzi Online (решения онлайн) предлага 5 услуги, справки за: 
Избрани решения 
Съдебни решения Архив 2001 г. нататък 
Решения за последните 12 месеца 
Решения за последните 15 дни 
Търсене по ключови думи 

Данни за 
контакт с 

http://www.justiceservices.gov.mt/LegalServices.aspx?pageid=72 
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институцията/ 
организацията 
 
SWOT анализ Разглежданата практика не е иновация в областта на съдебното 

протоколиране, но е добра практика по отношение на напредъка в 
ефективността на правораздаването в страна с толкова различен 
икономически и социален профил от българския. 

Други 
коментари  

Не е приложимо. 

 
 

 
Структура на съдебната система 
 

Правната система на Мексико се 
отнася към романо-германското правно 
семейство. Основен правен източник на 
мексиканското право е конституцията от 1917 
г.-първата конституция в Латинска Америка. 
Тя обаче не се отличава с изключителна 
стабилност-от момента на приемането ѝ в нея 
са направени няколкостотин поправки. През 
90-те години на 20 век се хармонизира 
търговското законодателство на 
Мексико, САЩ и Канада, интеграцията 
между които става все по-силна. 

Мексиканската федерална съдебна система се основава на тристепенна система, 
подобна на федералната съдебна система на САЩ. 

Върховният съд (Supreme Court of Justice of the Nacion) има окончателна 
юрисдикция по отношение на всички държавни и федерални съдилища. Съдилищата 
(Tribunales de Circuito) са федералните апелативни съдилища. Федералните 
първоинстанционни съдилища са окръжните съдилища (Juzgados de Distrito) и 
районните съдилищата (Jurados Populares Federales). В Мексико съществуват няколко 
федерални органа, които не са част от редовната структура на федералните съдилища, 
включително Данъчния съд, Съд на труда и арбитражни съдилища (Tribunales Miltares). 

Мексико 
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Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 

 

Протоколирането на съдебните заседания в Мексико е възможно да бъде 
извършено от служители на частни компании, които притежават необходимата 
експертиза и по-специално – необходимата техническа подготовка. 

Услугата включва предоставянето на опитни професионални репортери 
(секретари), техника за изготвяне на съдебни видеоматериали, преводачи и 
тълкуватели, както и по-специализирано оборудване и софтуер, в случай е необходимо 
и позволено да се приложи ( в областта на гласовите софтуери). 

Съдебни репортери могат да организират: 

• Репортери, сертифицирани от съда; 
• Репортери, които се специализират в протоколиране на делата; 
• Преводачи; 
• Правни видеографи и стенографи и др.; 

 
Добра практика 
 
True Legal 
Technology 
Solutions 

Мексико 

Ключови 
характеристики 

Цялостно решение за съдебна зала във връзка с аудио записване и 
дигитализиране на информация за действията. Решението е 
разработено в тясно сътрудничество с юридическите школи и 
служителите на съдилищата. Звукови инженери изследват 
подробно всяка система от всяка част на съдебната зала, за да се 
гарантират, че съдебните репортери, съдебните заседатели и 
аудиторията на съдебната зала могат лесно да видят и чуят цялата 
информация, представена на всеки етап от производството. 
Решението включва: 
• Интегриране със системите в конкретната сграда 
• Панел с главно управление 
• Устройства за всеки в залата 



                          
 

 
www.eufunds.bg 

Този документ е създаден по проект "Прозрачна и ефективна съдебна система чрез въвеждане на съвременни технологии в 
Българския съд", финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-

3.003-0019-C01 /07.09.2017 г., по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) 
74 

 

• Изолиран видео, аудио и експозиционен дисплей за съдебните 
репортери на съда 
• Аудио и видео конферентна връзка в заседателната зала 
• Системи за разпределени звукови високоговорители 
•  Преносими AV системи за по-малки съдилища 
• Наем на технологии за специализирани помещения 
 

Данни за 
контакт с 
институцията/ 
организацията 
 

http://www.intertech.tv/industries-content/legal-solutions-and-
courtroom-technologies/ 
 

SWOT анализ Силни страни : 
-  Предствлява цялостно решение за записване в зала; 
-  Спестява време; 
- Съдията може да се фокусира по същество без излишна 
бюрокрация; 
- Намалява риска от техническа грешка, характерно за 
класическото протоколиране; 
Слаби страни : 
- Внедряването на решението е скъпо и изисква поддръжка; 
- Съпроводено е от много хардуер, предвид системите, които се 
монтират из цялата съдебна зала и като цяло за съответната  
съдебна сграда; 
 Възможности: 
- Оптимизира производствените процедури; 
Заплахи (опасности): 
- При технологичен проблем, има опасност от забавяне на 
протоколирането; 
 

Други 
коментари  

Разглежданото решение е приложимо от технологична гледна 
точка в България и би могло да се изпробва пилотно в някои 
съдилища. Затруднения би създало стойността на решението и 
това, че е необходимо да се направят законови изменения в посока 
на валидирането на тези записи като основен източник на 
информация за случващото се в съдебните зали. Следва да се 
предвиди лице на място, което да обезпечава техническата 
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подрръжка. 
 
Структура на съдебната система 
 
  В Норвегия почти всички съдилища и съдии могат да решават да се 
произнасят по всички видове дела, т.е. има много ниско ниво на специализация. Всеки 
норвежки съдия е подготвен да решава както наказателни, така и граждански 
дела.  Всички съдилища могат да се занимават с конституционността на 
законодателството и нормативните актове, няма Конституционен съд, няма 
административни съдилища, както няма и отделни съдебни състави, които се занимават 
с търговски дела. 
  В Норвегия има 66 първоинстанционни районни съдилища, 6 
второинстанционни апелативни съдилища и един Върховен съд. Съществуват и т. нар. 
“касационни” съдилища, които се занимават с казуси, породени от спорове за земя.  
 Самата Норвегия е разделена на 65 съдебни района, а в столицата Осло има 
два съдебни района. Броят на служители  на съдилищата варира от 5 до 200 души, но 
повечето съдилища имат под 10 съдии, което е продиктувано от географско-
административните особености на Норвегия.  
 Шестте Апелативни съдилища в Норвегия разглеждат наказателни и 
граждански дела, но никога не се явяват първа съдебна инстанция по тях. Друга 
особеност е, че Комисия за предварителен подбор, в състав от трима апелативни съдии, 
извършва преглед на жалбите. Ако съдебната комисия единодушно приеме, че 
обжалването няма да промени решението на първоинстанционния съд, то тя не се 

Кралство Норвегия 
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разглежда от апелативната инстанция. Дела, които предвиждат наказание над 6 години 
“лишаване от свобода” се разглеждат задължително от втората съдебна инстанция. 
 Върховният съд в Норвегия има за цел да установи единство, яснота и 
развитие на закона. В него се допускат устни пледоарии, но без пряко да се представят 
доказателства. При Върховната съдебна инстанция също съществува институтът на 
“предварителния подбор” на жалбите. За обжалване пред Върховния съд се допускат 
дела, чиято значимост се простира отвъд интересите на страните по едно дело. 
 Управлението на съдебната система на Норвегия се осъществя от Норвежката 
съдебна администрация (НСА), която е еквивалент на българския Висш съдебен съвет. 
Задачите на НСА са свързани с администриране и изготвяне на бюджета на съдебната 
власт, управлението на съдебните имоти. Съдебната администрация на Норвегия 
отговаря и за информационните и компютърни технологии за управление на 
преписките и делата. Към НСА има Секретариат на Съвета за назначения в съдебната 
система, както и Секретариат на Надзорния комитет за магистратите. 
 
 
Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 
 
 Заседанията се протоколират при провеждането им.  Съдебният протокол се 
подписва от председателя на съда и от пазителя на протокола. Свидетелствата на 
страните и свидетелите по време на главното изслушване се записват по електронен 
път. 
 Страните имат право да разгледат преписите в същата степен, в която имат 
право на достъп до други процесуални материали на съда. Лице, чието показание е 
записано, има същото право. Ако трябва да бъде направена препис от записа, съдът 
може да уреди това или да го остави на страна по делото. 
 Записът се подава заедно със случая. Кралят може да издаде по-подробна 
информация правила за електронно записване. 
 На главното заседание или производството по обжалване пред окръжния съд 
или апелативния съд, съдът може да реши, че основните точки в свидетелските 
показания на страните и свидетелите ще бъдат вписани в съдебния регистър. Съдът 
разглежда по - задълбочено напредъка по случая и дали използването на ресурси е 
пропорционално на ползата, която трябва да бъде получена при последващ преглед на 
случаят. Съдът решава дали свидетелските показания трябва да бъдат вписани в 
съдебния регистър, докато или след главното изслушване. Вписването трябва да е 
толкова подробно, колкото съда намира необходимо. 
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 Ако страните, свидетелите или експертите дадат показания извън главното 
изслушване, за да се осигурят доказателства, показанията се записват по електронен 
път в съответствие. 
 Преди около 15 години дигитализирането на гражданската процедура беше 
включено в дневния ред в Норвегия чрез проекта, изготвен от Експертната комисия за 
това, което стана Законът за спорове - в сила от 2008 г. 1 В заключителния си доклад от 
2001 г. Експертният комитет заяви, "очевидно", че един нов граждански процесуален 
кодекс трябва да бъде адаптиран към съвременните информационни и комуникационни 
технологии. Комитетът не предложи пълен цифров подход за електронно правосъдие, 
но проектът беше формулиран по технологично неутрален начин.. Освен всичко друго 
Експертната комисия предложи страните, представлявани от адвокат, да бъдат 
задължени да изпращат всички изявления и изложения по електронен път и всички 
останали страни да имат право да го правят. 
  Министерството на правосъдието, като същевременно подкрепя общото 
мнение за Експертната комисия по използването на съвременни технологии заяви, че 
ще отнеме "известно време" за улесняване на електронния обмен на изложения и 
изявления и че не желае да сложи цялата реформа в застой, за да изчака необходимите 
практически подготовки. 
 Като жалко (но предсказуемо) следствие, инерцията за цифровизация на 
гражданското дело в Норвегия беше до голяма степен загубена. Само през последните 
няколко години норвежката юрисдикция е получила необходимите финансови и правни 
средства за въвеждането на схема за електронна комуникация в гражданското 
производство. 
 Въпреки че Норвегия все още не е разработила мащабна схема за електронно 
правосъдие, в Закона за спорове има няколко елемента за електронно правосъдие. 
Както бе споменато по-горе, Експертният комитет, който изготви предложения закон за 
адаптиране на гражданското производство към съвременните информационни и 
комуникационни технологии чрез "технологично неутрална" формулировка на закона. 
Тъй като този ход само очертава бъдещите възможности и само по себе си не изисква 
никакво финансиране, Министерството на правосъдието го подкрепя. Един пример за 
такава технологична неутрална формулировка са разпоредбите на Закона за 
съдилищата, които позволяват както старомодни писалки и хартиени методи, така и 
съвременни технологии. 
  Друг пример, който също така показва, че технологичните неутрални 
разпоредби не винаги са достатъчни сами по себе си, е разпоредбата за подаване на 
изявления и изложения. Както беше споменато във въведението, Министерството на 
правосъдието не последва предложението на Експертната комисия за задължително 
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електронно подаване на партии, представлявано от адвокат, но разпоредбата за 
подаване на писмени становища и експонати все още е написана по технологично 
неутрален начин. 
  Въпреки това , трябва да бъдат подписани писмените изявления, което, при 
липса на надеждно решение за подписване на електронни подписи, възпрепятства 
електронното подаване. Ако е спешно, молбите могат да бъдат сканирани и изпратени 
по електронна поща, но оригиналните документи трябва да се следват по пощата. 
 Законът за оспорванията включва и разпоредби, които изрично разрешават и 
до известна степен изискват използването на нови технологии. Раздел 13-7 установява 
електронно записване на свидетелските показания на страните и свидетелите като 
основно правило във всички граждански дела. Страните и свидетелите се разглеждат 
непосредствено пред съда и разпитът се записва на видео или лента. Целта е двойна. 
Първо, записите ограничават необходимостта от разглеждане на страните и 
свидетелите пред апелативните съдилища, като по този начин се спестяват време и 
пари. Както изрично отбелязва Експертният комитет, производството по обжалване не 
следва да включва пълно повтаряне на съдебното заседание пред първоинстанционния 
съд, а по-скоро да се ограничи до концентриран преглед на оспорваните части от 
обжалваното съдебно решение. На второ място, в случаите, когато страните или 
свидетелските показания трябва да бъдат разгледани отново пред апелативния съд, 
записите от първоинстанционния съд могат да противодействат на всякакви 
несъответствия или "корекции" в своите свидетелства (или поне да позволят на другата 
страна и / или съдиите да посочат това и задайте последващи въпроси). 
 От друга страна, в редица особено сложни наказателни дела е въведена схема 
за тестване, която позволява всички документи по делото да бъдат достъпни в цифров 
формат, като компютърните екрани и таблетите заменят купища писмени документи. 
Според Норвежката съдебна администрация проектът значително е увеличил 
ефективността на главното изслушване и сега е последван от подобна схема за 
провеждане на граждански дела, включваща същите съдилища, участвали в 
гореспоменатата схема за тестване на електронни съобщения. При условие, че е налице 
необходимото финансиране, цифровото показване на документи може да се очаква да 
бъде общото правило в бъдеще както за наказателни, така и за граждански дела. 
Амбицията на норвежката адвокатска администрация е да осигури пълната 
цифровизация на съдилищата до 2020 г.  
 
Добра практика 
 
Пробна схема Норвегия 
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за съдебни 
заседания без 
хартия 
Ключови 
характеристи
ки 

В редица особено сложни наказателни дела е въведена схема за 
тестване, която позволява всички документи по делото да бъдат 
достъпни в цифров формат, като компютърните екрани и таблетите 
заменят купища писмени документи. Според Норвежката съдебна 
администрация проектът значително е увеличил ефективността на 
главното изслушване и сега е последван от подобна схема за 
провеждане на граждански дела, включваща същите съдилища, 
участвали в гореспоменатата схема за тестване на електронни 
съобщения. При условие, че е налице необходимото финансиране, 
цифровото показване на документи може да се очаква да бъде общото 
правило в бъдеще както за наказателни, така и за граждански дела. 
Амбицията на норвежката съдебна администрация е да осигури 
пълната цифровизация на съдилищата до 2020 г. 

Данни за 
контакт с 
институцията/ 
организацият
а 
 

Не е приложимо. 

SWOT анализ Все още няма достатъчна обратна връзка за приложимостта, за да се 
обобщят изводи от прилагането на разглежданата практика. От гледна 
точка на тенденция, следва да се категоризира като устойчива зелена 
практика. 

