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Резюме и препоръки 
 

През последните години Европейската мрежа на съдебните съвети е разработила рамка и 

визия за независимост и отчетност на съдебната власт, както и набор от показатели за оценка 

на състоянието на независимост и отчетност на съдебните системи в ЕС. Част от това начинание 

е проведеното през 2014—2015 г. проучване сред съдиите в Европа относно тяхната 

независимост. Показателите бяха преразгледани и преработени миналата година. Така 

преработените показатели бяха въведени в действие тази година, като беше проведено и 

преработено проучване.Резултатите са представени в настоящия доклад. Представени са също 

така и първата версия на рамката и наборът от показатели за качество на правосъдието. 

Независимост и отчетност на съдебната власт 

Показатели за изпълнение 

Почти всички участници и наблюдатели — общо 23 субекти — приложиха показателите в 

своите съдебни системи. Резултатите са предназначени основно да бъдат ползвани от всяка 

съдебна власт, за да покажат нейните силни и слаби страни, както и за  да се обърне внимание 

на последните. Макар и усъвършенствани, данните трябва да бъдат използвани внимателно, 

тъй като все още е трудно чрез показателите да бъдат обхванати толкова много различни 

съдебни системи.  

Може да се заключи — до голяма степен в съответствие с резултатите от 2014—2015г., че: 

(1) По отношение на независимостта и отчетността все още има какво да се желае. 

(2) Резултатите по отношение на обективната (възприеманата) независимост са 

противоречиви. Гледната точка на страните в съдебния спор до голяма степен липсва, 

което води но ниски резултати, като в същото време и корупцията представлява 

проблем. От друга страна, гражданите изобщо и съдиите като цяло имат положително 

отношение към независимостта на съдебната власт, като в почти всички страни 

доверието към съдебната власт е по-голямо, отколкото към другите държавни органи.  

 (3) По отношение на обективната независимост, финансирането на съдебната власт 

обикновено не е добре организирано, а съдебните власти са зависими от решенията, 

взети по преценка на отделните правителства. Съдебното управление все още често е в 

ръцете — пряко или косвено — на министрите на правосъдието.  

(4) Що се отнася до отчетността, резултатите в различните държави се различават 

значително. Като цяло външният преглед на съдебната власт и (разкриването на) външните 

функции на съдиите получават ниски резултати. Външният преглед е сложен въпрос, тъй като 

ако не е поръчан от самата Съдебна власт, той дава възможност за външна намеса в съдебната 

власт, като по този начин отнема нейната независимост.  
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Проучване сред професионалните съдии за това, как те възприемат независимостта 

Един от показателите за субективна независимост се отнася до възприемането от страна на 

самите съдии на тяхната независимост. За да бъдат събрани данните за това, за втори път беше 

проведено проучване сред съдиите в Европа. Този път участваха общо 11 712 съдии от 26 

държави. При първото проучване, през 2014—2015г., взеха участие 5878 съдии от 20 държави. 

Проучването беше проведено в края на 2016г. Беше поискана определена информация за 

личностните характеристики на респондентите: пол и опит. Що се отнася до независимостта на 

съдиите в държавата, полът не оказва влияние върху резултата. Влиянието на пола върху 

мненията за определени аспекти на независимостта също е ограничено, макар че съществуват 

разлики между отделните държави, като някои държави излизат напред. Влиянието на опита 

като цяло е малко, но за някои държави е значително. Съществува обща тенденция, съдиите с 

голям опит да оценяват своята независимост по-високо от съдиите с по-малък опит.  

Основните изводи са, както следва: 

(1) Относно цялостното възприемане на независимостта, по скала от 10 точки, 

респондентите оценяват независимостта на съдиите в своята държава между 6,5 и 10 

средно за държава. Пет от държавите са получили между 6,5 и 7 точки. 

(2) Когато върху съдиите бива оказван неуместен натиск, трите най-често давани отговора 

за това, от страна на кого се упражнява този натиск, са: управлението на съдилищата, 

включително председателя на съда (25 %), плътно следван от страните(24 %) и техните 

адвокати и, с по-голяма разлика, от медиите (16 %).   

(3) По отношение разпространението на подкупи могат да бъдат разграничени три 

категории съдебна власт: (i) съдебна власт, в която почти всички съдии вярват, че не се 

приемат подкупи; (ii) съдебна власт, в която малък процент (по-малко то 4 %) от 

съдиите вярват, че подкупи се приемат, а 10-20 % не са сигурни дали подкупи се 

приемат или не; и (iii) Съдебна власт, в която по-висок процент от съдиите вярват, че 

подкупи съществуват и много повече от 20 % (до 55 %) не могат да кажат дали подкупи 

се приемат или не.    

(4) Решенията за назначаване и повишаване на съдиите са важни въпроси, като 22 % от 

съдиите (средно за държава) вярват, че решенията за назначаване не се основават на 

заслугите и опита, а 38 % вярват, че това се взема предвид при решенията за 

повишаване.  

(5) Влиянието на медиите върху решенията на съдиите е голямо в по-голямата част от 

държавите и нараства. Влиянието на социалните медии е много по-малко от това на 

традиционните медии, но нараства в почти всички държави.  

(6) 22 % от участващите съдии считат, че съдебната власт не е уважавана от правителството 

и парламента, като 34 % мислят същото за традиционните медии. Разликите между 

съдебните власти са много големи. Уважението (неговата липса), демонстрирано в 

социалните медии, като цяло се счита за по-малък проблем. 
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(7) Средно 33 % от съдиите не вярват, че висшите съдебни съвети разполагат с 

подходящите механизми и процедури за ефективна защита на независимостта на 

съдебната власт. 

(8) На съдиите беше зададен въпросът, кое би допринесло най-много за независимостта на 

съдебната власт в тяхната страна. Отговорите бяха много последователни: най-често 

бяха посочвани по-добри условия за работа по отношение на натовареността, на второ 

място бяха поставени условията на работа по отношение на заплащането, включително 

пенсиите и пенсионната възраст, и на трето място — назначаването и повишаването въз 

основа на заслугите и опита. 

Качество на съдебната власт 

С оглед на една по-широка гледна точка за качеството на правосъдието бяха избрани четири 

области на качество, които да бъдат разработени в тази първа фаза. Тези области са свързани 

със следните важни задачи на съдебната власт: 

 

 Предоставяне на публичен достъп до правото, което направлява обществото 

 

 Гарантиране на съответстващ процес от гледна точка на достъпността 

 Своевременно и ефективно произнасяне на съдебни решения  

 Постановяване на съдебни решения 

За тези четири области бяха разработени ясна рамка и набор от показатели за изпълнение. 

