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ВъведениеДОБРО И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Една от основните причини за проблемите в работата на съдебните органи в Бълга-
рия е неравномерната им натовареност с дела. Т.е. ние имаме немалко съдии, прокурори и 
следователи, но едни от тях са пренатоварени, а други – бездействат.

Неравномерната натовареност е налице, когато броят на съдиите, прокурорите, сле-
дователите към съответен съд, прокуратура, следствие не отговаря на нуждите на 
гражданите там. Просто количеството дела е толкова голямо, че магистратите не мо-
гат да се справят навреме или с необходимото внимание и качество. Именно в резултат 
от лошото разпределение на дела в много случаи правосъдието е бавно и това поражда 
оправдано обществено недоволство.

Въпросът с натовареността на магистратите, съответно – за бавната скорост на 
правораздаване у нас, е само част от генералният проблем за това как се управлява съ-
дебната власт. С други думи – успява ли мениджмънта на съдебната система да постиг-
не максимално ефективен резултат с дадения им ресурс – финансов, човешки, времеви. 
Важни аспекти тук са генералният начин на управление – как се вземат управленски-
те решения, води ли се дългосрочна и последователна политика, за какво се разходват 
средствата от бюджета на съдебната власт и дали работата на съдебните органи е 
ефективно организирана? Последният въпрос е особено важен, защото той е едно от ос-
новните предизвикателства на днешния ден – как да модернизираме администрацията 
на правосъдието, така, че да бъде по-евтина, по-бърза и по-удобна за гражданите? Един 
от най-убедителните отговори на този въпрос е – електронното правосъдие.

ВЪВЕДЕНИЕ
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ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
Проф. д-р Георги Димитров

1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ Е-ПРАВОСЪДИЕ
Реформата на съдебната система е безусловно свързана с един от най-важните  

елементи от концепцията за електронно управление - въвеждането на електронното 
правосъдие.20 Под този термин се разбира комплекс от финансови, организационни, тех-
нологични, образователни и нормативни мерки, целящи ефективното използване на ин-
формационните и комуникационните технологии в съдебната система.21

По-конкретно мерките са насочени към осигуряване  възможност на гражданите за 
упражняване на процесуални права в електронна форма, извършването на удостовери-
телни изявления от органите на съдебната власт, обезпечаването на вътрешната 
организация на работата с електронни дела и обмена на електронни документи между 
различните органи на съдебната власт, от една страна, и обмена между тях и адми-
нистративните органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, 
предоставящи обществени услуги, от друга. Въвеждането на мерките за е-правосъдие 
следва да гарантира еднаква степен на ефективност на органите на съдебната систе-
ма и на техните администрации при осъществяване на компетенциите им. Едновремен-
но с това те трябва да осигурят най-малко същото ниво на сигурност за реализацията 
на процесуалните права на гражданите и сигурност на оборота като цяло, което е по-
стигнато към настоящия момент със съществуващите правила за обмен на информа-
ция и документи на хартиен носител. Мерките ще създадат прозрачност на съдебната 
система при упражняване на функциите им и ще доведат до икономии за държавата и 
гражданите за милиарди левове. 

2. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ
До този момент 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, липсваше и правна възможност 
за упражняването на процесуални права в електронна форма. Единични разпоредби в про-
цесуалните закони въвеждаха ограничени възможности за водене на определени списъци 
или книги в електронна форма и извършване на определени действия по електронен път. 
Предвидена е и правна възможност за представяне на електронни доказателства за до-

20Настоящия раздел следва общите постановки на Концепцията за въвеждане на електронно правосъдие, 
разработена от автора за нуждите на работната група за въвеждане на електронното правосъдие към 
Министерството на правосъдието, разработила нормативната уредба за въвеждане на електронно правосъдие май 
– октомври 2012 г. 
21В чуждестранната литература “E-Justice”.
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казване на материални правоотношения.
С влизането в сила на Закона за електронния документ и електронния подпис още през 