Други 
коментари  

Не е приложимо. 

 
 
 



                          
 

 
www.eufunds.bg 

Този документ е създаден по проект "Прозрачна и ефективна съдебна система чрез въвеждане на съвременни технологии в 
Българския съд", финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-

3.003-0019-C01 /07.09.2017 г., по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) 
80 

 

Структура на съдебната система 
 
   Член 202 и следващите от Конституцията на Португалия определят 
принципите, залегнали в правораздаването и работата на съдилищата в Португалия. 
Съдилищата са суверенни органи с компетентност за правораздаване в името на народа. 
Те отговарят за защитата на законните права и интереси на гражданите, за забрана на 
нарушаването на демократичното върховенство на закона и за разрешаване на 
публични или частни спорове. 
  Съгласно член 209 и следващите от Конституцията в Португалия има два 
отделни вида съдилища — граждански съдилища и административни съдилища. 
Предвидени са също така и други съдилища — Конституционен съд (Tribunal 
Constitucional), Сметна палата (Tribunal de Contas), арбитражни съдилища (tribunais 
arbitrais) и мирови съдилища (julgados de paz). 
 В сферата на гражданското правораздаване компетентни да разглеждат 
граждански и наказателни дела са общите съдилища, които са организирани в три 
инстанции. В низходящ ред по йерархичната верига и с оглед на териториален обхват 
това са: Върховният съд (Supremo Tribunal de Justiça, с компетентност, обхващаща 

цялата страна), апелативните съдилища 
(tribunais da relação, един за всеки съдебен 
район и два в съдебен район Порто) и 
районните съдилища (tribunais de 
comarca, първоинстанционни съдилища). 
 В зависимост от предмета на 
делото и цената на иска 
първоинстанционните съдилища се разделят 
в три категории: съдилища с обща 
компетентност, съдилища със 
специализирана компетентност (наказателни 
дела, семейно правни въпроси, въпроси, 
свързани с непълнолетни лица, трудово 
право, търговия, морско дело и изпълнение 
на наказанията) или специфична 

компетентност (граждански, наказателни или смесени отделения; съдилища с 
граждански или наказателни състави; съдилища с граждански или наказателни състави, 
разглеждащи въпроси с малозначителен характер). Административните съдилища 
включват първоинстанционните  административни и данъчни съдилища, централните 

Португалия 
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административни съдилища (север и юг) и Върховния административен съд (Supremo 
Tribunal Administrativo, който е с компетентност за цялата страна). 
 Споровете за компетентност между съдилищата се решават от Tribunal de 
Conflitos, чийто статут е уреден със закон. 
 Делата се разглеждат публично, освен ако с оглед защита на личното 
достойнство или обществения морал или гарантиране на правилното си 
функциониране, съответният съд не реши друго чрез писмена заповед, в която са 
посочени основанията за решението му. 
 
Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 
 
 И в Португалия Заседанията се протоколират при провеждането им.  
Съдебният протокол се подписва от председателя на съда. Страните имат право да 
разгледат протокола и да искат допълване или корекции, в случай че открият 
разминаване или допусната грешка при протоколирането. Ако трябва да бъде 
направена препис от протокола, съдът може да позволи това или да го остави на страна 
по делото.  
 Чрез  въведената система CITIUS, инициативата на Министерството на 
правосъдието за цифровизиране на съдебните процедури, законните представители 
вече имат възможност да се консултират със случаи от техните служби. 
 Сега, когато процедурните документи се предават по електронен път и се 
вписват директно в ИТ приложенията на съдилищата, заедно с факта, че съдиите 
използват същите заявления за извършване на техните действия, адвокатите, съдиите и 
съдебните служби могат да използват тези приложения и порталът CITIUS да се 
консултират за файлове и документи. 
 Съдебните зали в Португалия имат гишета за регистрация, които позволяват 
на всички страни, свързани със случая, да използват своите идентификационни номера, 
за да предупредят съдебните администратори при пристигането си. 
 Технологията също така подобрява прозрачността и ефикасността на 
съставянето на съдебни заседания, така че свидетелите, жертвите, заподозрените, 
адвокатите и съдиите да могат да видят кога и къде са необходими, вместо да чакат 
съдебната зала да стане достъпна. 
 Дистанционните изслушвания, разпити и свидетелски показания, които 
станаха възможни благодарение на  сигурен Skype за бизнес, правят физическото 
местоположение на съдилищата по-малко важно. Те са особено полезни за: 

•  съдиите да разглеждат делото по същество 
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• да се избягват разходите и опасността от транспортиране на насилници от 
затвора 

 
Добра практика 
 
Videoma 
 

Португалия 

Ключови 
характеристики 

Videoma автоматизира записването и управлението на: 
• В съдебните зали 
• Изслушвания 
• Правни процедури 

Защитено архивиране на цялата генерирана документация и 
поддържане на последователността на данните . Съвместим с 
хардуерно и софтуерно оборудване, което вече е вътрешно, 
оптимизирайки споделените ресурси. 
Функции: 

• Управление на аудиовизуални елементи в стаята (камери, 
микрофони, миксери ...) 

• Интегрира информацията за дневния ред и контрола на 
участниците 

• Интегриране с вътрешно оборудване за управление на 
съда (HW / SW) 

• Позволява маркиране в реално време и коментари по време 
на процедурите 

• Позволява вграждане на водни знаци, времеви рамки и код за 
недвусмислено идентифициране на записите. 

• Позволява генерирането на автоматизирани процедури след 
приключване на сесията 

• Цялото записано съдържание се индексира и 
каталогизира автоматично в Videoma 

• Съдържанието е достъпно от всяко местоположение 
• Възможност за поточно заснемане на записи на различни 

места, от отделни стаи до големи квартали. 
 Как действа: 

• Уеб достъп с цялата информация за процедурата 
• Цифров подпис за получения основен файл 
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• Минута генериране след предварително зададен 
шаблон 

• API за публикуване на съдържание на уеб платформи 
• Съдържанието може да се експортира във Videoma 

чрез часовници 
 

Данни за 
контакт с 
институцията/ 
организацията 
 

https://isid.com/en/products/ 
 

SWOT анализ Силни страни : 
-   Осигурява Уеб достъп с цялата информация за процедурата 
- Предоставя каталог на съдържанието, което прави употребата му 
лесна;  
-   Спестява време; 
- Съдията може да се фокусира по същество без излишна 
бюрокрация; 
- Намалява риска от техническа грешка, характерно за класическото 
протоколиране; 
Слаби страни : 
- Внедряването на решението е скъпо и изисква поддръжка; 
 Възможности: 
- Оптимизира производствените процедури; 
Заплахи (опасности): 
- При технологичен проблем, има опасност от забавяне на 
протоколирането; 
 

Други 
коментари  

Разглежданото решение е приложимо от технологична гледна точка 
в България и би могло да се изпробва пилотно в някои съдилища. 
Затруднения би създало стойността на решението и това, че е 
необходимо да се направят законови изменения в посока на 
валидирането на тези записи като основен източник на информация 
за случващото се в съдебните зали. 
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Структура на съдебната система 
 
 Правната система на Република Румъния принадлежи към континенталното 
правно семейство. Съдилищата са основните органи на съдебната власт в Румъния. 
Съдебното производство е триинстанционно както по граждански, така и по 
наказателни и административни дела. То се осъществява от четири различни по степен 
съдилища: районни, окръжни, апелативни и Върховен съд. На най-ниското ниво се 
намират районните съдилища, които са най-многобройни и най-достъпни за 

гражданите в териториално отношение.  
 Районните съдилища разглеждат 
граждански и наказателни дела като първа 
инстанция. Гражданските дела, подсъдни на 
районния съд, са с по-ниска цена на иска. 
Следва да се отбележи, че вследствие на 
реформата в търговското право от 2000 г. 
районните съдилища нямат компетентност да 
разглеждат търговски дела. Районните 
съдилища са въззивна инстанция относно 
актовете на административни и квазисъдебни 
органи, действащи като особени юрисдикции. 
Същевременно те имат правомощието да 
разрешават конфликти за компетентност 
между нотариуси. Районните съдилища 
разглеждат и решават делата в състав от един 

съдия.  
 На второто ниво в йерархията на румънските съдилища се намират окръжните 
съдилища. Те разглеждат граждански и наказателни дела като първа инстанция в 
случаите, в които тези дела не са подсъдни на районните съдилища. Това са граждански 
дела с по-висока цена на иска, наказателни дела за престъпления с по-висока степен на 
обществена опасност, както и някои категории дела, изрично предвидени със закон. 
Окръжните съдилища са въззивна инстанция по граждански и наказателни дела, 
решени от районния съд като първа инстанция.  
 Специфична особеност на румънското право е оправомощаването на 
окръжните съдилища да разглеждат като касационна инстанция някои видове 
граждански и наказателни дела. В теорията се отбелязва ограниченото приложно поле 
на касацията пред окръжния съд по граждански дела в сравнение с тази по наказателни 

Република Румъния 
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дела. Окръжните съдилища разглеждат като първа инстанция административни дела. 
Административното правосъдие в Румъния е поверено на общите съдилища, които 
формират специализирани административни отделения и състави. Окръжният съд има 
и правомощия, свързани с извънредните способи за отмяна на влезли в сила решения. В 
областта на трудовото правораздаване окръжните съдилища са първа инстанция. В 
зависимост от броя на трудовите дела, които се разглеждат от даден окръжен съд, към 
него се образуват или трудови отделения, или само отделни специализирани състави. 
Трудовите дела се разглеждат по реда на бързото производство. 
  След реформата в търговското правосъдие от 2000 г., първа инстанция по 
търговски дела са в зависимост от цената на иска окръжните или апелативните 
съдилища. Същевременно се допуска само касационно, но не и въззивно обжалване, 
като касационна инстанция спрямо окръжните съдилища са апелативните, а спрямо тях 
– Върховният съд чрез своето търговско отделение. Премахването на въззивната 
инстанция, заедно с въвеждането на предварителната изпълняемост на 
първоинстанционното решение по търговски дела имат за цел ускоряване на процеса, 
което има особено значение за търговския оборот. Последното правомощие на 
окръжния съд е да решава препирни за подсъдност между районните съдилища от 
неговия съдебен район.  
 Съгласно чл. 17 (1) от Закона за устройство на съдилищата окръжните 
съдилища разглеждат и решават делата в състави от трима съдии като касационна, 
двама съдии като въззивна и един съдия като първа инстанция. Прави впечатление 
наличието на състави, състоящи се от четен брой (двама) съдии. При липса на съгласие 
между тях относно крайния съдебен акт се съставя специална колегия ad hoc.  
 Апелативните съдилища разглеждат като въззивна инстанция жалби срещу 
първоинстанционни решения на окръжните съдилища по граждански и наказателни 
дела. Те са и касационна инстанция относно някои категории дела. Въпреки тяхното 
наименование, апелативните съдилища имат повече касационни, отколкото въззивни 
правомощия. Апелативните съдилища осъществяват също така и административно 
правосъдие. Те разглеждат като първа инстанция жалби срещу актове на органите на 
централната власт. Апелативните съдилища са въззивна инстанция за решенията на 
окръжните съдилища по административни дела. Апелативните съдилища са последна 
инстанция по трудови дела. Апелативните съдилища са компетентни да разрешават 
спорове за компетентност между окръжните съдилища от своя съдебен район.  
 Специфична особеност на румънското право е правомощието на всички 
съдилища (районни, окръжни, апелативни и Върховен съд) да разглеждат молби за 
отмяна на влезли в сила решения по граждански, наказателни и административни дела. 
Това нормативно разрешение поставя под въпрос стабилността и авторитета на 



                          
 

 
www.eufunds.bg 

Този документ е създаден по проект "Прозрачна и ефективна съдебна система чрез въвеждане на съвременни технологии в 
Българския съд", финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-

3.003-0019-C01 /07.09.2017 г., по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) 
86 

 

правораздавателните актове, като създава и опасност от неефективност на съдебната 
система и противоречива съдебна практика. Евентуалната му позитивна страна е 
създаването на допълнителни извънредни пътища за защита на правата на гражданите и 
юридическите лица. Висша инстанция в системата на общите съдилища е Върховният 
съд. 
  Специфика на румънското право е, че Върховният съд не е единствената 
касационна инстанция, а като такава действат в предвидените от закона случаи и 
апелативните и окръжните съдилища. Друга особеност, реципирана от френското 
право, е наличието на два типа касация – в интерес на делото и в интерес на закона.  
 
Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 
 
 Румъния има въведени аудио записи във всички съдилища с помощта на 
Световната банка. Неотдавнашен доклад за завършване на изпълнението на проекта 
установи, че това е помогнало да се увеличи ефективността и отчетността на 
румънската съдебна система. Националната съдебна инспекция използва и записите за 
проверка на поведението на съдиите и ги използва в редица случаи на корупция и 
нарушения. По-рано ръкописните протоколи са съхранявани от чиновници, но не са се 
считали за надеждни за целите на отчетността. Записите са на разположение на 
участници в заседанията в рамките на един ден при поискване и също така са високо 
оценени като практически инструмент. Понастоящем се изискват стотици преписи на 
протоколи всеки ден. 
 
Добра практика 
 
Automatic 
Speech 
Recognition 
(ASR) Software 
 

Румъния 

Ключови 
характеристики 

В отговор на необходимостта от румънското министерство на 
правосъдието текущият проект JustASR се стреми да разработи 
решение за автоматично разпознаване на реч (ASR) за дискурси, 
използвани в румънските юрисдикции. Този проект има за цел да 
развие основната ASR технология за румънски с приложимост в 
румънските съдебни зали. Предлага независимо решение за 
признаване на непрекъснато говорене, за засилване на 
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автоматичната транскрипция на публичното изслушване в 
съдебните зали като мярка за борба с корупцията и публична 
прозрачност. Проектът се реализира в партньорство с университета 
"Бабес-Боляй", Изследователски център за бизнес информационни 
системи и iQuest Technologies. 
Принципът на работа на гласовия софтуер е следният: 

• Говори се  със софтуера чрез аудио захранване 
• Устройството, с което се говори, създава вълнов файл с 

думите 
• Файлът с вълните се почиства чрез премахване на фоновия 

шум и нормализиране на звука 
• Получената филтрирана вълнова форма след това се разбива 

в така наречените фонеми.  
• Всеки фонем е като верижна връзка и след като се анализира 

последователно, започвайки от първия фонем, софтуерът 
ASR използва статистически анализ на вероятностите, за да 
изведат цели думи и след това - пълни изречения 

Отзивите от потребителите на системата са положителни. 
Данни за 
контакт с 
институцията/ 
организацията 
 

https://usabilitygeek.com/automatic-speech-recognition-asr-software-an-
introduction/ 
 

SWOT анализ Силни страни : 
-  Решението е разработено с акцент върху чистия звук, което 
позволява висок % на точност при разпознаване на текста; 
-  Спестява време от гледна точка на намаляване на механичните 
процеси в съдебна зала; 
- Съдията може да се фокусира по същество без излишна 
бюрокрация; 
- Намалява риска от техническа грешка, характерно за класическото 
протоколиране; 
Слаби страни : 
- Внедряването на решението е скъпо и изисква поддръжка; 
 Възможности: 
- Оптимизира производствените процедури; 
Заплахи (опасности): 
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- При технологичен проблем, има опасност от забавяне на 
протоколирането; 
 

Други 
коментари  

Разглежданото решение е приложимо от технологична гледна точка 
в България и би могло да се изпробва пилотно в някои съдилища. 
Затруднения би създало стойността на решението и това, че е 
необходимо да се направят законови изменения в посока на 
валидирането на тези записи като основен източник на информация 
за случващото се в съдебните зали. 