Показателите са фокусирани по-скоро върху това, което може да се опише като „качество на 

резултатите“, отколкото върху „системи за качество“ (изключение прави оценката на 

качеството на решенията). 

Прави се разграничение между описанието на обективните характеристики и субективната 

оценка на изпълнението. Качеството отчасти се определя пряко от постановеното по закон. В 

допълнение някои аспекти на качеството като продължителност на съдебните процеси, могат 

да бъдат обективно измерени. Все пак също така съществуват много аспекти, които могат да 

бъдат оценени само субективно. Субективни оценки могат да бъдат давани от самата съдебна 

власт (съдебни съвети/съдилища/съдии) и от страните по съдебни спорове (страни/адвокати/ 

наблюдатели). На този етап се знае много малко за мнението на ползвателите на услугите на 

съдилищата. Следователно субективна оценка трябва да бъде ограничена до мненията 

отвътре.   

Наборът показатели беше направляван от три съдебни власти, а резултатите са представени в 

този доклад. Оказа се възможно показателите да бъдат измерени. Въз основа на пилотното 

проучване се стигна до заключението, че подходът за разработване на показатели за 

изпълнение по отношение на качество е полезен и интересен. Резултатите могат да дадат 

тласък и приоритети за промяна. Наборът показатели определено не е окончателен. Той се 

нуждае от доразвиване, по-специално в областта на качеството на съдебните решения. Също 
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така би било важно в известна степен да бъде стандартизиран процесът на попълване на 

въпросника, и по-специално начинът на участие от страна на съдиите.  

Както при независимостта и отчетността, ще бъде от огромна полза, ако всички членове, и по 

възможност наблюдателите от Европейската мрежа на съдебните съвети, вземат участие в 

измерването на показателите като изходна точка за съвместно поемане на отговорността за 

качество на правосъдието.  

 

Препоръки към Европейската мрежа на съдебните съвети 

Независимост и отчетност на съдебната власт 

Прави се разграничение между използването на заключенията по същество за подобряване на 

функционирането на съдебната власт и по-нататъшното развиване на системата от показатели, 

включително проучването сред съдиите. 

Използване на резултатите: 

1. Препоръчва се всички съдебни съвети и останалите управляващи органи да изследват 

резултатите за своите съдебни власти и да определят конкретни приоритети за 

промяна, където е необходимо, както и да информират Европейската мрежа на 

съдебните съвети за своите планове в края на 2017 г. или началото на 2018 г. 

2. В рамките на 4-годишния план на Европейската мрежа на съдебните съвети за 2018—

2021 г. Европейската мрежа на съдебните съвети ще обсъди и ще работи по 

предизвикателствата, представени в отчетите за независимостта и отчетността. 

Предизвикателствата за 2016—2017г. са: (1) липсата на доверие у съдиите към 

процедурите по назначаване и повишаване; (2) връзката между политическата система 

и медиите, от една страна, и съдебната власт, от друга страна, характеризираща се с 

Възприятието за липса на уважение в първата към последната; и (3) липсата на 

вникване по отношение на опита от страните по съдебните спорове. Освен до 

подпомагане на отделните съдебни съвети, това може да доведе до нови инициативи 

на Европейската мрежа на съдебните съвети. 

3. Освен това групите за диалог ще се организират около определени теми, когато 

съдебните съвети се сблъскат с подобни проблеми. 

По-нататъшното разработване на системата от показатели по отношение на независимостта 

и отчетността, включително проучването: 

 

4. Периодичността на измерване на показателите и провеждането на проучване за 

независимостта и отчетността сред съдиите е две години. Това се счита за разумно от 

гледна точка на времето: нито прекалено често, за да доведе до съдебна апатия, нито 

прекалено рядко, което би довело до несъответствие. Следващият път ще бъде 

съответно през 2018—2019 г. 
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5. След като показателите са преминали разширен вътрешен контрол , следващата стъпка 

е да бъдат подложени на външно преразглеждане от научната общност и от 

партньорите на Европейската мрежа на съдебните съвети (както във, така и извън 

съдебната власт). Това трябва да се направи през първата половина на 2018 г., тъй като 

би могло да доведе до по-нататъшно преработване на показателите и проучването. 

Впоследствие преработването може да бъде осъществено през 2018—2019 г. 

6. През 2014—2015 г. беше проведено пилотно проучване относно независимостта сред 

съдебни заседатели в Скандинавия. Тъй като проучването се оказа полезно, а 

резултатите интересни, препоръчително е през 2017—2018 г. да се проведе проучване 

сред съдебните заседатели в Европа.  

7. Потребностите от допълнителни проучвания и възможностите за провеждането им  — 

или само от Европейската мрежа на съдебните съвети, или съвместно с други органи — 

трябва да бъдат проучени през 2017—2018 г. въз основа на дейностите, описани в 

препоръките по-горе. 

Качество на правосъдието 

Доразвиване на показателите относно качеството на правосъдието 

8. Наборът от показатели за качество на правосъдието, както показа пилотното проучване, 

предоставя добра основа за система за всички членове и наблюдатели. 

9. Следващата стъпка е да се прецизират показателите чрез критично преразглеждане на 

тези показатели и на начина, по който те се измерват и оценяват. Също така това трябва 

да доведе до по-точни концепции, дефиниции и обяснения с цел подобряване 

еднаквостта при интерпретиране на показателите. Освен това трябва да се обсъди и 

предпочитаният начин на попълване на въпросника, така че да се даде възможност за 

коментари от страна на съдиите. Всичко това трябва да се осъществи през втората 

половина на 2017 г. 

10. След като това е изпълнено, показателите могат да бъдат прилагани от всички членове 

и наблюдатели в Европейската мрежа на съдебните съвети. Това трябва да се 

осъществи през първата половина на 2018 г. 

11. По-нататъшните стъпки ще включват заемането с областите на качество, които все още 

не са били разглеждани. Също така впоследствие би могло да се предвиди 

разширяване на обхвата на проучването сред съдиите и по отношение на качеството. 

12. Висшите съдебни съвети трябва да изразят своята отговорност по отношение 

стандартите за качество на съдебната система — тяхното дефиниране и оценка — за 

целите на качеството, а също и по повод на връзките и понякога баланса между 

качество, независимост и отчетност. Тази отговорност може да намери място в 

практиката само в тясно сътрудничество със съдиите. 

 

 



Доклад на ЕМСС за независимост, отчетност и качество на съдебната власт — показатели за изпълнение, 
2017 г.,приет от Общото събрание, Париж, 9 юни 2017 г. 

