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Проект: “Правосъдие близо до хората: втора фаза”

Трета национална конференция
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град София
С любезното съдействие на Върховен касационен съд
С подкрепата на Фондация „Америка за България”

МЕХАНИЗМИ И ГАРАНЦИИ ЗА
ОБЕКТИВНОСТ, ПРОЗРАЧНОСТ И ЗАЩИТА
НА СЛУЧАЙНИЯТ ИЗБОР ПРИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

АСУД е приложение, което използва платформата
Domino/Lotus Notes, разработена, въведена и проверена
като ефективност и високо ниво на сигурност в
работата на щатските и федерални съдилища на Америка,
заради което е и утвърдена като софтуерен продукт за
управление, администриране и разпределяне на
съдебните дела.

I. РАЗРАБОТВАНЕ НА МОДУЛА ЗА СЛУЧАЙНО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА И ПРИЛОЖЕНИЕ

•

през 2001г. въвеждане и използване на Автоматизирана система за управление
на делата /АСУД/ по проект на ААМР в подкрепа реформата и укрепването на
съдебната система в България /ИУСС, ПРСС/

•

през 2006г. разработване и въвеждане на Модул към АСУД за случайно
разпределение на делата, чрез интегрирането му в тази система за
управление на делата за гарантиране на най-високото ниво на защита
срещу опити за манипулиране избора на съдия-докладчик и неправомерен
достъп!

•

през 2011г. актуализиране на Модула за случайно разпределение към АСУД,
чрез обезпечаване на възможност за случайно разпределение на съдебните
дела по комплексна сложност и материя и възможност за случайно
автоматично разпределение на съдебните заседатели, участващи в съдебни
състави по делата.

II. ТЕХНИЧЕСКИ МЕХАНИЗМИ И ГАРАНЦИИ ЗА ЗАЩИТА И
ОТЧЕТНОСТ ПРИ СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

1.ИНТЕГРИРАНЕТО на Модула за случайно разпределение на делата към
Автоматизираната система за управление на делата/АСУД/.
По този начин се постига изключителна бързина и оперативност при
разпределението, а информацията за последното автоматично се отразява в
електронен протокол към електронната папка на разпределеното дело.

2.Автоматично създаване на ПРОТОКОЛ от разпределението /история на
съдийските назначения/ , който се архивира в системата, автоматично се генерира
към електронната папка на всяко дело в АСУД и се разпечатва на хартиен носител
към същото преди да се предостави разпределеното вече дело на съответният
докладчик, като този протокол не подлежи на изтриване и редактиране от нито
един потребител на АСУД, в това число и системният администратор на съда!
•В Протокола за случайно разпределение на съдебните заседатели се включват
аналогични основни реквизити, без посочване сложността на делото. Този протокол
също се генерира в автоматично в АСУД и се разпечатва на хартиен носител, който
се прилага към делата.

•

В Протокола за случайно разпределение задължително и автоматично се
генерират като негови реквизити основните елементи
на
разпределението, представляващи технически гаранции за обезпечаване
на случайност и равномерност на натоварването, а именно:
– номер на дело, списък с имената на всички съдии, участващи в
разпределението;
– имената на съдии, изключени от разпределението, със задължително
посочване на причините за това;
– процент на натовареност на всеки от участващите в разпределението
съдии;
– име на разпределящия /лицето, на което със заповед на Председателя и
Вътрешни правила е възложено разпределението;
– дата, точен час /до секунди/ на извършеното разпределение;
– статистически шифър на разпределяното дело;
– вид по материя на делото /гражданско, наказателно, административно/;
– фактическата и правна и сложност на разпределяното дело, както и
комплексния индекс за сложност на същото, определени по Вътрешни
правила и утвърдена процедура за Районен съд-Благоевград;
– начин на разпределението /автоматично или ръчно, като при последното
задължително се записват в протокола и съхраняват причините за този
начин на разпределение/;
– подпис на разпределящия /за хартиеният носител на протокола/

„История на съдийските
назначения‘

Протокол от
разпределението
- при избор на
бутон „История
на съдийските
назначения‘‘

„История на съдийските
назначения‘

Протокол от
разпределението
- при избор на
бутон „История
на съдийските
назначения‘‘

3. Автоматично генериране на АРХИВ от разпределението както в АСУД
/»история на редакциите» в електронната папка на всяко конкретно дело/, така и в
Модула за разпределение в папка “Judge Profiles” ./

•

Архива от разпределението към /’’историята на редакциите по делото”/,
също не може да бъде изтрит и редактиран, тъй като нито един потребител
на АСУД, в това число и системният администратор на съда нямат права
за редактирането му!!!