 
 
 
Структура на съдебната система 
 
  Правосъдието се прилага в Руската федерация само от съдилищата. 

Съдебната власт е независима и действа 
независимо от законодателната и 
изпълнителната власт. Правосъдието се 
прилага под формата на конституционни, 
граждански,  административни и наказателни 
производства.  
  Съдебната система на Руската 
федерация е установена от Конституцията на 
Руската федерация и Федералния 
конституционен закон "Относно съдебната 
система на Руската федерация" от 31 
декември 1996 г. 
 
 През февруари 2014 г., за да се 
засили общественото доверие в съдебната 
система, да се модернизира съдебната система 

и да се осигури единен подход за разрешаване на спорове между юридически и частни 
лица, се изготви Закон за изменение на Конституцията на Руската федерация "На 
Върховният съд на Руската федерация и Държавната прокуратура на Руската федерация 
". В резултат на това Върховният съд на Руската федерация, ръководещ системата на 
съдилищата с обща юрисдикция, се обедини с Върховния търговски съд на Руската 
федерация, оглавявайки системата на търговските съдилища, за да създаде нов 

Русия 
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Върховен съд на Руската федерация , който в момента е най-висшият съд за 
граждански, административни, наказателни дела, дела за разрешаване на икономически 
спорове и други дела. 
 В момента руската съдебна система се състои от Конституционния съд на 
Руската федерация, Върховния съд на Руската федерация, федералните съдилища, 
конституционните (чартърни) съдилища и съдиите за мира на съставните единици на 
Руската федерация. 
 Съдиите на Конституционния съд на Руската федерация и на Върховния съд 
на Руската федерация се назначават от Съвета на федерацията на Федералното 
събрание на Руската федерация по предложение на президента на Руската федерация. 
Съдиите на федералните съдилища се назначават от президента на Руската федерация. 
Съдиите на конституционните (чартърни) съдилища и съдиите за мира на съставните 
единици на Руската федерация се назначават в съответствие със законодателството на 
съответните съставни единици. 
 Основната задача на Конституционния съд на Руската федерация е да решава 
дела по отношение на конституционността на нормативните актове на всички нива. 
Конституционните (чартърни) съдилища на учредителните единици на Руската 
федерация проверяват спазването на нормативните актове на съставните единици на 
Руската федерация в техните конституции (харти). 
 Върховният съд на Руската федерация ръководи системата на съдилищата с 
обща юрисдикция и системата на търговските съдилища. Като върховна съдебна 
инстанция, Върховният съд е единственият съд, компетентен да разглежда делата като 
съд на първа, апелативна, касационна или надзорна инстанция. Върховният съд на 
Руската федерация упражнява контрол върху дейността на по-ниските съдилища, дава 
им разяснения по въпросите на съдебната практика, за да гарантира еднакво прилагане 
на законодателството. 
 Окръжните съдилища са основният елемент на системата от общи съдилища. 
Тези съдилища се занимават с повечето граждански, наказателни и административни 
дела. Някои дела се разглеждат на първа инстанция от съдилища на съставни части на 
Руската федерация. Освен това тези съдилища функционират като апелативен съд пред 
окръжните съдилища. В зависимост от категорията на делото, президиума на съд на 
съставна единица на Руската федерация или на съответната съдебна камара на 
Върховния съд на Руската федерация, действа като касационен съд. 
 В системата на съдилищата с обща юрисдикция има специализирани военни 
съдилища: на ниво гарнизони и на ниво военни вериги (флотилии). Търговските 
съдилища администрират правосъдието в сферата на предприемаческите и други 
икономически дейности. Системата на търговските съдилища се състои от три 
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елемента: търговските съдилища на съставните единици на Руската федерация (първа 
инстанция), апелативните търговски съдилища (апелативен съд) и търговските 
съдилища на вериги (касационна инстанция). 
 Съществува специален съд - Съдът за правата върху интелектуалната 
собственост - в системата на търговските съдилища.  
 
Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 
 
 Протоколирането се извършва в съдебно заседание или когато има отделно 
процесуално действие, проведено извън съдебно заседание от секретаря на съдебното 
заседание. Протоколът се съставя в писмена форма. За да се осигури пълнотата на 
протокола, съдът може да използва стенография, аудио запис и други технически 
устройства. 
 В протокола се посочва какви средства са били използвани. Носителят на 
аудио записа се прилага към протокола от съдебното заседание. Лицата, участващи в 
делото, и техните представители имат право да поискат допълвания на протокола. 
 Протоколът от съдебното заседание се съставя след края на съдебното 
заседание, и протоколите от индивидуалните процесуални действия не по - късно от 
следващия ден след деня на нейното изпълнение. Протоколите от съдебното заседание 
се подписват от председателстващата юрисдикция и от съда секретар на съдебното 
заседание. Всички изменения, допълнения и корекции, вписани в Протокола се 
уточняват и удостоверяват с подписите на председателя и на секретаря на съдебното 
заседание. 
 Лицата, участващи в делото, и техните представители имат право да се 
запознаят с протокола и в рамките на пет дни от деня на подписването му да представят 
писмено техните забележки по протокола с указване на неточности в него и (или) 
неговата непълнота. 
  Забележките по протокола се разглеждат от съдията, който го е подписал -
председателстващ съда на съдебната сесия, който удостоверява тяхната коректност, ако 
се съгласи със забележки, а ако не - той издава мотивирано решение за пълно или 
частично отхвърляне. Забележките по протокола се разглеждат в рамките на пет дни от 
деня на тяхното постъпване. 
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Добра практика 
 
 
Polycom® 
RealPresence® 
Platform 

Върховен съд на Руската федерация 

Ключови 
характеристики 

Платформата се използва за иновативна аудио и  видео конферентна 
връзка в съдебна зала. 
Polycom RealPresence Platform (по-рано наричан Polycom UC 
Intelligent Core ™) е софтуерната инфраструктура, която управлява 
водещите на пазара решения за HD аудио и видео на Polycom. 
Подходът с отворен стандарт на платформата Polycom RealPresence 
осигурява интегриране със стотици приложения за обединени 
комуникации и социални мрежи, като Microsoft Lync 2010 ™, IBM 
Sametime® и социалната бизнес платформа на Jive. Освен това 
платформата RealPresence се интегрира с основната мрежова 
инфраструктура и инфраструктурата за сигурност, за да осигури 
сигурно сътрудничество с всички хора в различни хетерогенни 
мрежи с до 50% по-малко консумация на трафик, отколкото други 
решения. Платформата Polycom RealPresence също осигурява 
сигурност, надеждност, управление и мащабна инфраструктура, за 
да поддържа видео като услуга, базирана на облак, за предприятия, 
малки и средни предприятия и потребители. 

Данни за 
контакт с 
институцията/ 
организацията 
 

http://www.polycom.com/company/news/press-
releases/2011/20110914_2.html 
 

SWOT анализ Разглежданата практика не представлява иновация в областта на 
протоколирането на съдебните заседания, но е практика в посока на 
технологично модернизиране на правораздаването. Технологията 
позволява дистанционни процесуални действия, което отново 
спестява средства от гледна точна на време и финанси. 

Други 
коментари  

Разглежданата практика не е иновация в същността си в България и 
е напълно приложимо в актуалната среда. 
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Структура на съдебната система 

 
  Правната система на Сингапур се 
основава на британското обичайно право. 
Съдебната власт включва Върховния съд, 
както и подчинените съдилища. Подчинените 
съдилища са съдилищата на магистратите, 
които се опитват да извършват граждански и 
наказателни деяния с максимални наказания 
от три години лишаване от свобода или глоба 
от 60 000 долара; окръжните съдилища, които 
се опитват да наложат десет години лишаване 
от свобода или глоба от 250 000 долара; 

съдилищата за непълнолетни, за нарушители на възраст под шестнадесет години; 
съдебните съдилища; и съдилищата за малки искове, които разглеждат граждански и 
търговски претенции за суми, по-малки от 10 000 долара. Върховната юрисдикция се 
ръководи от главно правосъдие и е разделен на Върховния съд, Апелативния съд и 
наказателния апелативен съд. Върховният съд има неограничена оригинална 
юрисдикция както по наказателни, така и по граждански дела, но обичайно избира да 
упражнява тази юрисдикция само в големи случаи. В своята апелативна юрисдикция 
Върховният съд разглежда наказателни и граждански обвинения от магистрати и 
окръжни съдилища. Обжалването по гражданско дело, което е разгледано от Върховния 
съд в първоначалната му юрисдикция, е пред апелативния съд, а в наказателното дело - 
пред съда по наказателно преследване. 
 През 1993 г. бившият апелативен съд (за граждански дела) и Съдът 
наказателно обжалване са обединени, за да образуват единствен апелативен съд. Тази 
реформа бе част от цялостен план за евентуално премахване на препратките към Съвета 
на лобистите в Лондон. Всички обжалвания пред личния съвет в Лондон бяха 
отстранени през 1994 г. 
 Президентът назначава съдии от Върховния съд по препоръка на премиера 
след консултация с главния съдия. Комисията за правна служба осъществява надзор и 
възлага назначаването на подчинените съдии и магистрати, които имат статут на 
държавни служители;  
 Докато конституцията предвижда независима съдебна система и съдебната 
система осигурява справедлив и ефективен съдебен процес, Законът за вътрешната 

Република Сингапур 
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сигурност позволява на правителството да арестува, задържа и преследва тези, за които 
се счита, че застрашават националната сигурност.  
 
Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 
 
 Протоколирането се извършва в съдебно заседание или когато има отделно 
процесуално действие, проведено извън съдебно заседание от секретаря на съдебното 
заседание. Протоколът се съставя в писмена форма. За да се осигури пълнотата на 
протокола, съдът може да използва стенография, аудио запис и други технически 
устройства. 
 Процентът на оборудване на съдебните зали и въвеждането на технологии в 
заседанията е висок в Сингапур. Съществуват следните решения: 

• Помощна система за слушане – Във всички съдебни зали се инсталират 
помощни системи за слушане за лица с определена степен на загуба на слуха, за 
да използват слуховия си апарат, за да участват в процеса. 

• Централизирана система за управление на дисплеите - За да могат адвокатите и 
гражданите да получават актуални списъци на изслушванията и други графици 
на съдилищата, в сградата на Върховния съд има седем централни системи за 
управление на дисплей (CDMS) iKiosks. Интерфейсът на iKiosks е интегриран в 
Интегрираната система за електронно съдебно оспорване (eLitigation), която 
позволява на потребителите да получат достъп до информация за длъжностния 
секретар и дежурния секретар, местата за изслушвания, както и интерактивна 
директория за лесна навигация около сградата на Върховния съд. IKiosks се 
намират на ниво 1 в близост до ескалаторите, в близост до кацането на 
ескалаторите и в адвокатските чакащи зони на ниво 2, както и в камери 4A и 4B. 

• Интерактивната система за управление на опашките (i-QMS) осигурява 
справедлива и системна опашка във Върховния съд, особено за съдебните 
заседания пред секретарите. I-QMS уведомява адвокатите кога ще бъде чут 
случаят им чрез екрани. I-QMS позволява на регистраторите гъвкавост при 
управлението на опашките, като им позволява да организират кратки въпроси, 
като например искания за отлагане или съгласие, да бъдат изслушани първо. i-
QMS е разработена за всички заявки преди регистраторите, с изключение на 
изслушванията за жалби по несъстоятелност. 

• Цифрова транскрипционна система  
• E-Signages - За да се гарантира, че страните и свидетелите присъстват на 

изслушванията в правилните съдебни зали и камери, електронните сигнали се 
излагат извън всяка съдебна зала и заседателната зала. Електронните знаци се 
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актуализират непрекъснато, за да отразяват най-актуалната и най-точна 
информация и да предотвратят необходимостта от информационни табла за 
хартия в сградата на Върховния съд. 

• Електронни изслушвания - Всички съдебни зали в сградата на Върховния съд са 
оборудвани с необходимата мрежова инфраструктура за улесняване на 
електронните изслушвания. Адвокатите могат също така да носят своите 
преносими компютри в съда, да имат достъп до електронни казуси и да 
представят своите случаи с подходяща технология. 

•    Услуги за мобилни технологии - За да се насърчат повече адвокати да се 
възползват от напредъка в технологиите, за да представят по-добре своите 
казуси, мобилните устройства за информационни технологии са достъпни за 
употреба във всички съдебни зали, включително съдебните зали и камари, които 
не са с технология. Мобилното аудио-визуално оборудване може да се използва 
както в съдебните зали за нетехнологични места, така и в кабинетите за слухове, 
докато оборудването за мобилно видео конферентна връзка е предназначено 
само за слухови камери. Новият интерактивен дисплей с HD дисплей разполага с 
65 инчов дисплей със сензорен екран с висока разделителна способност, който 
позволява на потребителите да анотира мултимедийно съдържание и да го 
запазва. 

 
 
Добра практика 
 
Системата за 
цифрова 
транскрипция 
на Върховния 
съд (DTS) 

Сингапур 

Ключови 
характеристики 

Системата за цифрова транскрипция на Върховния съд (DTS) 
използва различни технологии, за да създаде интегрирана 
система за улесняване на цифровото аудио записване на 
съдебните заседания. DTS позволява на Върховния съд да 
записва цифрово аудио записи от съдебните производства и да 
извършва транскрипция в реално време. DTS също така 
позволява отдалечена транскрипция, така че съдебните 
транскрибьори да не са физически присъстващи в съдебната 
зала. От 1 август 2005 г. DTS е предоставена на всички съдебни 
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зали в сградата на Върховния съд. Оттогава DTS се разпростира 
върху всички съдебни заседатели на регистраторите. 
DTS също така е на разположение при подаване на заявления за 
определени изслушвания в камари, като например обжалване 
пред съдия в камари, както и специална дата и изслушване за 
обезщетение (AD) пред регистраторите. Използването на DTS в 
съдебните заседания се одобрява от съдията или от секретаря. 
За граждански дела, където се използва DTS, аудио записът е 
съгласно O. 38A, r. 1 от Правилника на съда  официален 
протокол на съдебното заседание. 
Съгласно одобрението на съда и след заплащане на 
необходимата такса страните могат да получат копие от 
преписката на съдебните производства. 
Отзивите от използване на системата са положителни. 