 

 

9 

1. Въведение 

 

През 2013 г. Европейската мрежа на съдебните съвети стартира първия проект за 

независимост и отчетност. Проектът беше фокусиран върху разработването на показатели 

за независимост и отчетност на съдебните власти в ЕС и разработването на визия за 

Европейската мрежа на съдебните съвети относно независимостта и отчетността. 

Оттогава насам Европейската мрежа на съдебните съвети успешно разработи нормативна 

визия за независимостта и отчетността на съдебната власт и аналитична рамка, 

идентифицираща съществените съставни части на (i) независимостта и (ii) отчетността на 

съдебната власт. 

Във всички съдебни системи, участващи в проекта, беше разработен, тестван и приложен 

набор от количествени показатели, покриващи съществените съставни части, 

идентифицирани чрез рамката. 

На Общото Събрание в Рим през 2014 г. беше отбелязано, че съдиите никога не са били 

запитвани как възприемат своята собствена независимост. Това доведе до бяло петно в 

показателите по отношение на субективната независимост и беше решено сред 

европейските съдии да се разработи и проведе проучване. 

Това проучване беше проведено през 2015 г., като резултатите от показателите и 

проучването бяха докладвани пред Общото събрание през 2015 г. Данните от проучването 

бяха включени в Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2016 г. 

(Фигура 57)1. Освен това беше проведен диалог в пилотна група, в която представители на 

четири съдебни системи обсъдиха резултатите за своите държави и разработиха идеи как 

да надградят силните страни и как да поправят слабостите. 

 

Следващата година (2015—2016) наборът от показатели и проучването бяха 

усъвършенствани, като бяха подготвени за прилагането им през следващата година. Бяха 

сформирани също и четири групи за диалог. Освен това обхватът на проекта за 

независимост и отчетност беше разширен, като беше стартирано разработването на 

показатели за качество на правосъдието.  

Бяха разработени паралелни показатели относно независимостта и отчетността на 

прокурорите в държавите членки, където Висшите съдебни съвети отговаряха и за 

прокурорите, освен за съдиите. 

 

                                                           
1
 Европейската мрежа на съдебните съвети и Европейската комисия си сътрудничат в някои раздели на 

Информационното табло. Данните, използвани в параграф 3.3.2 на таблото, отнасящи се до структурната 

независимост, бяха събрани чрез актуализиран въпросник, съставен от Европейската комисия в тясно 

сътрудничество с Европейската мрежа на съдебните съвети 
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През този период бяха разгледани две широки теми: 

(1) Първо, подобреният набор от показатели е приложен от 18 членове и 9 наблюдатели от 

Европейската мрежа на съдебните съвети, а подобреното проучване сред съдиите е 

приложено отново. Това е вторият път, когато съдиите в Европа са запитани от 

Европейската мрежа на съдебните съвети относно тяхната собствена независимост. 

Австрия, Хърватия, Чешката Република, Естония, Финландия, Франция и Германия за 

пръв път се присъединиха към проучването, което доведе до общо 11 712 съдии, взели 

участие в това проучване. От друга страна, Черна гора не взе официално участие в 

проучването.  

(2) Втората точка, по която беше работено, е разработването на качествени показатели, 

при което стартира разработването на стандарти, насоки и най-добри практики, 

основани на тези показатели. Екипът по проекта също така е взел под внимание как 

Висшите съдебни съвети и еквивалентните органи оценяват качеството на 

постановяване на решения. Трябва да се има предвид, че работата по качеството все 

още е в проучвателната си фаза и резултатите трябва да се използват с повишено 

внимание.  

Членове на екипа по проекта са представители на 18 членове на Висши съдебни съвети и 9 

наблюдатели. Проектната група беше съпредстедателствана от Франция и Нидерландия от 

Кийс Стерк, Вицепредседател на холандския Висш съдебен съвет и Франс ван Дийк, директор 

на холандския Висш съдебен съвет , Ален Лакабрат и Гийом Тюсо, членове на френския Висш 

съдебен съвет. Секретари на проектната група бяха Имкйе Лугтен от холандския Висш съдебен 

съвет и Лиза Гамгани от френския Висш съдебен съвет. 

Както и преди, от членовете на екипа по проекта беше избрана експертна група за оценка на 

попълнените въпросници по показателите за независимост и отчетност, за да се види доколко 

отговорите са последователни и правдоподобни. Членове на експертната група бяха: Колин 

Тайър (Съдебен съвет Шотландия), Свен Йоханиссон (шведска Администрация на 

националните съдилища), Хосе Мигел Гарсия (Генерален съвет на съдебната власт, Испания) и 

Славомир Палка (Национален регистър на съдилищата), и Моник ван дер Гоес (офис на 

Европейската мрежа на съдебните съвети) в качеството си на секретар. 

 

Групата по проекта проведе следните срещи: 

26—27 септември 2016 г. в Рим, Италия. 

8—9 декември 2016 г. в Хага, Нидерландия. 

13—14 февруари 2017 г. в Брюксел, Белгия. 

16—17 март 2017 г. във Виена, Австрия. 

8 май 2017 г. в Брюксел, Белгия (среща на координаторите). 
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Докладът е организиран, както следва. В глава 2 е обобщена методологията, на която са 

базирани показателите за изпълнение по отношение на независимостта и отчетността и 

тяхното измерване, и е разширен подходът до качество на съдебната система, докато в глава 3 

е представен преглед на показателите и техните елементи. В глава 4 са представени 

резултатите от показателите общо за всички държави и за всяка държава поотделно. В 

параграф 5 е обсъдено проучването сред професионалните съдии по отношение тяхното 

възприемане на действителната им независимост, както и резултатите от проучването, а в 

глава 6 са дадени заключенията по отношение на независимостта и отчетността. В глава 7 е 

описано разработването на показателите за качество. Глава 8, в която се правят някои изводи, 

е заключителна за доклада. 
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2. Методология на показателите за изпълнение. 

Независимост и отчетност 

 

Предишните доклади на Европейската мрежа на съдебните съвети относно независимостта и 

отчетността на съдебната власт поставят концептуалната рамка на независимостта и 

отчетността, която е в основата на показателите и описва подробно тези показатели. Важните 

аспекти са резюмирани накратко тук. 

Независимостта и отчетността са взаимосвързани и многоизмерни понятия. За да обхванем 

тази комплексност, е необходима една обща рамка. Тази рамка може да бъде обобщена чрез 

пет основни понятия: 

1. Независимостта и отчетността вървят ръка за ръка: отчетността е предпоставка за 

независимостта. Независимостта се предоставя от обществото. Съдебна система, която 

не иска да се отчита пред обществото и не вижда потребностите на обществото, няма 

да получи доверието на това общество, а ще изложи на опасност неговата 

независимост в краткосрочен или дългосрочен план. Отчетността без независимост би 

смалила съдебната власт до една правителствена агенция. 