•

Архива /”историята на редакциите”/ съхранява всички редакции по
разпределението, както и опити за такива /при нефинализирано или
несъхранено разпределение/, като оставя нерадактируема следа от опита за
промяна във вече извършеното автоматично разпределение на делото.
В този Архив се генерира и съхранява информация за:
времето на разпределяне, разпределящият, името на разпределения съдия,
начина на разпределението /автоматично или ръчно/ и всички редакции по
делото от образуването до неговото архивиране.

„История на редакциите‘‘

Запис за
разпределението към
делото - при
избор на бутон
„История на
редакциите‘

•

•

•

4. Извършваното разпределение с Модула към АСУД не може да бъде
манипулирано, защото лицата с права за извършване на разпределението
нямат права за редактиране, като същите притежават персонална парола и
профил за достъп до Модула за разпределението.
5. При разпределението чрез Модула към АСУД не е възможно
манипулиране на разпределението, чрез промяна на процентната
натовареност на съдиите, тъй като такава промяна автоматично се отразява
и генерира като информация в Протокола от разпределението и в Архива
/история на редакциите по електронната папка на делото/.
6. Разпределението на делата чрез Модула към АСУД гарантира
обективност и случайност на тази процедура, тъй като няма никаква
възможност за предвиждане на избор на съдия-докладчик, преди
извършването му.

III. МЕХАНИЗМИ И ГАРАНЦИИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА
СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
• 1. Извършваното разпределение, Протокола от разпределението и Архива
/история на редакциите по делото/ са видими по всяко време от всички
потребители на системата. /При ползването на дистанционен достъп до делата
чрез въведеният в Благоевградски съдебен район Единен електронен портал ,
информацията за разпределението на делото от Архива към АСУД, също е
видима по всяко време в електронната папка на всяко дело и за тези
външни потребители с права за достъп до делата-адвокати, юрисконсулти или
страни/.При промяна в разпределението /примерно отвод/, последното
автоматично веднага се отразява като информация и за потребителите на
Електронния портал ./
• 2. При желание на страните, техните адвокати, външни граждански
наблюдатели или медиите, същите могат да присъстват при извършване на
разпределението на новопостъпили дела в съда.
• 3. Лицата с права за разпределение са изрично и предварително определени
със Заповед на Председателя, като същите извършват разпределението
съобразено утвърдени и публикувани Вътрешни правила на съда, при ясни и
унифицирани критерии, предварително съгласувани на ОС.

III. МЕХАНИЗМИ И ГАРАНЦИИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА
СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

•

4. Всички изключения от автоматичното разпределение на делата по
АСУД са изчерпателно и изрично посочени в утвърдените и прилагани
Вътрешни правила за разпределение на делата в съда, с които са
запознати предварително всички съдии и съдебни служители, както и
обществеността с публикуването им в съдебният сайт.

•

5. Периодично извършване на статистика във връзка с разпределението,
предоставяна на всички съдии относно: разпределените дела по съдии за
даден период, по вид, по материя, по процентна натовареност, по
статистически шифър, по комплексна сложност. Тази статистика се използва
за отчитане равномерността при разпределението и натовареността на
съдиите по отделения в съда.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Чрез тези технически
механизми към софтуера за автоматично
разпределение на делата се обезпечава и постига:
- ефективно приложение на принципа на случайният избор, чрез
обезпечаване на обективност, безпристрастност и същевременно с това
равномерност на натоварването, включително и при отчитане комплексна
сложност на делата
- най-високото ниво на сигурност при разпределението на делата, като
не се допуска възможност за манипулиране на избора или нерегламентиран
достъп до разпределението, без техническа следа от такива опити
- прозрачност, отчетност и документиране на разпределението с
автоматично генериране на нередактируеми
от потребителите на АСУД
протоколи и архив
- интегриране към системата за управление на делата с техническа
възможност и за Централизирано извършване на разпределението, при
въвеждане на такава организация от страна на ВСС и МП.
-ефективна антикорупционна мярка като гаранция за независимост и
безпристрастност на определените съдии и съдебни състави при разглеждане на
делата

Изготвил презентацията:
съдия Екатерина Николова
Председател на РС-Благоевград