Данни за 
контакт с 
институцията/ 
организацията 
 

https://www.supremecourt.gov.sg/services/court-services/supreme-
court-transcription-services 
 
Разработчик - Epiq Singapore Pte. Ltd.  

SWOT анализ Силни страни : 
-  Системата също така позволява синхронизирането на крайния 
цифров аудио запис с пояснения, направени от съдиите по време 
на изслушвания. Тази функция позволява на съдиите да 
изпълняват функцията за търсене и възпроизвеждане, за да 
прегледат аудио записа и съответните анотации след 
изслушванията.  
- Намалява риска от техническа грешка, характерно за 
класическото протоколиране; 
Слаби страни : 
- Внедряването на решението е скъпо и изисква поддръжка; 
 Възможности: 
- Оптимизира производствените процедури; 
Заплахи (опасности): 
- При технологичен проблем, има опасност от забавяне на 
протоколирането; 
 

Други Разглежданото решение е приложимо от технологична гледна 
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коментари  точка в България и би могло да се изпробва пилотно в някои 
съдилища. Затруднения би създало стойността на решението и 
това, че е необходимо да се направят законови изменения в 
посока на валидирането на тези записи като основен източник на 
информация за случващото се в съдебните зали. 

 
Структура на съдебната система 
 

Правната система на Танзания се основава на английската система на общото 
право. Тя произвежда тази система от нейното британско колониално наследство, тъй 
като прави системата на управление, която се основава в голяма степен на 
парламентарния модел на Уестминстър. 

Апелативният съд е върховен съд и последна инстанция; тя се председателства 
от главното правосъдие. Върховният съд има своето седалище в Дар ес Салам и пътува, 
провеждайки сесии в регионите. Той има неограничена гражданска и наказателна 
юрисдикция и разглежда жалби, възникващи в по-ниските съдилища. 

Окръжните съдилища и първичните съдилища се председателстват от 
магистрати, като първоинстанционните съдилища имат по-ограничена юрисдикция от 
окръжните съдилища. Други по-специализирани съдилища включват Търговският съд и 
Поземлен съд. 

Президентът на републиката назначава главния съдия и съдиите, апелативните 
съдии със съветите на главния съдия и съдиите от Върховния съд със съветите на 

Обединена 
Република Танзания 
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Комисията по съдебната служба. Съдиите на апелативните и висшите съдилища имат 
мандат до пенсиониране. 
 
Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 

 
Съгласно процесуалното законодателство на Танзания, съдията или магистратът 

може да нареди на съдебен стенограф да направи стенографски запис на цяло или на 
която и да е част от заседание. Стенографския запис трябва да бъде преписан възможно 
най-скоро след това от същия или друг съдебен стенограф, който трябва да удостовери, 
че полученият запис е правилен и пълен и след това тя трябва да бъде част от 
протокола. 

Законът за гражданското и наказателното производство позволява достъп до 
съдебни документи чрез заплащане на такси за достъп. Съществува и публичен достъп 
до решени случаи чрез Електронната библиотека (е-библиотека). В Търговския съд е 
инсталирана системата за съдебна база данни, която свързва текущите дела във всички 
търговски съдилища. На ищеца / ответника се дава безплатно копие от решението. 
Крайните случаи могат да бъдат достъпни чрез съдебната библиотека. Съдебната власт 
се придържа и към учредително циркулярно писмо № 5, издадено от Председателския 
съвет - Управление на обществените услуги, което се занимава със защитата на 
поверителността на правителствената информация в електронна форма. 

Текущите файлове се съхраняват в регистрите, докато полу точните и 
нетекущите записи се съхраняват в складовете за съхранение на документи. 
Граждански и наказателни дела се съхраняват в съдебния архив, разположен на 
Върховния съд. Има сериозен недостиг на място за съхранение на записи. В някои от 
посетените съдилища част от нетекущите записи се натрупват в съдебните зали поради 
липса на място за съхранение. В регистъра на Върховния съд, например, има толкова 
много дългосрочни хартиени файлове, че персоналът в регистъра няма място да седне. 
Много други хартиени файлове са изхвърлени на пода в сутерена, неподредени и почти 
невъзстановими. 

Съдебната власт в Танзания понастоящем e започналa да се модернизира чрез  
дигитализация чрез проекти, финансирани от ICF, Програмата за реформа в правния 
сектор и програмата BEST. Фаза 1 на Проекта с ИКТ е завършена и предоставя на 
съдилищата на Танзания съвременни ИКТ под формата на оборудване (консумативи и 
съдебно цифрово записване) и подходящо обучение за компютърни знания и умения за 
съдии и помощен персонал. Проектът наистина съдейства на съдилищата в пилотните 
райони да увеличат скоростта и ефикасността при предоставянето на съдебни услуги, 
като по този начин увеличат доверието на хората в съдебната система и на 
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инвеститорите, които сега гледат на Танзания като страна на дестинациите с увереност 
в бързото разрешаване на договорните спорове и ефикасно. 

Политиката в областта на ИКТ е насочена към широк спектър от въпроси: 
стратегическо ИКТ лидерство, ИКТ инфраструктура, ИКТ индустрия, човешки 
капитал, правна и регулаторна рамка, производствени сектори, сектори на услугите, 
обществени услуги, местно съдържание и универсален достъп. Специфичните цели на 
политиката включват: 

• насърчаване на ефективна, взаимодействаща, надеждна и устойчива 
национална ИКТ инфраструктура, съизмерима с потребностите на местното население 
и отговаряща на регионалните и международните стандарти 

• увеличаване на размера и качеството на квалифицираните човешки ресурси в 
областта на ИКТ 

• овластяване на обществеността чрез изграждане на платформа за електронно 
правителство, която улеснява техните взаимоотношения и взаимодействия с 
правителството и подобрява обхвата и предоставянето на по-ефективни обществени 
услуги както на централно, така и на местно равнище, като същевременно генерира 
точна и навременна информация, стратегически планове и тактически решения за 
развитие и подобряване на предоставянето на достъпни обществени услуги 

• да се даде възможност обществените услуги да допринесат значително за 
постигането на целите за намаляване на бедността, в съответствие с приоритетите на 
Националния стратегически документ за намаляване на бедността 

• повишаване на участието на обществеността. 
В рамките на програмата за модернизиране на съдебната система са монтирани 

различни програми за обучение. Например: 
• 40 съдии и 35 секретари са включени в двуседмичен курс в ESAMI, където 

бяха обучени да използват цифровото оборудване за запис и как да напишат по-точни 
преценки 

 • 30 съдебни служители са присъствали на курс за подобряване на електронната 
регистрация на делата и при вземането на цифрови бележки по време на изпитанията 

• 12 администратори на ИКТ са обучени в мрежи и ИКТ 
• 20 Транскрибъри са обучени за използването на получения софтуер за цифров 

запис FTR (For the Record). Транскрибърите също са участвали в програма за обучение 
по английски език в Британския съвет. 

 
Добра практика 
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Име 
практиката 
For the record 
(FTR) софтуер 

Танзания 

Ключови 
характеристики 

С това софтуерно решение се записва, управлява,  произвежда и 
разпространява аудио запис и преписи на съдедното заседание, за да 
могат да бъдат слушани, използвани и четени навсякъде и по всяко 
време. 
Всички управлявани услуги се интегрират, за да осигурят пълно 
заснемане и разпространение на кристално ясен звуков запис или 
дословно препис. Висококачествените записи правят всичко по 
време на съдебния процес по-лесно за управление, ефикасно и 
полезно - позволява бързото подготвяне на преписи и протоколи. С 
по-бърз достъп съдиите и други юридически служители могат бързо 
да прегледат или дори да свирят предишни записи в съдебната зала 
като част от производството. 
Управляваното от FTR решение позволява на съдебните 
администратори да приемат модел по заявка, което води до 
намаляване на разходите на съдилищата, като в същото време 
защитава съдебното управление и осигурява надеждно и ефикасно 
предоставяне на услуги. 

Данни за 
контакт с 
институцията/ 
организацията 
 

https://www.fortherecord.com/courtsolutions/managedsolution/ 
 

SWOT анализ Силни страни : 
• Предлага абсолютна яснота с аудио и видео с качество на 
излъчване. 
• Управлява и поема отговорността за съдържанието, за да се 
обслужват нуждите на съдилищата, съдебната власт, адвокатите и 
страните, съдебните репортери и стенографи. 
• Предоставя набор от цифрови инструменти за надеждно и 
последователно заснемане, индексиране, достъп, управление, 
публикуване, съхраняване и предаване на съдебния запис под 
формата на аудио или препис. 
Слаби страни : 
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- Зависимост от редовна поддръжка; 
 Възможности: 
- Оптимизира производствените процедури; 
Заплахи (опасности): 
- При технологичен проблем, има опасност от забавяне на 
протоколирането; 
 

Други 
коментари  

В България съществуват такива въведени решения и не 
представлява иновация. 

 
Структура на съдебната система 
 

Турската съдебна система значително се промени през последните периоди, 
главно с ефекта на хармонизационният процес на Турция с Европейския съюз. 
Съдебната система, има многостепенна структура на равнището на първа инстанция 
съдилищата, окръжните и върховните съдилища.  

Първоинстанционните съдилища с обичайна юрисдикция са съдилищата 
предназначени да се занимават с всички видове случаи извън юрисдикцията на 
военните и административните съдилища. 

• Има наказателни и граждански съдилища. 
• Окръжни апелативни съдилища са 

окръжните съдилища. 

Република Турция 
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Окръжните административни съдилища са окръжни съдилища за разглеждане на 
молбите за защита срещу постановления на първоинстанционните съдилища. 

Административните съдилища са съдилищата от общ характер в 
административния съдебен сектор. Данъчните съдилища се занимават с действия, 
свързани с данъци, такси, мита и други подобни финансови задължения. 
 
Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 
 
 Протоколирането на съдебните заседания може да се извършва от външно наети 
експерти от компании с предмет на дейност за предоставяне на такива екипи.  
 Министерството на правосъдието на Турция е подготвило "Национална 
съдебна информационна система" (UYAP) ", която е да въведе много амбициозна 
информационна система между съдилищата и всички други институции на 
министерството. UYAP оборудва тези институции с компютри и дават достъп до 
всички законови, съдебни и съдебни документи данни за архивите на полицията и 
армията. Това е система за електронно правосъдие като част от електронното 
правителство, който е разработен, за да се осигури бърза, надеждна, надеждна работа и 
точност съдебната система. 
 UYAP е система за електронно правосъдие като част от проекта за електронно 
правителство, който е разработен през 2006 г. за осигуряване на бърза, надеждна и 
точна съдебна система. UYAP е разработен от Министерството на правосъдието на 
Турция, като използва най - актуалната технология и методологии. Като централна 
информационна система тя обхваща всички съдебни институции и други 
правителствени отдели. В рамките на проекта всички съдебни звена са напълно 
оборудвани с компютри , софтуер за управление на документи и друг актуализиран 
хардуер.  
 UYAP е създаден, за да подобри функционирането и ефективността на 
съдебната система и да създаде ефективна и по-малко бюрократична съдебната система 
за съответните институции и физически лица. Всички съдебни звена и агенциите в 
момента използват ИКТ в ежедневието си, тъй като всички процеси и сделки са били 
предадени в електронна среда. 
 
Добра практика 
 
Име 
практиката 
Document 

Турция 
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Management 
System 
Ключови 
характеристики 

Системата за управление на документи (DMS) служи за обмен на 
електронни документи между институциите. Понастоящем всички 
видове данни, информация, документен поток в системата за 
управление на документацията между МП и други звена се случва 
по  електронен път. 
Разпространението на обявления, циркулярни писма, становища, 
оставки и писма за работа на персонала в допълнителен поток на 
данни и всякакви видове съобщения на правната юриспруденция 
се реализира с UYAP. С помощта на софтуера за управление на 
документи всички документи са само на няколко кликвания 
време. Съдебните звена използват тази система, за да получават 
документи онлайн и да ги съхраняват и управляват. Всички 
бюрократични процедури и официалните писания се правят в 
електронната среда, като по този начин се избягват закъснения и 
се намаляват грешките, особено тези, свързани с кодовете на 
процедури, както и осигуряване на известна степен на 
прозрачност. 
Системата UYAP е реализирана с помощта на JEE2 от страна на 
клиента и работи на Oracle база данни. Гъвкавостта на отворените 
източници на код и стандартните технологии за крайни 
потребители позволяват Турската съдебна система да разработва 
независими, интегрирани и икономически ефективни решения. 
Съдиите могат достигат до системата чрез VPN технология от 
къщите си с лаптопа, улеснявайки подготовка и проучване на 
съдебни процеси и писане на съдебни решения. Зададена е 
централна база данни за да се събират и споделят всички данни 
ефективно и икономически, за да бъдат извикани от съдии и 
съдебни служители, когато са необходими, а не местни, което 
може да доведе до дублиране на данните и несъответствия.  
Системата е защитена от защитна стена и антивирусен софтуер. 
Другото важно развитие е създаването на "видеозаписи" и 
"видеоконферентни системи", създадени в 225 тежки наказателни 
съдилища в цяла Турция. Тази система позволява дистанционно. 
 В UYAP е използван програмният език на Java.  