2. Наличието на официални правни гаранции за независимост (обективна независимост) 

не е достатъчно, за да бъде един съдия независим. Реалната независимост се обуславя 

от неговото или нейното поведение и проличава в неговите или нейните решения, като 

това дава отражение върху независимостта, върху начина по който тя се възприема от 

обществото и съставляващите го общности, както и от самите съдии (субективна 

независимост). Трябва да се отбележи, че при отделните социални групи начинът на 

възприемане е различен. 

3. За да може една съдебна власт да бъде независима, то съдебната система трябва да 

бъде независима като цяло, както и да е независим и всеки отделен съдия. Трябва да се 

прави разлика между независимостта на съдебната система като цяло и 

независимостта на отделния съдия. Макар че независимостта на съдебната система 

като цяло е необходимо условие за независимост на съдията, то тя не е достатъчно 

условие. Индивидуалната независимост може да бъде засегната от външни влияния от 

страна на държавни и други организации, както и от вътрешни влияния — вътре в 

съдебната система. 

4. За да съществува отчетност, трябва не само да се спазват формалните изисквания за 

отчетност, но също така населението трябва да възприема съдебната система като 

отчитаща се пред него. Дори ако съществуват формални обективни процедури за 

осигуряване отчетността на съдебната система, субективното възприемане от страна на 

гражданите на съдебната отчетност е също толкова важно. Например съдиите и 

съдебната система могат да изглеждат като „ затворен магазин“, който работи по-скоро 

в тяхна полза, отколкото в полза на обществото.   
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5. Отчетността, също като независимостта, се отнася както до съдебната власт като цяло, 

така и до всеки отделен съдия. На ниво съдебна власт като цяло отчетността означава 

прозрачност по отношение на изпълнението, докато отчетността на отделния съдия се 

отнася в частност до прозрачност на неговите съдебни решения. 

Тъй като рамката прави разграничение между обективна и субективна независимост и 

отчетност, са необходими дефиниции. Обективната независимост се отнася до начина, по 

който на практика са организирани правните структури, докато субективната независимост се 

отнася до възприемането на съдебната власт сред различните заинтересовани общности, 

включително гражданите като цяло, страните по правни спорове и съдиите. 

Показателите за изпълнение се състоят от обективни и субективни показатели. Съгласно 

дефинициите обективните показатели касаят правните и останалите обективно наблюдавани 

аспекти на правната система, които са съществени за независимостта и отчетността. Що се 

отнася до измерването на тези обективни аспекти, оценяването и категоризацията се 

извършват от съдебните съвети, или, при отсъствие на съвет, от други управляващи органи, 

като се използва стандартизиран въпросник. Това е самооценяване, но в аспекти, които могат 

да се проверят от всеки, който е запознат с въпросните правни системи.  

Субективните показатели се отнасят до възприемането на независимостта и свързаните с нея 

въпроси сред населението, ползвателите на услугите на съдилищата и самите съдии. 

Субективните показатели за отчетност все още не са налични. Европейската мрежа на 

съдебните съвети възнамерява да се занимае с възприемането на отчетността на по-късен 

етап. По отношение на независимостта и свързаните с нея въпроси съществуват външни 

проучвания относно начина на възприемане в обществото. Някои съдебни системи са провели 

проучвания също така по отношение на удовлетвореността сред страните по съдебни спорове. 

Няма налични данни за начина на възприемане от страна на съдиите, като проектната група е 

поела ангажимента да запълни тази празнина. 

За да се добие правилна представа за независимостта на съдебната власт, обективните и 

субективните показатели трябва да бъдат оценявани заедно. В следващия раздел са изброени 

показателите, като са описани промените в показателите, посочени в доклада за 2013—2014г., 

които са се оказали необходими. 

След определяне на правилните показатели за обективна и субективна независимост на 

съдебната власт и обективна отчетност, следващата стъпка е да се определи подходяща 

методология за оценяване на резултатите. Това изисква нормативна оценка на добрите и 

лошите практики. За да се опростят нещата, е въведена точкова система за оценяване, в която 

са залегнали следните принципи: 

1. Що се отнася до всички официални гаранции, ключовият въпрос засяга това, доколко 

лесно могат да бъдат премахвани или променяни тези гаранции. Гаранциите, 

предвидени в конституцията, предполагат по-голяма защита от тези, които се съдържат 

в обичайното законодателство. Законовите гаранции са по-ефикасни от тези, които се 

съдържат в подзаконовите нормативни актове, общата съдебна практика или 

традицията. 
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2. Желателно е съдебно самоуправление, балансирано с отчетност. Там, където други 

държавни власти са упълномощени да вземат решения относно съдебната система, то 

решенията, основани на обективни критерии, трябва да се предпочитат пред 

решенията по собствена преценка. 

3. Отговорите, основани на прозрачни правила, трябва да бъдат предпочитани пред ad 

hoc реакции в конкретни ситуации. 

4. За предпочитане е всички правни решения и процедури, включително процедурите по 

разглеждане на жалби, да бъдат формализирани, публични и прозрачни. 

5. Прозрачността изисква активно разпространение на информация, а не просто достъпът 

до информация да е теоретично възможен. 

Повечето показатели включват по няколко аспекта, обхванати в подпоказатели. Всеки 

подпоказател може да донесе точки, като общият сбор за един показател се получава, като се 

сборуват точките за всеки подпоказател. 

Неизбежно е, когато се дават точки по (под)показателите посредством въпросника, в някои 

случаи да са възможни няколко интерпретации, като това създава възможност за страните, 

познаващи системата за оценяване, ако пожелаят, да очертаят възможно най-положителната 

(или отрицателната) картина. Това би работило против намеренията, които обуславят 

използването на показатели: да се установят силните и слабите страни на съдебната система и 

оттук да се открият възможностите за усъвършенстване. С цел да се избегне тази (теоретична) 

възможност, експертната група дава критична оценка на отговорите във въпросниците.   

Разширяване на показателите за качество 

Независимостта и отчетността обхващат важни аспекти на качеството на съдебната власт. 

Например независимостта е необходимо условие за безпристрастни съдебни решения, докато 

отчетността изисква процедурите да бъдат разбираеми за страните по съдебните спорове. В 

определени аспекти между независимостта и качеството също така е възможно да съществува 

напрежение. Пример за това може да бъде еднаквото прилагане на закона, което би могло да 

бъде ненужно затруднено от съдии, които не обръщат внимание на това, какво са решили 

колегите им. Подобно напрежение може да съществува между отчетността и качеството. 