2001 г. електронните документи се признаха за равностойни на хартиените и можеха да 
бъдат подписани с обикновен, усъвършенстван или с квалифициран електронен подпис, 
който, както бе изследвано по-горе, има правното значение на саморъчен подпис.22 Извън 
предмета на ЗЕДЕП обаче останаха нерегулирани един голям кръг от обществени от-
ношения, свързани със зачитането на правната стойност на електронния документ и 
електронния подпис в съдебната система и въобще упражняването на процесуални пра-
ва в електронна форма. Предвид изложеното, приложението на електронния документ и 
електронния подпис в работата на органите на съдебната власт наложи приемането на 
промени в съответните материални и процесуални закони. 

Използването на електронния документ и електронния подпис пред органите на съ-
дебната власт и регулирането на използването на технологиите на практика означава 
гражданите да могат по електронен път да упражняват процесуалните си права, ор-
ганите на съдебната власт да могат по електронен път да извършват процесуални 
действия като издаване на актове или уведомявания, както и да извършват удостове-
рителни волеизявления по електронен път.

3. КОНЦЕПЦИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
Концепцията, върху която стъпва идеята за регулиране на електронното правосъдие, 

почива върху следните основни пуктове:

3.1. ПОЕТАПНОСТ
Въвеждането на електронното правосъдие не е еднократен акт, а процес. Същият 

следва да е съобразен с текущото състояние и готовността на съдебната система да 
въведе реформи, както и с финансовата обезпеченост на тези реформи. Предвидено е 
реформата по въвеждане на е-правосъдие да премине през следните етапи:

3.1.1. ПЪРВИ ЕТАП
Обхваща регулирането на основните групи отношения в организацията на работата на 
органите на съдебната власт и гражданския и административния процес:
• Възможност за упражняване на процесуални права в електронна форма от страна на 
гражданите в гражданския и административния процес без такива по изпълнителните,  
заповедните и някои охранителни производства;
• Издаване на актове и извършването на действия от органите на съдебната власт в 
електронна форма в гражданския и административния процес без такива по изпълни-
телните, заповедните и някои охранителни производства; 
• Извършване на удостоверителни изявления в електронна форма от всички органи на 
съдебната власт;
• Водене на електронни дела и едновременна работа с електронни и хартиени дела от 
всички органи на съдебната власт;

22Виж Димитров, Г., Право на информационните и комуникационните технологии, Т. II, Гл. I, Фондация “Право и 
Интернет”, София, 2014.
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• Оперативно съвместим и сигурен обмен на електронни документи между органите на 
съдебната власт; 
• Оперативно съвместим и сигурен обмен на електронни документи между органите 
на съдебната власт и административните органи, лицата, осъществяващи публични 
функции и организациите, предоставящи обществени услуги; 
• Водене, съхранение и достъп до електронни регистри на актовете на органите на съ-
дебната власт, с обявяване на актове. 

3.1.2. ВТОРИ ЕТАП
Вторият етап предвижда въвеждането на нормативни изменения, позволяващи: 

• извършването на процесуални действия за нуждите на изпълнителните, заповедните 
и онези охранителни производства, които са останали извън предмета на регулиране на 
първия етап; 
• регистърна реформа на актовете на органите на съдебната власт и правно релевант-
но вписване на обстоятелства във връзка с актовете на органите на съдебната власт.
 

3.1.3. ТРЕТИ ЕТАП
За третия етап е предвидено уреждането на регистърната реформа на охранител-

ните регистърни производства и превръщането на всички регистри, водени от съда, на 
различни юридически лица в електронни (юридически лица с нестопанска цел, адвокатски 
дружества, религиозни организации, политически партии и др.).