Данни за http://www.e-justice.gov.tr/General-Information 
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контакт с 
институцията/ 
организацията 
 

 

SWOT анализ Силни страни : 
-  Създава сигурност при записването на случващото се в съдебна 
зала; 
- Улеснява документооборота; 
- Спестява технологично време, характерно за повечето услуги и 
процедури, които иначе се случват на хартия; 
Слаби страни : 
- Необходима е поддръжка, тъй като целият процес е силно 
обвързан с обслужващия хардуер, който при неизправност 
рискува да доведе до затрудняване; 
 Възможности: 
- Оптимизира производствените процедури; 
- Добра предпоставка е за въвеждане на следващ етап на по-
модерна технология, каквато е технологията на софтуер за 
гласово разпознаване; 
Заплахи (опасности): 
- При технологичен проблем, има опасност от забавяне на 
протоколирането; 

Други 
коментари  

В България съществуват такива въведени решения и не 
представлява иновация. 
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Структура на съдебната система 
 
  В Унгария правосъдието се 
управлява от следните съдилища: Кория, 
районните апелативни съдилища, окръжните 
съдилища, районните съдилища и 
административните и трудовите съдилища.  
  В Унгария има 111 районни 
съдилища, разположени в големи градове. 
Окръжните съдилища се произнасят само на 
първа инстанция. Окръжните съдилища са 
компетентни на първа инстанция за всички 
действия, които не са делегирани съгласно 
правомощията на окръжни съдилища.  
  В седалището на районните 

съдилища се намират 20 административни и трудови съдилища. Административните и 
трудови съдилища се произнасят в първоинстанционното производство по дела за 
преразглеждане на административни решения, както и по отношение на трудови 
правоотношения.  
 Съществуват 20 окръжни съдилища в Унгария в 19-те окръга в Унгария и в 
Будапеща (Окръжен съд в Будапеща). Окръжният съд се произнася като 
първоинстанционен съд - по дела, определени със закон (Граждански процесуален 
кодекс и Наказателно-процесуален кодекс), и разглежда второинстанционните жалби 
срещу решения на районните съдилища и административните и трудовите съдилища. 
 Има 5 окръжни апелативни съдилища в Унгария. Окръжният апелативен съд 
разглежда жалбите - втори или трети, представени срещу решенията на окръжните 
съдилища или районните съдилища, и се произнася по други дела, отнасящи се до 
неговата юрисдикция.  
 Корията е най-висшият съдебен орган в Унгария. Под ръководството на своя 
председател има три отдела: отдели по наказателно, гражданско и административно-
трудово право. Всяко отделение има различни камари. В рамките на отделите съдиите 
администрират правосъдието в отделения, състоящи се от трима съдии.  
 
Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 
 
   Новият унгарски Граждански процесуален кодекс влиза в сила на 1 януари 
2018 г. Той има за цел да създаде регламентиране, което се основава на отговорните 

Унгария 
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съдебни спорове между страните и активните процесуалните спорове на съдебната 
власт за осигуряване на предположенията за концентриран процес. По време на 
създаването на кодекса, законодателят се възползва от опита на съдебната практика и 
също така взе предвид десетгодишните изследвания на правната литература и 
чуждестранни примери. 
 Тя въведе няколко нови правни института като структурата на разделените 
процеси, процеса на цензура, съдебни спорове по същество, колективно предявяване на 
искове. В зависимост от бъдещето трябва да се реши дали новият кодекс е в състояние 
да установи ефективен и успешен процес, който отговаря на изискванията на 
съвременната епоха. По време на процеса на кодификация има дебати за 
предложението че гражданският процес на 21-ви век трябва да пропусне писменото 
протоколиране и вместо това да внедри електронните записвания  на изслушванията. В 
крайна се взе компромисното решение, че писмените записи на изслушванията са от 
първостепенно значение във встъпителното заседание. В частта по същество обаче, по 
изключение, по искането на страните, ако техническите условия са налице, съдът може 
да уреди извършването на непрекъснат и синхронен запис на глас и картина.  
 
Добра практика 
 
Дигитализация и 
обновяване на 
информационни и 
управленски офис 
услуги и създаване на 
клиентски център  

Будапещенския окръжен съд 

Ключови 
характеристики 

Разглежданата практика представлява проект, който се 
изпълнява в Унгария. Целта на проекта е разширяването 
на обхвата на съдебните услуги, основани на ИТ, и броя 
на случаите, които могат да бъдат организирани по 
електронен път. За да се подобри ефективността на 
администрирането, клиентите могат да получат 
информация на фиксирано и централно информационно 
бюро или на ИТ устройство, инсталирано в помещенията 
на Будапещенския окръжен съд, поради което те могат да 
получат достъп до информативния онлайн интерфейс, 
който не изисква лична идентификация и да получите по-
лесно и по-бързо разяснения и упътвания. 
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Данни за контакт с 
институцията/ 
организацията 
 

https://birosag.hu/en/information/digitalisation-and-renewal-
of-it 
 

SWOT анализ Разглежданата практика не представлява иновация в 
областта на протоколирането на съдебните заседания, но 
е практика в посока на технологично модернизиране на 
правораздаването. Технологията позволява дистанционни 
процесуални действия, което отново спестява средства от 
гледна точна на време и финанси. 

Други коментари  Разглежданата практика не е иновация в същността си в 
България и е напълно приложимо в актуалната среда. 

 
 
 
Структура на съдебната система 
 
 Правната уредба на съдебната власт 
във Финландия се съдържа в Конституцията, 
Процесуалния кодекс, Закона за 
административното правосъдие, Закона за 
прокуратурата, Закона за районните прокурори, 
Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за 
предварителното разследване, Закона за 
полицията и др. Според Конституцията на 
Финландия всеки има право на достъп до 
правосъдие във възможно най-кратки срокове. 

Конституцията предвижда осигуряване на гаранции за справедлив процес и за доброто 
функциониране на администрацията. 
  Сред основните гаранции за това са независимостта на съдебната власт, 
принципът за открито провеждане на съдебния процес, правото на всеки да бъде 
изслушан, правото на мотивирано съдебно решение или присъда, правото на обжалване 
и др. Съдиите във Финландия се назначават от президента и се освобождават от 
длъжност само при влязло в сила решение на съд. Общото понятие за съдебна 
администрация във Финландия включва: администрациите на независимите съдилища, 
прокуратурата, органите, които привеждат в изпълнение влезлите в сила съдебни 

Република  
Финландия 
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актове, администрацията на затворите и пробационните служби и др. Съдебната 
администрация е призвана да гарантира правната сигурност. 
 Съдилищата във Финландия са няколко групи: общи съдилища, които 
включват Върховен съд, апелативни съдилища и районни съдилища, общи 
административни съдилища – Върховен административен съд и окръжни 
административни съдилища, и специализирани съдилища. 1. Общи бележки Република 
Финландия 2. Съдилища Площ: 337 030 кв. км. Население: 5,2 млн. души (2000 г.). 
Столица: Хелзинки. Официален език: фински, шведски. Религия: протестанти (92%). 
Парична единица: евро (финландска марка до 2002 г.). Административно деление: 5 
провинции. Държавно устройство: република.   
 Държавен глава - президент, избиран чрез преки и тайни избори за срок от 6 г. 
Законодателен орган - президент и еднокамарен парламент. Изпълнителен орган - 
Държавен съвет, назначаван от президента. Конституцията на Финландия забранява 
създаването на извънредни съдилища. Изрична конституционна разпоредба 
оправомощава двете висши съдебни инстанции – Върховния и Върховния 
административен съд – да отправят предложения до правителството за законодателни 
изменения или за приемането на нови нормативни актове. 
 
Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 
 

Съгласно нормативната уредба, в главното заседание се води протокол, а 
пазителят на записа удостоверява неговото съдържание с подпис. В протокола се 
вписва и  информацията, отнасяща се до изслушването на делото, свидетелите, 
експертите свидетели и други лица, изслушани по делото, както и другите 
доказателства представена. 

По отношение на технологиите в съдилищата, допускат се видео и аудио 
заснемане, както и на  видеоконферентни връзки в предвидените от закона случаи. 

Във Финландия, електронната система за електронно правосъдие вече 
функционира чрез много добре развита мрежа от информационни и комуникационни 
технологии. Отдел "Съдебна администрация" на Министерството на правосъдието на 
Финландия, е органът, отговарящ за управлението на ИКТ. Правилното функциониране 
се осигурява чрез заседанията на Управителния комитет и получените резултати се 
представят на Министерство на правосъдието за окончателно разглеждане. 
Финландската информационна и комуникационна стратегия следва тройната система, 
започваща с оценката на настоящата ситуация, последвана от интервюта с целевите 
групи. Крайният етап включва идентифициране на резултата от изследването, който 
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трябва да бъде отразен по най-подходящия и ефективен начин, за да се справят с 
конкретните нужди на всекидневните потребители. 

Заслужава обаче да се отбележи, че Финландия има най-изключително развитите 
технически средства инфраструктура в Европа. Интернет се смята за достъпен и за 
компютрите на гражданите и грамотността е значителна. 86% от финландските 
граждани използват онлайн формата за комуникация и електронни услуги в техния 
ежедневен живот. 

Министерството на правосъдието разполага с правосъдна мрежа, която свързва 
съдебните органи в рамките на нейния надзор. Всеки съдебен орган има наличен 
персонален компютър за всеки негов член персонал, офис софтуер, както и интернет и 
интранет връзка с достъп до специални бази данни, които улесняват достъпа до 
информация. 

Има функциониращи много информационни системи, сред които TOUMAS и 
SANTRA; CMS, работещи в граждански дела; система за управление на делата; система 
SAKARI; CMS, използвана в наказателни дела; E-инструменти за адвокати и юристи, 
електронно подаване и мониторинг;  Онлайн услуга за адвокати, съдии и гражданите и 
др.  
 
Добра практика 
 
Electronic 
archiving, filing 
and availability 
of Court 
Records 

Финландия 

Ключови 
характеристики 

Електронно архивиране, подаване и достъпност на съдебни 
документи: 
Проектът има за цел да подобри системата за записване, 
архивиране и достъпност на съдилища, за да се увеличи съдебната 
прозрачност и ефективността на правосъдието, да се постигне 
правилото на и да подобри държавните услуги за гражданите. 
Цифровите услуги, които се предоставят на заинтересованата 
общественост чрез уебсайта, са: 
1. Електронно подаване на копие от протоколи (адвокати, 
заинтересовани страни); 
2. Електронно копиране на текстовете в текстовия формат; 
3. Състояние / резултат от електронното изтегляне на искането за 
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копие от протокола; 
4. Практики за препращане по електронен път; 
5. Електронно състояние на изтеглянето / резултата от 
препращането; 
6. Електронно предаване на информация между службата на 
съответните магистрати и чиновници 
7. Електронно предаване на информация с други информационни 
системи. 
Отзивите са положителни. 

Данни за 
контакт с 
институцията/ 
организацията 
 

https://oikeusministerio.fi/en/frontpage 
 

SWOT анализ Силни страни : 
-  Улеснява комуникациятяа между институциите; 
- Създава сигурност при записването на случващото се в съдебна 
зала; 
- Улеснява документооборота; 
- Спестява технологично време, характерно за повечето услуги и 
процедури, които иначе се случват на хартия; 
Слаби страни : 
- Необходима е поддръжка, тъй като целият процес е силно 
обвързан с обслужващия хардуер, който при неизправност 
рискува да доведе до затрудняване; 
 Възможности: 
- Оптимизира производствените процедури; 
- Добра предпоставка е за въвеждане на следващ етап на по-
модерна технология, каквато е технологията на софтуер за 
гласово разпознаване; 
Заплахи (опасности): 
- При технологичен проблем, има опасност от забавяне на 
протоколирането; 

Други 
коментари  

В България съществуват такива въведени решения и не 
представлява иновация. 
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Структура на съдебната система 
 
  Съдебната система в Република 
Франция е диференцирана на различни нива и 
в различни органи и институции. 
Специализацията във функционално 
отношение позволява ефективното 
реализиране на правомощията на съдебните 
органи, но от друга страна, усложнява в 
голяма степен както организационната им 
структура, така и възможността за обзорно 
представяне на основните съдебни органи и 
техните правомощия. Конституционно 
правната рамка предвижда функцията на 
гарант на независимостта на съдебната власт 

да бъде възложена на президента на Френската република, като същевременно той е 
титуляр на изпълнителната власт. В упражняването на тази функция президентът е 
подпомаган от Висшия магистратски съвет.  
 Прокуратурата във Франция е част от съдебната власт, но прокурорите не са 
несменяеми, за разлика от съдиите. Функции във връзка с разследването на извършени 
престъпления имат съдия-следователите, прокурорите и съдебната полиция.   
  Основните нормативни актове, уреждащи организацията и функционирането 
на органите от съдебната система, са Конституцията на Франция от 4 октомври 1958 г. , 
Кодексът за организацията на съдебната власт, Гражданско-процесуалният кодекс, 
Наказателно-процесуалният кодекс, Кодексът на труда, Обществено осигурителният 
кодекс, Кодексът на административното правосъдие и др. 
 Съдебната система във Франция е силно диференцирана. Обособена е система 
от граждански съдилища, от наказателни съдилища, и система от различни видове 
специализирани съдилища. Така изброените съдилища са първоинстанционни, като 
въззивна инстанция е апелативният съд, а касационна – Върховният касационен съд. 
Освен тези съдилища съществува и система от административни съдилища, чиято 
апелативна инстанция е апелативният административен съд, а касационна – 
Държавният съвет, който упражнява функции на Върховен административен съд. 
 
 
 

Република Франция 



                          
 

 
www.eufunds.bg 

Този документ е създаден по проект "Прозрачна и ефективна съдебна система чрез въвеждане на съвременни технологии в 
Българския съд", финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-

3.003-0019-C01 /07.09.2017 г., по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) 
111 

 

Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 
 

Съгласно нормативната уредба, в главното заседание се води протокол, а 
пазителят на записа удостоверява неговото съдържание с подпис. В протокола се 
вписва и  информацията, отнасяща се до изслушването на делото, свидетелите, 
експертите свидетели и други лица, изслушани по делото, както и другите 
доказателства представена. 

Франция е сред държавите-членки на ЕС, които са сред най-технологично 
оборудваните в областта на правосъдието. 

В гражданското правосъдие софтуер WinCi TGI се използва за организиране на 
управлението на делата. Този софтуер позволява комуникация между съдиите, 
адвокати, чиновници и съдебни изпълнители.  

В областта на наказателното правосъдие софтуерът "Cassiopée" е 
комуникационната платформа между съдия-разпитващ и полиция (за наказателни дела, 
при които са възможни повече от 3 години лишаване от свобода) или прокурора и 
полицията (за престъпления, осъдени с лишаване от свобода под 3 години). Всяко 
събитие от разглеждания период се регистрира от полицията, съдията или прокурора, 
така че информацията за обвиняемия да е достъпна чрез този софтуер. Следователно 
Cassiopée позволява автоматично разследване и кръстосано препращане на информация 
от няколко възможни страни и дори е свързан със софтуера, използван в затворите, 
наречен APPI.  

Друг софтуерен пакет, наречен Pharos, изчислява работата на всеки трибунал и 
прави сравнения със съдилищата, които имат еквивалентен брой съдии и случаи. За 
управленската среща с Апелативния съд е съставена таблица за сравнение. Друг 
софтуер пакетът, наречен Corus, се специализира в отчетността. Тази система е 
трябвало да доведе до разпределение на ресурсите в съответствие за нуждите на всеки 
трибунал, както е посочено в общия преглед на схемата за обществени политики 
(RGPP). Въпреки това, ограниченията, наложени на бюджета на министерството на 
правосъдието, не позволяват това развитие.  