Пример за такъв случай може да бъде произволното разпределение на дела, в резултат на 

което делата не се предоставят на най-добре подготвените съдии. В повечето случаи трите 

понятия взаимно ще се подкрепят, но в други трябва да се намери баланс. 
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   Независимост      Отчетност 

 

Качество 

Разработените показатели за изпълнение по отношение на качеството допълват показателите 

за независимост и отчетност. Наблюдават се известно припокриване там, където качеството 

изисква по-подробно третиране на аспектите, както и някои напрежения, когато качеството 

изисква различна гледна точка. 

Трябва също да се подчертае, че фокусът е върху „качество на резултатите“, а не върху 

системите за качество и механизмите за непрекъснато подобряване на качеството на 

съдебната власт. Качеството на резултатите се отнася до реалното изпълнение, предоставяно 

на ползвателите на услугите на съдилищата и на обществото. 
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3. Показатели за изпълнение. Независимост и отчетност 

2017 г. 

 

 

Както е обяснено в глава 2, наборът от показатели се състои от обективни и субективни 

показатели. Обективните показатели са разделени на показатели за съдебната система като 

цяло и за отделните съдии. 

3.1 Области, обхванати от показателите: 

 Независимост Отчетност 

обективни Съдебната 

система като 

цяло 

Отделен 

съдия 

Съдебната 

система като 

цяло 

Отделен 

съдия 

субективни Общото възприемане Няма налична 

 

В доклада от 2014—2015 г. беше описан наборът от показатели и за пръв път бяха представени 

резултатите. През 2015—2016 г. показателите бяха оценени по отношение на дефинициите и 

измерването (прилагане на системата за оценяване), и бяха извършени някои промени.  

Докладът от 2015—2016 г. дава подробности за тези промени. 

 

Полученият набор от показатели за 2017 г. е изброен по-долу:  

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБЕКТИВНА НЕЗАВИСИМОСТ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА КАТО ЦЯЛО 

1. Правно основание на независимостта със следните подпоказатели: 

- официални гаранции за независимост на съдебната власт; 

- официални уверения, че съдиите са обвързани само със закона; 

- формална методика за определяне на заплатите на съдиите; 

- формални механизми за коригиране заплатите на съдиите; 

- официални гаранции за включване на съдиите в разработването на правната и съдебна реформа. 

2. Организационна автономност на съдебната власт със следните показатели, когато съществува 
Висш съдебен съвет или еквивалентен независим орган: 

- официална позиция на Висшия съдебен съвет; 

- съответствие с указанията на Европейската мрежа на съдебните съвети; 
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- отговорности на Съвета. 

Подпоказател, когато няма Висш съдебен съвет или еквивалентен орган: 

- влияние на съдиите върху решенията. 

3. Финансиране на съдебната власт, със следните подпоказатели: 

- бюджетни разпоредби; 

- система за финансиране; 

- разрешаване на конфликти относно бюджета; 

- достатъчност на действителния бюджет. 

4. Управление на системата от съдилища: 

- отговорност за управление на съдилищата. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБЕКТИВНА НЕЗАВИСИМОСТ НА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН СЪДИЯ 

       5. Решения на „Човешки ресурси“ по отношение на съдиите, със следните подпоказатели: 

         - избор, назначаване и освобождаване на съдии и председатели на председатели на съд; 

            - избор, назначаване и освобождаване на съдии от Върховния съд и на председателя на Върховния съд; 

         - съответствие с указанията на Европейската мрежа на съдебните съвети относно назначаването на съдии; 

         - оценяване, повишаване в длъжност, дисциплинарни мерки и обучение на съдии; 

         - съответствие с  указанията на Европейската мрежа на съдебните съвети относно повишаването в длъжност на 

съдии; 

         6. Дисциплинарни мерки, със следните подпоказатели: 

         - съответствие със стандартите на Европейската мрежа на съдебните съвети относно дисциплинарни мерки 

срещу съдии; 

         - компетентен орган, който взема решения относно дисциплинарни мерки срещу съдии. 

        7. Непрехвърляемост на съдии, със следните подпоказатели: 

        - официална гаранция за непрехвърляне на съдии; 

        - организиране прехвърлянето на съдии без тяхно съгласие. 

         8. Вътрешна независимост, със следните подпоказатели: 

        - оказване на влияние от страна на съдии от по-високите нива; 

         - познаване и статут на указанията; 

         - оказване на влияние от страна на управлението на съдилищата. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СУБЕКТИВНА НЕЗАВИСИМОСТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ И ОТДЕЛНИЯ СЪДИЯ 

        9. Възприятие за независимост от обществото: 

        - Експресно проучване на Евробарометър № 435 „Възприятието за независимост на националните съдебни 

системи в ЕС сред широката общественост“ и Експресно проучване на Евробарометър № 436 „Възприятието за 

независимост на националните съдебни системи в ЕС сред фирмите“. 

        - Доклад Глобална конкурентоспособност за 2016 — 2017 г. 

        - Индекс за върховенство на закона — Световен проект за справедливост 2016 г. 

       10. Доверието към съдебната власт спрямо доверието към други държавни власти от страна на гражданите 

като цяло; 

         - Национални проучвания. 

      11. Възприятие за съдебна корупция от гражданите като цяло; 

        - Доклад Антикорупция на ЕС от 2014 г. 

      12. Възприятие за независимост от страни по съдебни спорове на всички нива; 

        - Национални проучвани. 

      13. Възприятие на независимост от съдиите; 

         - Проучване на Европейската мрежа на съдебните съвети, въпрос 13.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

2
 Този въпрос, който засяга независимостта на съдиите в страната като цяло, поради голямото разнообразие от 

отговори се използва вместо въпроса за личната независимост, посочен в доклада от 2015—2016 г.. За повече 

подробности вж. глава 5. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБЕКТИВНА ОТЧЕТНОСТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ КАТО ЦЯЛО 

1. Разпределяне на дела, със следните подпоказатели: 

- наличие на прозрачен механизъм за разпределяне на делата; 

- съдържание на механизма за разпределяне на делата. 

2. Процедури по жалби, със следните подпоказатели: 

- наличие на процедура за жалби; 

- външно участие в процедурата за жалби; 

- обхват на процедурата за жалби; 

- обжалване на решение по жалби; 

- брой жалби. 

3. Периодично отчитане от страна на съдебната власт, със следните подпоказатели: 

- наличие на годишни отчети; 

- публикуване на годишните отчети; 

- обхват на годишните отчети; 

- периодичен и публичен сравнителен анализ на съдилищата.  