3.1.4. ЧЕТВЪРТИ ЕТАП
Четвъртият етап обхваща систематично и всеобхватно въвеждане на електронно 

правосъдие в наказателния процес. Тази фаза е оставена за по-късен етап, тъй като по 
отношение на наказателния процес и отношенията, свързани с изпълнение на наказани-
ята, е преценено, че е рано да се пристъпва към регулиране извършването на процесуал-
ни действия по електронен път, преди съдебната система да е установила практика по 
упражняването на процесуални права в електронна форма. След натрупване на практика 
и отстраняване на проблеми, идентифицирани по привеждане в изпълнение на предходни-
те етапи, е възможно да се пристъпи към реформа в наказателнопроцесуалното право. 

3.2. ВЕДОМСТВЕНА ГОТОВНОСТ
За обезпечаване на гъвкавост и поетапност при преминаване на съдебната система 

към работа в условията на електронно правосъдие е предвидено правната възможност 
за упражняването на процесуални права да възниква след решение на Висшия съдебен 
съвет и при наличие на технологична готовност от съответния орган на съдебната 
власт. След искане от съответния орган ВСС ще установява: 
• дали органът е предприел съответния пакет от мерки и е обезпечил изискуемото ниво 
на информационна сигурност на информационните си системи, технологична обезпече-
ност, образованост на магистратите и административните служители, организация 

Проф. д-р Георги ДимитровДОБРО И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
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по обслужване  воденето на електронни дела и т.н.; 
• кои процесуални права могат да се упражняват в електронна форма пред този орган 
на съдебната власт. След влизането в сила на решението на ВСС органът на съдебната 
власт няма да може да отказва извършването на съответните процесуални действия 
в електронна форма. При наличие на технологична готовност обемът от процесуални 
действия може да се разширява, отново след решение на ВСС.. Така постепенно и поет-
апно различните органи на съдебната власт ще преминават към електронно правосъдие 
и ще разширяват възможностите за упражняване на процесуални права от страна на 
гражданите. 

3.3. ПРАВО, НО НЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЕ 
Електронното правосъдие, така както и електронната търговия и електронното 

правителство, стъпват върху концепцията за доброволност и избор при използване на 
електронна форма. С други думи, въвеждането на процесуални права в електронна форма 
е само една допълнителна възможност за гражданите, а не задължение за тях. В тази 
връзка предложените промени само разширяват правните възможности на гражданите 
за избор на начин на упражняване на правата им и по електронен път, а не ги лишава от 
възможността да бъдат уведомявани на хартиен носител или въобще производствата 
да протекат в познатата форма. Допуснато е включително част от производството 
да протече в електронна форма при наличие на такава воля на гражданите.    

3.4. СЪОБРАЗЕНОСТ С ДИНАМИКАТА НА РАЗВИТИЕТО НА ТЕХНОЛОГИИТЕ
Доколкото технологиите се развиват изключително бързо, е предвидено динамични-

те отношения, неподлежащи на трайна уредба – изисквания към формати за подавани-
те електронни документи, изисквания към интерфейси за извършването на електронни 
изявления, изисквания към дизайна на публичния интерфейс на интернет страниците на 
органите на съдебната власт и др., да се уреждат с акт на ВСС. 

3.5. ОПЕРАТИВНО СЪВМЕСТИМ И СИГУРЕН ОБМЕН
В съдебната система се използват малък брой информационни системи за управление 

на дела и организиране на работата. В този смисъл е улеснена възможността за опера-
тивно съвместим обмен на информация и документи между тези системи. Концепцията 
почива върху директен peer-to-peer обмен между органите на съдебната власт. Това се 
постига чрез сравнително бързо и евтино адаптиране на системите, които и понасто-
ящем поддържат тази функционалност. 

Обменът да документи и данни между административните органи, чиито актове 
подлежат на контрол по съдебен ред, от една страна, и събирането на информация от 
административните органи за нуждите на извършването на удостоверителни изявле-
ния от органите на съдебната власт, от друга, е предвидено да се извършва чрез при-
вързването на системите на органите на съдебната власт с единната среда за обмен 
на електронни документи, създадена за нуждите на електронното управление.  