Съществува също и софтуерен пакет, наречен Pilote, който изчислява 
натоварването по делата на трибунала и приблизителното общо време, в които съдиите 
и чиновниците се занимават с делата. Всеки съдия посочва времето, прекарано за всеки 
случай и за въз основа на тази декларация се провежда интервю за оценка с 
председателя на трибунала. По този начин, вътрешната комуникацията започва със 
софтуера за управление на случаите, който предоставя статистически данни и завършва 
с персонална оценка на съдиите от председателя на трибунала, която води до 
определяне на нови цели за следващата година. Количествените показатели обаче не са 
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достатъчни за оценка на работата на съдиите. Това е причината някои председатели 
предпочитат да прочетат някои от решенията, постановени от техния трибунал, за да 
оценят качеството на тази работа. 
 
Добра практика 
 
Име 
практиката 
E-transcripts 
 

Франция 

Ключови 
характеристики 

Както в повечето разглеждани държави, така и във Франция е 
въведена практиката за използване на външни експерти и фирми в 
областта на протоколирането. В случая, представяме дейността на 
такава структура, която сред услугите си е включила E-transcripts. 
Представлява електронно генериране на  съдържание на казаното по 
време на съдебно заседание. Преписът е направен от записа на 
изслушването. 
Преписът от това, което се е случило в съда, помага на съда да реши 
въпросите, които се повдигат при обжалване.  

Данни за 
контакт с 
институцията/ 
организацията 
 

http://courtreporterfrance.com/get-aquote/ 
 

SWOT анализ Силни страни : 
-  Силно е намелен шанса на допускане на грешка и изпускане на 
нещо, което трябва да присъства в протокола. След като веднъж е 
направен запис на заседанието, след това дословно се 
възпроизвежда от експертите в протокол; 
- Съдията може да се фокусира по същество без излишна 
бюрокрация; 
Слаби страни : 
- Процесът усложнен, тъй като протоколът се пренабира на база 
записа; 
 Възможности: 
- Оптимизира производствените процедури в посока на качество на 
протокола; 
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Заплахи (опасности): 
- При технологичен проблем, има опасност от забавяне на 
протоколирането; 
 

Други 
коментари  

В България съществуват решения за записване на съдебните 
процеси и в този смисъл не е иновация а българския съд. 

 
 

 

 
Структура на съдебната система 
 
   След извършеното прекрояване на 
съдебната карта, считано от 01.01.2013г. 
Холандия е разделена на 11 съдебни окръга, 
във всеки от които има по един окръжен 
първоинстанционен съд и няколко 
регионални звена /кантонални съдилища/. 
Реформата е довела до замяна на повечето от 
председателите на съдилищата. Това е 
станало въз основа на предвиден в закона 
конкурс. За целта Съветът на съдебната власт 
неформално е определил профил, на който 
трябва да отговарят кандидатите. 

Регионалните звена, наричани още Кантонален съд, общо 32 за цялата страна, са 
организирани като отделни колегии към окръжните съдилища на териториален 
принцип така, че да предоставят в максимална степен улеснен достъп до правосъдие.  
 В окръжните съдилища са обособени административни, граждански и 
наказателни колегии. Те, както и регионалните звена на съда, разглеждат 
първоинстанционни дела. По-голямата част от административно-правните спорове, 
включително тези по данъчни дела се разглеждат на първа инстанция от окръжния съд. 
Административната колегия се произнася и по делата, касаещи чужденци, ако във 
връзка с тях не е обособена отделна колегия в съответния окръжен съд.  
 В Съдилищата се ръководят от тричленен екип, който включва председател 
/избран сред съдиите в същия съд/, съдия от същия съд и мениджър /който не е съдия/. 
Този екип отговаря за общата политика и организация на съда. Председателите на 

Кралство 
Нидерландия 
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съдилищата нямат мандат, но има утвърдена практика след определен период от време 
да подават оставки.  
 В Нидерландия съществуват четири общи апелативни съдилища, които 
разглеждат жалби срещу решения на първоинстанционните съдилища. Освен това 
съществуват и специализирани апелативни съдилища. 
  Отделението по административно правосъдие на Държавния съвет в гр. Хага е 
най-висшата съдебна инстанция с обща компетентност по административни дела в 
Холандия, по-специално по отношение на делата, касаещи устройство на територията, 
околна среда, чужденци и др., както и единствена компетентна юрисдикция по 
отношение на решенията на правителството. Той разглежда и спорове между държавни 
органи. За всички административни дела по принцип е предвидено двуинстанционно 
производство.  
 Последна инстанция по данъчните дела, за които е предвидено 
триинстанционно производство, е Върховният касационен съд. Върховният касационен 
съд е върховна правораздавателна инстанция в областта на гражданското, 
наказателното и данъчно право в Холандия. В същото време има и редица други задачи, 
възложени му със закон, като например да работи за еднаквото прилагане на закона и 
развитието на 
правото. На касационно обжалване пред Върховния съд подлежат решенията на 
четирите общи апелативни съдилища. 
 
 
Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 
 

Служител на съда подготвя протокол за съдебното заседание, който съдържа 
същността на направените изявления и други събития, настъпили по това време 
изслушването/ заседанието. 

Ако ответник, свидетел, вещо лице, защитник или адвокат желаят да имат 
такива изявления, записани дословно, това трябва да се направи колкото е възможно 
по-стриктно. 

Председателстващият съдия или един от другите членове на съда и съдебният 
секретар потвърждават съдебния протокол и го подписват възможно най-бързо след 
края на съдебното заседание. Доколкото съдебния секретар не е в състояние да 
изпълнява различни задължения, това трябва да се извършва без неговата помощ и 
неговото отсъствие се посочва в края на съдебния протокол. То се добавя заедно с 
решението и другите представени документи по време на изслушването/заседанието. 
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Днес много различни видове ИТ се използват от холандските съдилища: видео и аудио 
запис на съдебните заседания, симултанен превод, електронно съдебно отчитане, 
видеоконференции за изслушвания на свидетели и електронни файлове. 
Въведените технологии могат да се обобщят в следните категории: 

- Съдебната зала, подкрепяйки какво се случва в самата съдебна зала 
- Back office, подкрепящи процесите, свързани с администрирането на случаи, 
производството на документи и управлението на съдилищата 
- Външна комуникация, подкрепяща цялата комуникация със страните и 
широката общественост извън съдилищата. 

 
Добра практика 
 
 
My Litigation Холандски Върховен съд 
Ключови 
характеристики 

Според въведената практика, целият процес ще се осъществява чрез 
онлайн портал, наречен "Моят съдебен процес". Това е защитен 
портал, който може да се използва за разнообразни съдебни 
процеси. Може да се подаде жалба чрез портала и да се каче 
обжалването. Порталът има и информативна функция. Вече няма да 
зависи от държавния служител, който се занимава с конкретен 
случай, за да се предостави информация по него.  
На практика, това изисква силнозащитена ИТ система. 
Техническите правила, които се съставят за внедряване на системата 
определят точните изисквания по отношение на предписания 
формат и максималния размер на всички документи, които са 
достъпни на портала. Други точки, изискващи внимание, са 
инструменти за удостоверяване (електронно разпознаване), 
електронни подписи и план за обратна връзка в случай на 
неизправност или неизправност. 

Данни за 
контакт с 
институцията/ 
организацията 
 

Все още няма публикуване информация 

SWOT анализ Силни страни : 
-  Разглежданата практика се въвежда с основната цел да стане 
задължителна за съдълищата; 
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-  Правейки електронен целият процес се осигурява неговата 
прозрачност; 
- Страните и Съсът могат да се фокусират по същество без излишна 
бюрокрация; 
Слаби страни : 
- Внедряването на решението е силно заисимо от технологичното 
състояние на съдебните зали в страната, като за да бъде осигурена 
успешна интеграгия, цялостният процес на модернизация трябва да 
се приключил; 
 Възможности: 
- Оптимизира производствените процедури; 
Заплахи (опасности): 
- При технологичен проблем, има опасност от забавяне на 
процесите; 
 

Други 
коментари  

Разглежданото решение е приложимо от технологична гледна точка 
в България и би могло да се изпробва пилотно в някои съдилища.  

 
 
 
Структура на съдебната система 
 

Чешка Република 



                          
 

 
www.eufunds.bg 

Този документ е създаден по проект "Прозрачна и ефективна съдебна система чрез въвеждане на съвременни технологии в 
Българския съд", финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-

3.003-0019-C01 /07.09.2017 г., по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) 
117 

 

  Република Чехия е централноевропейска държава – една от ново 
присъединилите се към Европейския съюз страни. Съдебната власт според 
Конституцията на страната от 1992 г. включва съдилищата и Конституционния съд на 
Чехия. Конституционната уредба на прокуратурата е включена в главата, уреждаща 
изпълнителната власт и по-специално в раздела за правителството, тъй като в Чехия 
изпълнителната власт има два титуляри – президентът на републиката и 
правителството. Разследването по наказателни дела се осъществява от полицейски 
служители под ръководството и контрола на прокуратурата. 
 Съдебната власт според Конституцията на Чехия се упражнява в името на 
републиката от независими съдилища. Чл. 82 прогласява принципа за независимост и 
безпристрастност на съдиите при упражняване на дейността им. Принципът за 
несменяемост на съдиите е конституционно установен с определени изключения, които 
се уреждат със закон. Съдийската длъжност е несъвместима с президентски и 
депутатски мандат, както и с всяка длъжност в държавната администрация. Основната 
функция на съдилищата е защитата на правата и законните интереси на правните 
субекти при спазване на предвидената в закона процедура. Съдът притежава 
изключителна компетентност да се произнася по въпроса за виновността и наказанието 
при повдигнато обвинение за извършено престъпление. Всеки съд в Република Чехия е 
оправомощен да сезира Конституционния съд при констатирано противоречие между 
приложимия по конкретното дело закон и Конституцията. Съдиите са оправомощени да 
преценяват законосъобразността на подзаконовите нормативни актове. 
 Конституцията на Чехия предвижда следните видове съдилища: Върховен съд, 
Върховен административен съд, висши (2 на брой), окръжни (8 на брой) и районни (86 
на брой) съдилища. Наименованието им може да бъде променяно със закон. От 1994 г. 
са премахнати военните съдилища. Организацията и юрисдикцията на съдилищата е 
регламентирана на законово равнище.  
 Гражданският и наказателният процес се подчиняват на принципа на 
двуинстанционността, т.е. решението на първоинстанционния съд, който обичайно е 
районният съд, може да се обжалва пред второинстанционния съд, чието решение по 
принцип е окончателно и не може да се атакува по общия ред. Като първа инстанция 
действат районните и окръжните съдилища. Районните съдилища правораздават в 
състав от един съдия или в съдебен състав от един съдия и двама съдебни заседатели 
(по наказателни дела). Законът посочва конкретните случаи, в които окръжният съд 
действа като първа инстанция, като в тази хипотеза неговото решение се обжалва пред 
висшия съд. Пример за това са повечето търговски дела и наказателните дела за тежки 
престъпления. Окръжният съд заседава в състав от трима съдии или един съдия и двама 
съдебни заседатели. Висшите съдилища действат като втора инстанция по дела, 
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разглеждани като първа инстанция от окръжните съдилища. Делата в тях се разглеждат 
от състав от трима съдии. 
 
Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 
 
 Официалният запис на действията на органите, участващи в наказателното 
производство, обикновено е изготвен от заклет съдебен репортер. Ако съдебният 
репортер не е избран, протоколът изготвя от лицето, изпълняващо действието. Когато 
се води аудио запис в съдебно производство и следователно председателят на съда не 
диктува протокола,  го изготвя съдебният репортер, който е магистрат или служител на 
съда. 
  За да се улови хода на действие, може да се направи запис на стенография, който 
след това е свързан с препис от обикновеното писане, приложено към протокола, или с  
аудио или видео запис или други подходящи средства. Ако е направен звуков или 
видео запис заедно с протокола, той се отбелязва в протокол, направен за действие, в 
който се посочва, в допълнение към времето, мястото и начина на неговото изпълнение, 
и информация за използваното устройство. Техническият запис средата се прикрепя 
към файла или се посочва къде се съхранява носителят. 

В производството пред съда, магистратът или протоколният служител на съда са 
отговорни за точността и пълнотата на протокола, ако са определени като съдебните 
репортери. Аудио записите се съхраняват на носител на данни, заедно с файла.   

По отношение на технологиите има и  въведени различни софтуерни системи. 
Сред тях са такива, които се използват за електронна регистрация на казуси, 
автоматично разпределение на делата, качване на документи и автоматично генериране 
на документи. В тези системи могат да се идентифицират отделни случаи и решения 
(но няма достъп до широката общественост). Системите за регистриране и управление 
на делата се различават от съд до съд:  

o Окръжните съдилища използват ISAS и CEPR за електронни платежни 
нареждания.  

o Окръжните съдилища използват ISVKS за обществени бази данни като бизнес 
регистъра, CEPR и ISIR за случаи на несъстоятелност. 

 o Върховният съд използва ISNS.  
Върховният административен съд е разработил собствен софтуер, включително 

електронни досиета, съдържащи всички документи, съхранявани в хартиеното досие 
(дори документи, които са били представени от страните само на хартия). 
Обновяването на софтуера е в процес на разработване и ще даде възможност на 
регионалните съдилища (техните административни отдели) да работят със софтуера. 
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По този начин в бъдеще ще бъде възможно споделянето на електронното досие между 
районните съдилища и Върховния административен съд.  

Финансовата информационна система (IRES) е еднаква за всички съдилища. 
Видеоконференциите се предлагат само в някои съдилища. Записването на 
изслушвания се използва рядко в гражданското производство, тъй като оборудването е 
много скъпо. Тези системи се използват отдавна и се подобряват непрекъснато 
(например генериране на документи), но не се очакват съществени подобрения за 
следващите години.  