4. Връзки с пресата, със следните подпоказатели: 

- обяснение на съдебни решения за медиите; 

- наличие на насоки за пресата; 

- излъчване на съдебни дела. 

5. Външен преглед, със следните подпоказатели: 

- използване на външен преглед; 

- отговорност за външния преглед. 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОБЕКТИВНА ОТЧЕТНОСТ НА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН СЪДИЯ 

6. Съдебен етичен кодекс, със следните подпоказатели: 

- наличност на съдебен етичен кодекс. 

- наличност на обучение по съдебна етика; 

- орган, отговорен за предоставяне на съдиите на насоки и съвети, свързани с етични въпроси. 

7. Самоотводи и отводи, със следните подпоказатели: 

- доброволни самоотводи; 

-  неспазване на задължение за самоотвод; 
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- искане за отвод; 

- решаващ орган; 

- обжалване на решение по искане за отвод. 

8. Допускане на външни функции и разкриване на външни функции и финансови интереси, със 
следните подпоказатели: 

- политика за допускане на външни функции; 

- упълномощаване за упражняване на допълнителни функции; 

- наличност на (публичен) регистър за външни функции на съдиите; 

- наличност на (публичен) регистър за финансови интереси на съдиите. 

9. Разбираеми процедури, със следните подпоказатели: 

- задължение на  съдиите да направят процедурите понятни за страните; 

- задължение на съдиите да направят процедурите понятни за различните категории ползватели на 
съдебни услуги като деца, младежи, хора с увреждания (физически/умствени), жертви, такива, за които 
националният език не е техен майчин език; самопредставляващи се страни по съдебни дела; 

- обучение на съдиите. 

 

Въпросникът,  разпратен до всички участващи съдебни съвети, а в случай че липсва съдебен 

съвет — на други управляващи органи, с цел събиране на данни, е представен в приложение 1. 

Системата за оценяване, използвана за изчисляване на показателите, също е представена в 

приложение 1.  

 

4. Състояние на независимостта и отчетността в Европа през 2017 г. 

 

Резултатите от показателите са представени на фигурите по-долу, поотделно за всяка държава. 

Информационните карти с резултатите от въпросниците могат да бъдат намерени онлайн на 

www.encj.eu.  Самите данни могат да бъдат предоставени при поискване чрез изпращане на 

имейл на office@encj.eu. 

Оценката за отделните показатели е представена в комбинация с минималната и 

максималната оценка, получени от всяка от участващите държави. Показател 12 за 

Възприятието за независимост от страна на съдиите се основава на проучването сред съдиите в 

Европа. Проучването е обсъдено подробно в следващата глава. В част 4.2 са представени 

средните стойности по показатели за всички държави. 

Важно е да се отбележи, че показателите трябва да се разглеждат в светлината на 

нормативната визия за независимост и отчетност на съдебната власт  и аналитичната рамка, 

определяща съществените елементи на (i) независимостта и (ii) отчетността на съдебната власт. 

Показателите не са разработени с цел да се прави класация на съдебните системи, но могат да 

бъдат използвани за обсъждане на силните и слабите страни на съдебните системи. Съветваме 

 
 

http://www.encj.eu/
mailto:office@encj.eu
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читателите на доклада да подходят с повишено внимание към сравненията в данните от 

отделните страни, където географските, икономическите и правните условия са различни. 

 

4.1. Метод за представяне 

Обективните показатели специално определят стандарт за това, как трябва да изглеждат 

официалните договорености. Те посочват кое е добре и кое не чак толкова. За всички 

показатели високият резултат е положителен, а ниският — отрицателен. В идеалния случай този 

стандарт трябва да бъде спазен за всички (под)показатели. Резултатите за всеки показател са 

представени като процент от стандартния максимален резултат, който отразява най-добрите 

договорености.2 Статистически стойности, като например средно и стандартно отклонение, 

могат да бъдат изчислени за всички държави по всеки подпоказател и показател. Това не може 

да се направи по показателите. 

4.2. Състояние на независимостта и отчетността в Европа: общи резултати 

Що се отнася до  наличността на данни, всички показатели биха могли да бъдат измерени за 

почти всички държави, с изключение на Възприятието за независимост на съдебната власт от  

страна на ползвателите на съдебни услуги. За съжаление проучванията сред ползвателите на 

съдебни услуги са все още доста редки. В резултат то това по този показател повечето държави 

имат минимална оценка.  Предвид важността на обратната връзка от ползвателите на съдебни 

услуги, показателят беше запазен. 

Таблицата по-долу дава средните оценки  по показатели за всички участващи членове и 

наблюдатели от Европейската мрежа на съдебните съвети. Червената черта дава най-ниската 

оценка за всяка държава, а зелената черта — най-високата. Предвид различията между 

държавите средните оценки дават само груба представа за резултатите.   

                                                           
2
 Като е използвана скала с интервали (точките по подпоказател могат да се получат по скала с равни 

интервали: разстоянието между 1 и 2 е същото като между 2 и 3), допускат се проценти. 
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Легенда: 

Независимост 
1. Правно основание 
2. Организационна автономност 
3. Финансиране на съдебната власт 
4. Стопанисване на съда 
5. Кадрови решения, касаещи съдии 
6. Дисциплинарни мерки 
7. Непрехвърляемост 
8. Вътрешна независимост 
9. Възприятие на гражданите 
10.Обществено доверие 
11. Възприятие за корупция 
12. Възприятие от ползвателите 
13. Възприятие от съдиите 

Отчетност 
1. Разпределение на делата 
2. Подаване на жалби 
3. Периодични отчети 
4. Връзки с пресата 
5. Външни проверки 
6. Правна етика 
7. Самоотводи и отводи 
8. Външни дейности 
9. Разбираемост на процедурите 
 

 

Все пак могат да се изведат някои общи изводи от средните оценки, комбинирани с общата 

проверка на резултатите по държави. 

Независимост и отчетност като цяло 

Ако се съди по разликата в действителните оценки и това, което се счита за добри условия 

(100 %), има още много възможности за подобрение по отношение на независимостта, а също 

и на отчетността. Поне една съдебна власт достига това ниво (зелената черта) по отношение на 

по-голяма част от показателите, което показва, че тези добри условия са постижими. От друга 

страна, се появяват също минимални оценки (червената черта), особено в сферата на 

отчетността. 

Общи резултати 
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Субективна независимост 

Най-ниските средни резултати се отнасят до субективната независимост. Както беше посочено, 

повечето съдебни власти не провеждат проучвания сред ползвателите на съдилищата. В 

резултат на това средната оценка по показател 12 е много ниска. Оценката за корупция също е 

ниска. Резултатите по другите субективни показатели обаче са на подобни равнища, както и 

показателите за обективна независимост. Показател 10 заслужава специално внимание, тъй 

като представя вътрешна гледната точка за държавата. Той се отнася за доверието на 

гражданите в съдебната власт, сравнено с доверието към други държавни власти. В почти 

всички страни доверието към съдебната власт е по-високо, отколкото доверието към другите 

държавни организации (16 от 18 държави, за които има данни). 

Ниски оценки за финансирането и стопанисването на съдилищата 

Що се отнася до обективната независимост (1—7), финансирането на съдебната власт и 

стопанисването на съда са получили най-ниските резултати досега. Финансирането на 

съдебната власт като цяло не е добре организирано, като съдебните системи зависят от 

решения по усмотрение на правителството. Управлението на съдилищата често е все още в 

ръцете — пряко или косвено — на министерствата на правосъдието. И в двата случая се оказа 

се трудно организацията да бъде променена. 

Противоречиви резултати по отношение назначаването и повишаване в длъжност на съдиите 

Относно кадровите решения (назначаване и повишаване в длъжност на съдии), високата 

оценка по показателя като цяло не върви заедно с висока оценка при въпросите в проучването 

на съдиите относно това, дали съдиите се назначават и повишават в длъжност само въз основа 

на заслугите и опита, както ще бъде представено в следващата глава. Пълно съответствие с 

формалните правила може да се наблюдава едновременно с (много) лошо мнение на съдиите. 

Също така системите, оценени положително от съдиите, не се в пълно съответствие в това 

отношение.  

Възприятието за независимост у гражданите и у съдиите 

Наборът от показатели на Европейската мрежа на съдебните съвети съдържа показател за 

правната независимост, така както тя се възприема от гражданите. Корелацията между този 

показател и Възприятието за независимост у съдиите е висока (1), което показва, че 

Възприятието на съдиите за тяхната собствена независимост значително съответства на това у 

гражданите. 

Различни резултати по отношение на отчетността 

Резултатите по отношение на отчетността се различават значително за отделните държави. 

Например около половината от държавите дават много ниска оценка на периодичното 

отчитане, докато останалите го оценяват много високо. По-общо казано, външните проверки и 

(разкриването на) външните функции на съдиите получават ниски оценки, отново със 

значителни изключения. Външните проверки представляват сложен въпрос, тъй като ако не са 

поръчани от самата съдебна власт, те отварят врата за външни влияния върху съдебната власт, 

което я лишава от независимост. 



Доклад на ЕМСС за независимост, отчетност и качество на съдебната власт — показатели за изпълнение, 
2017 г.,приет от Общото събрание, Париж, 9 юни 2017 г. 

 

 

24 

4.3. Състояние на независимостта и отчетността по държави 

Резултатите са представени в азбучен ред за всички участници, членове на Европейската мрежа 

на съдебните съвети, както и за наблюдателите. Участие са взели общо 23 субекти, 

включително Англия, Уелс и Шотландия. Наблюдателите са отбелязани със звездичка. 

Резултатите по показатели 9—13 показват субективната независимост и са маркирани в по-

тъмен син цвят в сравнение с обективните показатели. 

 

 

_____________________ 

(1)Корелация по Пиърсън: 0,83 (N=24). Този показател за Възприятие за независимост у 

гражданите представлява средна стойност от три отделни набора данни. Корелацията с тези 

набори от данни, взети поотделно, също е висока: 0,90 (N=26) със съдебната независимост в 

Доклада за глобална конкурентоспособност на Световния икономически форум, и 0,84 

(N=22) безпристрастност на системата на наказателното право, измерена чрез индекса за 

върховенство на закона. Накрая корелациите с процента на респондентите по Европейския 

барометър, който отчита независимостта на съдилищата и съдиите като (доста) добра, са 0,67 

(N=24). 

 

 

 

Легенда: 

Австрия* 
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Независимост 
1. Правно основание 
2. Организационна автономност 
3. Финансиране на съдебната власт 
4. Стопанисване на съда 
5. Кадрови решения, касаещи съдии 
6. Дисциплинарни мерки 
7. Непрехвърляемост 
8. Вътрешна независимост 
9. Възприятие на гражданите 
10.Обществено доверие 
11. Възприятие за корупция 
12. Възприятие от ползвателите 
13. Възприятие от съдиите 

Отчетност 
1. Разпределение на делата 
2. Подаване на жалби 
3. Периодични отчети 
4. Връзки с пресата 
5. Външни проверки 
6. Правна етика 
7. Самоотводи и отводи 
8. Външни дейности 
9. Разбираемост на процедурите 
 

 

Легенда: 

Независимост 
1. Правно основание 
2. Организационна автономност 
3. Финансиране на съдебната власт 
4. Стопанисване на съда 
5. Кадрови решения, касаещи съдии 
6. Дисциплинарни мерки 
7. Непрехвърляемост 
8. Вътрешна независимост 
9. Възприятие на гражданите 
10.Обществено доверие 
11. Възприятие за корупция 
12. Възприятие от ползвателите 
13. Възприятие от съдиите 

Отчетност 
1. Разпределение на делата 
2. Подаване на жалби 
3. Периодични отчети 
4. Връзки с пресата 
5. Външни проверки 
6. Правна етика 
7. Самоотводи и отводи 
8. Външни дейности 
9. Разбираемост на процедурите 
 

 

Белгия 
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Легенда: 

Независимост 
1. Правно основание 
2. Организационна автономност 
3. Финансиране на съдебната власт 
4. Стопанисване на съда 
5. Кадрови решения, касаещи съдии 
6. Дисциплинарни мерки 
7. Непрехвърляемост 
8. Вътрешна независимост 
9. Възприятие на гражданите 
10.Обществено доверие 
11. Възприятие за корупция 
12. Възприятие от ползвателите 
13. Възприятие от съдиите 

Отчетност 
1. Разпределение на делата 
2. Подаване на жалби 
3. Периодични отчети 
4. Връзки с пресата 
5. Външни проверки 
6. Правна етика 
7. Самоотводи и отводи 
8. Външни дейности 
9. Разбираемост на процедурите 
 

 

 

България 
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Легенда: 

Независимост 
1. Правно основание 
2. Организационна автономност 
3. Финансиране на съдебната власт 
4. Стопанисване на съда 
5. Кадрови решения, касаещи съдии 
6. Дисциплинарни мерки 
7. Непрехвърляемост 
8. Вътрешна независимост 
9. Възприятие на гражданите 
10.Обществено доверие 
11. Възприятие за корупция 
12. Възприятие от ползвателите 
13. Възприятие от съдиите 