 Има и електронно доставяне на документи Чешка република: Изпращането на 
документи по електронен път с приложените електронни подписи е специално уредено 
в закона (§ 42 от Гражданския процесуален кодекс, №99 / 1963 Coll.). Има два различни 
начина: първият един е пощенските кутии за данни, функциониращи като отделна 
квази-имейл услуга, администрирана от Министерството на вътрешните работи. Всяко 
физическо лице може да поиска създаването на пощенска кутия за данни. 
 Гражданският процесуален кодекс също регламентира възможността за 
връчване на документи на съда на страните по електронната поща. Ако страната иска 
да получи документите по този начин, тя трябва да подаде молба за това в съда и 
трябва да потвърди успешното връчване на всеки документ със собствено съобщение, 
подписано с осигурен електронен подпис, в рамките на три дни. Подобно искане на 
страна се случва рядко. Електронно подаване на документи Чешка република: Относно 
техническите аспекти на електронната комуникация между съда и страните се уреждат 
от указание на Министерството на правосъдието (23 юли 2013 г. 133/2012-ODST) 
относно единна процедура на съдилищата получаване на електронните документи. 
Съгласно тази инструкция съдилищата са длъжни да приемат само документи в 
следните формати: PDF, PDF / A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO, TXT и RTF. 
Представянето в съда чрез пощенска кутия се извършва в рамките на срок, определен в 
Кодекса за административно уреждане. Искане или решение на съда, ако подаденото 
искане е изпратено под формата на съобщение за данни до пощенската кутия на съда, 
не по-късно от последния ден от срока (раздел 404 от Административния съдебен 
кодекс ) 
 
Добра практика 
 
Single-Site IEEE 
1394 (FireWire) 
Installation 
 

Прага 
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Ключови 
характеристики 

Представлява високопроизводителна професионална аудио 
система, внедрена в системата на националния съд на Чешката 
република в Прага, която демонстрира колко икономичен е 
стандартът IEEE 1394 в многостайна и многофункционална 
инсталация. Инсталацията е завършена от D-Mexx s.r.o и е 
разработена от XFN-Group, базирана в Германия и ръководена от 
президента Роби Гудън. 
Компютърната аудиосистема, оборудвана с FireWire, обслужва 50 
различни помещения в съдовата система, като използва интерфейс 
за управление на медиите (AMX) и 10 подвижни решетки, 
конфигурирани с 16 x 16 или 24 x 24 входа / изхода. Във всяка 
стая е разположена цифрова матрица 64 x 64. Системата използва 
32-канален рекордер / плейър с множество песни с MP3 кодиране, 
създадено за архивиране на съдебни записи, което прави този 
главен съд изключително лесен и рентабилен. Внедряването 
включва и способност за прикриване на глас, за да се скрие 
самоличността на свидетели, които свидетелстват анонимно. 
Свидетелства, коментари и други производствени действия влизат 
през микрофона от всяка позиция в съдебната зала, включително 
съдийската пейка, свидетелското място, журито и други места. 
Свидетелството се транспортира през 1394 в цифровата матрица и 
през мрежата за контрол на медиите. Всички съдебни процедури 
се записват и се интегрират в системата. 
 

Данни за 
контакт с 
институцията/ 
организацията 
 

Independent Public Relations Associates 
Dick Davies, 415-652-7515 
ipra@rcn.com 

SWOT анализ Силни страни : 
-  Създава сигурност при записването на случващото се в съдебна 
зала; 
- Улеснява документооборота, предвид, че записът от всяка 
съдебна зала е автоматично архивирани на сървъри на сайтове, а 
от своя страна и на национален сървър за сигурност съхраняемост 
; 
- Възможност за прикриване на самоличност, чрез моделиране на 
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звука; 
- Висока чувствителност към звука, без оглед на разположението 
в съдебна зала; 
Слаби страни : 
- Необходима е поддръжка, тъй като целият процес е силно 
обвързан с обслужващия хардуер, който при неизправност 
рискува да доведе до затрудняване; 
 Възможности: 
- Оптимизира производствените процедури; 
- Добра предпоставка е за въвеждане на следващ етап на по-
модерна технология, каквато е технологията на софтуер за 
гласово разпознаване; 
Заплахи (опасности): 
- При технологичен проблем, има опасност от забавяне на 
протоколирането; 

Други 
коментари  

В България съществуват решения за записване на съдебните 
процеси и в този смисъл не е иновация а българския съд. 
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Структура на съдебната система 
 

Първичните източници на правото в 
ЮАР са Романо-Германското търговско и 
вещно право, както и Английското общо 
право, които са навлезли от германските 
заселници и британската колониална система. 
Първото европейско законодателство в ЮАР е 
донесено от Немското Източно-индийско 
общество и се нарича Романо- Германско 
право. То е въведено преди кодификацията на 
европейското право в Наполеоновия кодекс и 
до известна степен се покрива с шотландското 
право. През 19 век е въведено и английското 
право. След обединението от 1910 г. ЮАР има 

собствен парламент, който приема специфични за страната закони, надграждайки над 
вече приетите от индивидуалните колонии членки. Конституцията на Република Южна 
Африка, приета през 1996 г. е върховният закон на страната и обвързва всички 
законодателни, изпълнителни и съдебни органи на държавата на всички нива на 
управление. Конституцията предвижда следните съдилища: 

• Конституционен съд 
• Върховен апелативен съд 
• висши съдилища, включително всеки апелативен съд, който може да бъде 

създаден с акт на парламента, който да разглежда жалби от висши съдилища 
• магистратски съдилища 
• всеки друг съд, установен или признат по силата на Закон на парламента, 

включително всеки съд със статут, подобен или на висши съдилища, или на 
магистратски съдилища. 

• други специализирани съдилища включват: съдилища за данък върху доходите, 
трудов съд и трудов апелативен съд, съд за искове за провинция, съд за 
конкуренция, изборния съд, съдилищата за развод, съдилищата за малки искове, 
военните съдилища и съдилищата за равенство. 

Общи бележки за протоколирането в съдебна зала и наличните технологии 
 

Съгласно нормативната уредба, в главното заседание се води протокол, а 
пазителят на записа удостоверява неговото съдържание с подпис. В протокола се 

Южноафриканска 
република 
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вписва и  информацията, отнасяща се до изслушването на делото, свидетелите, 
експертите свидетели и други лица, изслушани по делото, както и другите 
доказателства представена. 
 Независимо от технологичния бум и желанието за развитие на електронното 
подаване в съдебния сектор, Южна Африка и други развиващи се страни на 
африканския континент изпитват предизвикателства в своите операционни системи. 
Технологията е имала преобладаващо въздействие върху почти всички социални 
области, като едната е съдебната система. Напредъкът, като компютърно генерирани 
демонстрации и електронно подаване, може да подобри презентациите, за да даде по-
ясен и добре организиран случай. За целите на този член електронното правосъдие 
предполага използването на информационни комуникации и технологии за съхранение 
в съдебната система. Такъв ход е от жизненоважно значение за южноафриканските и 
подобни юрисдикции, които се борят да се справят със запушената съдебна система, 
която е основно резултат от лошото боравене със съдебни документи и високата степен 
на престъпност.  

 Електронното правосъдие е част от усилията на правителство да инвестира в 
предоставянето на обществени услуги. Литературата показва, че оценката на 
електронното правосъдие все още е незряла област по отношение на развитието и 
управлението. Значението на електронното правосъдие става още по-очевидно, ако се 
има предвид, че част от съдебната система е прерогатив да се произнесе в областта на 
електронното правителство; следователно използването на начини за електронно 
правосъдие ще помогне на сектора да се справи с правните императиви, свързани с 
парадигмата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). 

 Интегриране на системите за информационни и комуникационни технологии 
(ИКТ), справяне с кибернетичната сигурност и борба с киберпрестъпността са фокусът 
на въвеждане на информационни технологии. В тази връзка Съветът за интегрирана 
съдебна система (IJS) е  преструктуриран и интегрирането на системите за ИКТ е ре-
преоритизирано, за да се увеличи темпото на развитие на системата, ускорената 
системна интеграция в континуума на наказателно правната система и да се преодолеят 
интервенциите за обрат Държавната агенция за информационни технологии (SITA). 
Разработени са рамкови политически рамки за сигурност в кибернетичното 
пространство. 
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Добра практика 
 
IJS Court 
Recording 
Technology 
(CRT) 

ЮАР 

Ключови 
характеристики 

Технологията е част от изпълнението на проект Интегрирана 
Система За Правосъдие (IJS). Проектът IJS Court Recording 
Technology (CRT) гарантира осигуряването на цифров аудио запис 
на всички съдебни производства. Многобройни микрофони 
записват звука на производството във всяка съдебна зала и това е 
възможно за незабавно преглеждане и възпроизвеждане по време 
на съдебни заседания. Записът от всяка съдебна зала е 
автоматично 

 архивирани на сървъри на сайтове, а от своя страна и на 
национален сървър за сигурност съхраняемост. Освен подобреното 
качество на звука, проектът CRT позволява тези цифрови записи 
да бъдат централно достъпни на национално равнище.  

 Технологичен хардуер е инсталиран в 1 907 съдебни зали на 
национално ниво. Функционалните тестове доказват 
функционирането на хардуера и софтуера. 

 Отзивите от въведеното решение са положителни. 
Данни за 
контакт с 
институцията/ 
организацията 
 

http://pmg-assets.s3-website-eu-west-
1.amazonaws.com/170531IJSReport.pdf 
 

SWOT анализ Силни страни : 
-  Създава сигурност при записването на случващото се в съдебна 
зала; 
- Улеснява документооборота, предвид, че записът от всяка 
съдебна зала е автоматично архивирани на сървъри на сайтове, а 
от своя страна и на национален сървър за сигурност съхраняемост 
; 
Слаби страни : 
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- Необходима е поддръжка, тъй като целият процес е силно 
обвързан с обслужващия хардуер, който при неизправност рискува 
да доведе до затрудняване; 
 Възможности: 
- Оптимизира производствените процедури; 
- Добра предпоставка е за въвеждане на следващ етап на по-
модерна технология, каквато е технологията на софтуер за гласово 
разпознаване; 
Заплахи (опасности): 
- При технологичен проблем, има опасност от забавяне на 
протоколирането; 

Други 
коментари  

В България съществуват решения за записване на съдебните 
процеси и в този смисъл не е иновация а българския съд.. 

 
 

Избрана Водеща практика 
  

Настоящото проучване има за основна цел да открие подходяща за 
имплементиране в българска среда добра практика за използване на гласов софтуер в 
съдебна зала. Критериите, по които е избрана практиката са следните: 

- Да е успешно въведена в съдебна зала; 
- Да дава цялостно технологично решение; 
- Да има положителни отзиви; 
- Да има възможност да се взаимства подход при нормативната уредба; 
- Направеният SWOT анализ да подчертава предимствата за сметка на 

негативните страни на софтуерното решение, въпреки че сходните решения 
водят до сходни изводи; 

 

Имайки предвид изложено, като подходяща добра практика се извежда внедрената в 
Австрия, а и не само там с помощта на Nuance® Dragon® Legal Group.  

Предимствата на избраната практика са, че в световен мащаб е предпочитана и 
дори се определя като best seller в областта. 

Nuance® Dragon® Legal Group e софтуер за разпознаване на говор, готов за 
работа, в която и да е структура, като основният принцип е, че използва човешкия глас 
като основен интерфейс между потребителя и компютъра. 
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Макар че е относително лесен за използване, софтуерът за разпознаване на реч е 
много сложна технология, която използва "езиковото моделиране" за разпознаване и за 
разграничаване между милионите човешки изказвания, които се съставят на всякакви 
езици. Използвайки статистически модели, програмите за разпознаване на говор 
анализират входящ поток от звук и интерпретират тези звуци като команди и диктовка. 
Този процес на тълкуване се нарича разпознаване на реч и неговият успех се измерва с 
процента на правилните интерпретации (записвания). 

Nuance® Dragon® Legal Group е пример за система за разпознаване на говор, 
която зависи от говорещия. Dragon създава гласов профил за всеки потребител на 
системата, която съдържа информация за уникалните характеристики на гласа на всеки 
човек с персонализиран набор от думи, известни като речник и специфична за 
потребителя информация, включително настройки на софтуера и персонализирани 
гласови команди. 

Когато потребителите на Dragon създават и обучават потребителския си профил, 
Dragon започва да работи с модели, основани на анализа на хилядите гласове и 
текстове. Това подхожда на потребителите с различни акценти и речни модели. 

Софтуерът използва персонализирания потребителски профил, за да отгатне 
изговорените думите. 

Всеки път, когато дадено лице използва Nuance® Dragon® Legal Group и 
коригира грешките му при разпознаването, софтуерът актуализира потребителския си 
профил, за да позволи по-добра точност на разпознаването при диктовка.  
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Последни подобрения са довели до значително увеличение на 
производителността, точността и лекотата на използване на софтуера. 

Крайният резултат е, че юристите могат да създават договори, кратки 
съобщения и документи три пъти по-бързо от механичното набиране на текст или 
традиционната транскрипция. В действителност, хиляди правни професионалистите 
използват разпознаването на реч днес, за да направят повече в по-кратко време. 

Потребителите използват софтуера за различни цели въз основа на техните 
отговорности и ежедневни задачи. 

Скоростта, точността и лекотата на използване на днешните решения за 
разпознаване на говор са ефективна алтернатива на традиционните подходи към 
създаването на документи. Просто казано, повечето хора могат да говорят по-бързо, 
отколкото могат да пишат. В този смисъл, разглежданият софтуер създава възможност 
на юридическите специалисти да създават електронни документи при скорост до 160 
думи на минута - три пъти по-бързо от мехничното изписване. 

Потребителите просто говорят с компютрите си и думите им незабавно се 
появяват в пълен комплект. Такава система се инсталира в пълна интеграция със 
съществуващите в съответната структура системи като тези за  управление на дела или 
системите за управление на съдебни администрации. 

Потребителите могат да изберат да работят по начин, който е удобен на тях. 
Например, те могат да използват стандартен микрофон, слушалка с вграден микрофон 
на тяхната система или ако им е по-удобно,  и Bluetooth слушалки. 

Решението включва и следната възможност:  за тези, които избират да работят в 
движение, те могат да запишат бележки с помощта на цифров гласов рекордер, за да 
могат да записват мислите си за по-късно или да използват инструменти като Dragon 
Anywhere, който е клауд-базиран, професионален клас мобилно решение за диктовка, 
което им позволява да си създават и редактират документи по всяко време с глас, 
директно в устройство с iOS® или Android ™ и синхронизиране на това съдържание. 

Въпреки че повечето системи за разпознаване на говор могат да осигурят висока 
производителност на диктовката и възможностите за контрол, необходимо е  
професионално обучение на потребителите, което да им позволи да реализират по-
значителни увеличения на производителността. Първоначалното обучение ускорява 
процеса на печелене на доверието в потребителите, намалява разходите за поддръжка и 
насърчава успеха на пилотна програма.  
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Освен това определянето на реалистични очаквания у потребителите има 
ключово въздействие върху успеха или провала на програмата за разпознаване на реч. 
Докато се говори, разпознаващият софтуер позволява на участващите в процеса да 
автоматизират работните потоци, без да нарушават съществуващите процедури. 

 От друга страна, практиката показва, че все още има елемент на адаптация с 
промяната, характеризиращ се с необходим период, в който служителите да приемат 
новата технология и новия подход на работа. 

Целият продукт се състои от следните елементи: 

- Клиентски софтуер; 

- Професионални услуги (планиране, инсталиране, персонализиране, обучение и 

поддържа); 

- Аудио периферни устройства (слушалки, цифрови рекордери, безжични 
микрофони); 

- Enterprise ресурси (Сървър и ресурси за съхранение, back end система за 
интеграция и поддръжка за крайния потребител, поддръжка на данни и профили и т.н.); 
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Анализ  на водещата практика в контекста на ситуацията в България 
 
 
LOED анализ 
  

Използване на възможностите за 
реализация на плюсовете 

Унищожаване на слабости за 
създаване на нови възможности 

Новото решение ще създаде 
предпоставки за техническото 
ограмотяване на съдебните служители. 
По този начин съществуващите 
служители ще добавят допълнителна 
квалификация към профилите си, а и ще 
могат да оптимизират работата си, като 
обръщат повече на качеството на 
протокола, вместо на техническата 
работа по него. В този смисъл, при 
въвеждане на софтуера в работеща среда 
ще се постигне следното:  

- Ще се осигурят измерими 
подобрения в процесите за 
записване на цифрови съдебни 
процеси и транскрипция, като 
същевременно ще се защитава 
съдебното управление. Записите 
ще се изготвят в исканите 
формати и стилове на съда. 

- Ще се създадат условия за 
прозрачност на съдебните 
заседания, тъй като субективният 
фактор ще бъде максимално 
минимизиран. 

Въвеждането на тази технология, 
съпроводена с хардуерна и софтуерна 
поддръжка ще изисква наличието на 
своевременна поддръжка, което 

Имайки предвид, че разглежданото 
софтуерно решение няма негативни 
отзиви в цялост, то идентифицираните 
слабости са по-скоро хипотетични. За 
това спомага факта, че в конкретния 
случая софтуерът подлежи на нагаждане, 
според нуждите на клиента и в този 
смисъл може да бъде напълно пригоден 
за целите на съдебното протоколиране. 
В представяната практика в Австрия 
няма еднозначен отговор на въпроса 
каква остава регулацията на 
комбинацията между лицата, изготвящи 
протоколите и софтуерът. 
При внедряването на практиката в 
България трябва да се вземе предвид, че 
софтуерното решение не следва по 
никакъв начин да засяга работата на 
съдебния секретар, освен в посока на 
дигитализация. Използвайки софтуерът, 
той ще следи за точността на 
автоматичното протоколиране и дали 
коректно всичко се разпознава от 
технологията. 
Един от сигурните предразсъдъци по 
отношение на такава технология е 
свързан със страха от техническия 
капацитет на решението и по-точно, 
доколкото зависимостта от изправността 
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предполага необходимост от техническо 
лице, което да работи оперативно с нея. 
Предвид това, възможно е въвеждането 
на софтуера да създаде условия за нови 
работни места в съдебните институции. 

-  

на технологията застрашава гладкото 
протичане на работа в съдебна зала. 
Именно с цел минимизрането на този 
риск конкретният софтуер подлежи на 
постоянни оптимизации, които да 
изчистват и надграждат неговите 
функции. Тази синхронизация би била в 
обхвата на компетенциите на техническо 
лице, което се занимава с локалната 
поддръжка на решението. 
 

Използване на плюсовете за 
елиминиране на опасностите 

Разработване на стратегии, които да не 
позволят слабостите да бъдат 

активизирани от заплахи 
Основните идентифицирани опасности 
или заплахи от въвеждането на 
практиката са свързани с необходимата 
поддръжка и необходимото технологично 
време за свикване у потребителите. За 
елиминирането на тези опасности следва 
да се имат предвид всички положителни 
страни, които софтуерното решение 
предлага. 
По отношение на необходимостта от 
поддръжка, освен локалната такава, 
следва да се имат предвид и постоянните 
оптимизации на софтуера. В помощ на 
безпроблемното функциониране на 
софтуера трябва да се провеждат 
обучения на потребителите, като такива 
са разработени от компанията, която 
предлага продукта.  
Трябва да се има предвид, че софтуерът 
има капацитет да бъде въведен 
изчерпателен юридически речник, за да 
може да разпознава специализирания 
контекст на диктовката. Необходимо е 

Внедряването на подобно на Dragon  
софтуерно решение в Българския съд 
изисква начертаването на стратегически 
подход и конкретни мерки, които да 
направят прехода плавен. Позитивното 
приемане на софтуера в работата на 
съдебните секретари и съдиите и цялата 
съдебна администрация, изобщо, е от 
ключово значение за успешното му 
използване. 
Стратегическият следва да се разглежда в 
две посоки: 

1. Създаване на нагласи; 
2. Урегулиране на процесите; 

Сред възможните мерки в този смисъл са: 
- Провеждане на информационни 

професионални кампании – Тук 
ключово ще бъде изясняването, че 
софтуерът не замества по никакъв 
начин работата на изготвящите 
протокола, а е с цел да я 
подпомогне; 

- Техническа подготовка на 
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този речник да бъде допълван, коригиран 
и развиван, за да бъде максимално 
коректен генерираният протокол. 
Изграден със специализиран правен 
езиков модел, софтуерът ще даде  
възможност за значително подобряване 
на ефективността при намаляване на 
разходите: Подобряване на 
документооборота, намаляване времето и 
разходите за транскрипция, докато 
съдебните служители и съдиите се 
ангажират с професионалната си 
съзидателна дейност. 
 

потребителите; 
- Определяне на период за пробно 

използване, за да е плавен 
прехода; 

- Включване на технологията сред 
средствата, съгласно 
процесуалното законодателство, 
които възпроизвеждат протоколи 
с доказателствена стойност за 
извършени действия; 

- Урегулиране на възможността за 
допълване, коригиране и 
включване на действия, 
извършени извън съдебна зала; 

- Урегулиране на процедурите за 
запознаване от заинтересуваните 
страни с протокола; 

- Урегулиране на съхранението на 
електронния протокол; 

 
 
ПЕСТ анализ 
  
Политико-правна среда 
 

Въвеждането на софтуер за гласово разпознаване и автоматизирано 
протоколиране в съдебно заседание, следва да се разглежда в контекста на реформа в 
съдебната система и тенденцията за електронно правосъдието. Дигитализането и 
въвеждането на съвременни технологии в правосъдието е сред ключовите мерки, които 
Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 
разглежда. 

Политико-правна страна на въвеждане на такава практика следва да се 
разглежда в контекста на нормативните текстове, уреждащи електронния документ и 
неговата правна стойност. От една страна, понастоящем липсва правна възможност за 
използване на електронния документ и електронния подпис в отношенията със 
съдебната система и съответно в дейността на органите на съдебната власт и 
администрациите им, липсва и правна възможност за упражняването на процесуални 
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права в електронна форма. Единични разпоредби в процесуалните закони въвеждат 
ограничени възможности за водене на определени списъци или книги в електронна 
форма и извършване на определени действия по електронен път. 

С влизането в сила на Закона за електронния документ и електронния подпис 
(ЗЕДЕП) електронните документи са признати за равностойни на хартиените и могат да 
бъдат подписани с обикновен, усъвършенстван или с квалифициран електронен подпис, 
който има правното значение на саморъчен подпис. Извън предмета на ЗЕДЕП, обаче, 
остават не регулирани един голям кръг от обществени отношения, свързани със 
зачитането на правната стойност на електронния документ и електронния подпис от 
органите на съдебната власт и въобще упражняването на процесуални права в 
електронна форма. 

Използването на електронния документ и електронния подпис пред органите на 
съдебната власт и регулирането на използването на технологиите, на практика 
означава, че гражданите ще могат по електронен път да упражняват процесуалните си 
права, органите на съдебната власт ще могат по електронен път да извършват 
процесуални действия като издаване на актове или уведомявания, както и да извършват 
удостоверителни волеизявления по електронен път. 

Следва да се има предвид, че в сега действащия Закон за съдебната власт не е 
предвидена възможността за водене от страна на органите на съдебна власт на дела в 
електронна форма. Не е предвидена и възможност за преобразуване на хартиени 
документи и доказателствени материали, чието естество позволява това, в електронни 
такива. 

По отношение на управлението, правосъдието като сектор е точка на 
взаимодействие между съдебната и изпълнителната власт. Висшият съдебен съвет 
(ВСС) е постоянно действащ орган, който представлява съдебната власт и осигурява 
нейната независимост, определя състава и организацията на работа на съдебната власт 
и осъществява управление на дейността й без да засяга независимостта на нейните 
органи. 
От друга страна правораздаването в България се осъществява от Върховния касационен 
съд, Върховния административен съд, апелативни, специализирани, окръжни, 
административни, военни и районни съдилища. Министерство на правосъдието (МП) 
като орган на управление заема особено място в структурата на държавния апарат. Той 
е изпълнително-разпоредителен орган. МП осъществява тясно взаимоотношение с 
всички законодателни органи. Министърът на правосъдието има определени 
конституционни правомощия по отношение на съдебната власт и ВСС, чрез които се 
цели създаване на ефективно взаимодействие между органите на съдебната и на 
изпълнителната власт. 
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Нормативните разпоредби предвиждат правомощия на министъра на 
правосъдието да участва в изготвянето на бюджета, да управлява недвижимото 
имуществото на съдебната власт, да прави предложения относно кариерното развитие и 
да участва в организирането на квалификацията на магистратите, като решаващата роля 
на ВСС в тези области е запазена. 
Икономическа среда 
 

От икономическа гледна точка, изпълнението на софтуерната практика зависи 
основно от финансирането на такъв проект. Бюджетът за капиталови разходи на 
съдебната система е крайно недостатъчен. Качественото и бързо правораздаване 
продължава да страда от остра липса на нови съдебни сгради и недостатъчно 
техническо обезпечаване на работата на съдилищата.  

Понастоящем функциите в областта на планирането, приемането, изпълнението 
и отчитането на съдебния бюджет са разделени между различни органи. Това 
обстоятелство затруднява координацията между отговорните институции и влияе 
негативно върху качеството на процесите по планиране и отчетност на бюджетните 
разходи. Укрепването на капацитета на ВСС и МП, както и подобряването на 
координацията между тях е възможна, и желана стъпка, в посока справяне с това 
предизвикателство.  

Въвеждането на програмно бюджетиране на разходите на съдебната система е 
както важен приоритет на продължаващата съдебна реформа, така и основно 
предизвикателство. Трайно установеният ‘исторически’ модел на бюджетиране на 
съдебната система, при който финансирането за следващата година е поставено в 
механична зависимост от отчетения бюджет неизбежно рефлектира върху подобряване 
на качеството на предлагания продукт. Ето защо обвързването на съдебния бюджет с 
показатели за резултатност и изпълнение на заложени ‘програмни’ приоритети е 
основен приоритет за провеждане на цялостна реформа. В същото време не бива да се 
подценяват евентуална реактивност и дезинтересираност от страна на професионалното 
съсловие, в не малка степен дължащи се на недостатъчно неразбиране на ползата от 
въвеждане на програмно бюджетиране и принципите на съставяне, управление и 
отчитане му. 
 
 
Социокултурна среда 
 

Социокултурната среда в контекста на въвеждане на добрата практика се 
тълкува от гледна точка на нагласите, които потребителите биха имали.  За да бъде 
успешно, както в Австрия и другите държави използването на гласов софтуер, трябва 
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заинтересуваните страни да преодолеят предразсъдъците си от въвеждане на иновация 
и преструктуриране на отработен механичен процес, каквото е протоколирането „на 
ръка“. 
 Според Проучването „Нагласи на магистратите за реформи в съдебната система в 
България” е осъществено с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България” 
и е проведено в рамките на проект „Инициатива за прозрачни съдебни назначения”, над 
две трети от магистратите смятат, че промените в съдебната система през последните 
две години са с малък обхват и все още липсват осезаеми резултати. Едва 8-9% са на 
мнение, че системата се променя към по-добро и измененията са значими.  

Именно този скептицизъм трябва да бъде преодолян, за да се видят 
предимствата на добрата практика. Внедряването на подобно на Dragon  софтуерно 
решение в Българския съд изисква начертаването на стратегически подход и конкретни 
мерки, които да направят прехода плавен. Позитивното приемане на софтуера в 
работата на съдебните секретари и съдиите и цялата съдебна администрация, изобщо, е 
от ключово значение за успешното му използване. Стратегическият следва да се 
разглежда в две посоки: създаване на нагласи и урегулиране на процесите; 
 
Технологична среда 
 

Технологичната среда се характеризира с комуникационната инфраструктура, 
която  е налична в съдебните институции. При изграждане на комуникационна 
инфраструктура за сектора, която включва закупуване на комуникационно оборудване, 
разработване на общ IP адресен план и внедряване на средства за наблюдение и 
контрол, целите са частично постигнати, поради липса на единен доставчик на 
комуникационна свързаност между обектите, които се експлоатират от сектор 
„Правосъдие“. Често в една сграда има толкова доставчици, колкото различни 
структури от сектора я ползват .  

Доставени са сървъри и съпътстващи софтуерни продукти за реализация на 
активна директория за сектора, пощенски сървър и др., но целите не са напълно 
постигнати. Частичната реализация води до липса на централизирано хранилище за ИТ 
ресурсите в сектора, както и средства за централизирано управление, контрол и 
налагане на политики. Недостатъчният брой и не централизирани пощенски сървъри 
води до използването на електронна поща от различни доставчици с различно качество 
и ниво на сигурност. 
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Обобщение 
  

Настоящото изследване представи преглед и анализ на 30 добри практики в 
областта на внедрени софтуерни решения в съдебна среда. Не малка част от тях не 
представляват иновация за България, което е добър знак, че успешно се движим в 
посока на технологично развитие и приемственост в сектора на правосъдието. Общото 
заключение от съществуващите доклади на национално и общностно ниво относно 
ефективността на съдебната система е, че България има добре технологично развита 
съдебна система, готова да приеме иновация от типа на софтуер за гласово 
разпознаване. 

Избраната и представена добра практика е пример за структурата, логиката и 
функциалността на софтуерно решение, което да се разработи и внедри пилотно в 
българския съд. Настоящото изследване няма да цел да наложи търговски продукт, а 
единствено да очертае и визуализира рамката, в която иновационната идея да се развие. 

Въвеждането на тази иновация ще нареди България сред световните първенци в 
оптимизирането и автоматизирането на съдебни процеси, допринасяйки за една по-
модерна и по-добре работеща съдебна система, развиваща се в прозрачна среда. 
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