Отчетност 
1. Разпределение на делата 
2. Подаване на жалби 
3. Периодични отчети 
4. Връзки с пресата 
5. Външни проверки 
6. Правна етика 
7. Самоотводи и отводи 
8. Външни дейности 
9. Разбираемост на процедурите 
 

 

Хърватия 
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Легенда: 

Независимост 
1. Правно основание 
2. Организационна автономност 
3. Финансиране на съдебната власт 
4. Стопанисване на съда 
5. Кадрови решения, касаещи съдии 
6. Дисциплинарни мерки 
7. Непрехвърляемост 
8. Вътрешна независимост 
9. Възприятие на гражданите 
10.Обществено доверие 
11. Възприятие за корупция 
12. Възприятие от ползвателите 
13. Възприятие от съдиите 

Отчетност 
1. Разпределение на делата 
2. Подаване на жалби 
3. Периодични отчети 
4. Връзки с пресата 
5. Външни проверки 
6. Правна етика 
7. Самоотводи и отводи 
8. Външни дейности 
9. Разбираемост на процедурите 
 

 

Дания 
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Легенда: 

Независимост 
1. Правно основание 
2. Организационна автономност 
3. Финансиране на съдебната власт 
4. Стопанисване на съда 
5. Кадрови решения, касаещи съдии 
6. Дисциплинарни мерки 
7. Непрехвърляемост 
8. Вътрешна независимост 
9. Възприятие на гражданите 
10.Обществено доверие 
11. Възприятие за корупция 
12. Възприятие от ползвателите 
13. Възприятие от съдиите 

Отчетност 
1. Разпределение на делата 
2. Подаване на жалби 
3. Периодични отчети 
4. Връзки с пресата 
5. Външни проверки 
6. Правна етика 
7. Самоотводи и отводи 
8. Външни дейности 
9. Разбираемост на процедурите 
 

 

Финландия* 
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Легенда: 

Независимост 
1. Правно основание 
2. Организационна автономност 
3. Финансиране на съдебната власт 
4. Стопанисване на съда 
5. Кадрови решения, касаещи съдии 
6. Дисциплинарни мерки 
7. Непрехвърляемост 
8. Вътрешна независимост 
9. Възприятие на гражданите 
10.Обществено доверие 
11. Възприятие за корупция 
12. Възприятие от ползвателите 
13. Възприятие от съдиите 

Отчетност 
1. Разпределение на делата 
2. Подаване на жалби 
3. Периодични отчети 
4. Връзки с пресата 
5. Външни проверки 
6. Правна етика 
7. Самоотводи и отводи 
8. Външни дейности 
9. Разбираемост на процедурите 
 

 

Франция 
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Легенда: 

Независимост 
1. Правно основание 
2. Организационна автономност 
3. Финансиране на съдебната власт 
4. Стопанисване на съда 
5. Кадрови решения, касаещи съдии 
6. Дисциплинарни мерки 
7. Непрехвърляемост 
8. Вътрешна независимост 
9. Възприятие на гражданите 
10.Обществено доверие 
11. Възприятие за корупция 
12. Възприятие от ползвателите 
13. Възприятие от съдиите 

Отчетност 
1. Разпределение на делата 
2. Подаване на жалби 
3. Периодични отчети 
4. Връзки с пресата 
5. Външни проверки 
6. Правна етика 
7. Самоотводи и отводи 
8. Външни дейности 
9. Разбираемост на процедурите 
 

 

* Като федерална държава Федерална република Германия се характеризира с 

децентрализирани структури. Предоставените отговори не са представителни за всяка област, 

респективно за всеки съд — като ситуацията може да се различава от една област до друга, 

както и от един съд до друг. Освен това в резултат на историческото развитие Федерална 

република Германия няма саморегулираща се организационна система с консултации за 

правно управление. Германската съдебна система обаче включва многобройни механизми за 

саморегулиране чрез орган, който има далеч по-голямо влияние. 

  

Германия* 
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Легенда: 

Независимост 
1. Правно основание 
2. Организационна автономност 
3. Финансиране на съдебната власт 
4. Стопанисване на съда 
5. Кадрови решения, касаещи съдии 
6. Дисциплинарни мерки 
7. Непрехвърляемост 
8. Вътрешна независимост 
9. Възприятие на гражданите 
10.Обществено доверие 
11. Възприятие за корупция 
12. Възприятие от ползвателите 
13. Възприятие от съдиите 

Отчетност 
1. Разпределение на делата 
2. Подаване на жалби 
3. Периодични отчети 
4. Връзки с пресата 
5. Външни проверки 
6. Правна етика 
7. Самоотводи и отводи 
8. Външни дейности 
9. Разбираемост на процедурите 
 

 

Забележка: Съдебната власт в Унгария не участва в проучването сред съдиите и няма оценка по 

показател 13. 

Унгария 
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Легенда: 

Независимост 
1. Правно основание 
2. Организационна автономност 
3. Финансиране на съдебната власт 
4. Стопанисване на съда 
5. Кадрови решения, касаещи съдии 
6. Дисциплинарни мерки 
7. Непрехвърляемост 
8. Вътрешна независимост 
9. Възприятие на гражданите 
10.Обществено доверие 
11. Възприятие за корупция 
12. Възприятие от ползвателите 
13. Възприятие от съдиите 

Отчетност 
1. Разпределение на делата 
2. Подаване на жалби 
3. Периодични отчети 
4. Връзки с пресата 
5. Външни проверки 
6. Правна етика 
7. Самоотводи и отводи 
8. Външни дейности 
9. Разбираемост на процедурите 
 

 

Ирландия 
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Легенда: 

Независимост 
1. Правно основание 
2. Организационна автономност 
3. Финансиране на съдебната власт 
4. Стопанисване на съда 
5. Кадрови решения, касаещи съдии 
6. Дисциплинарни мерки 
7. Непрехвърляемост 
8. Вътрешна независимост 
9. Възприятие на гражданите 
10.Обществено доверие 
11. Възприятие за корупция 
12. Възприятие от ползвателите 
13. Възприятие от съдиите 

Отчетност 
1. Разпределение на делата 
2. Подаване на жалби 
3. Периодични отчети 
4. Връзки с пресата 
5. Външни проверки 
6. Правна етика 
7. Самоотводи и отводи 
8. Външни дейности 
9. Разбираемост на процедурите 
 

 

Италия 
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Легенда: 

Независимост 
1. Правно основание 
2. Организационна автономност 
3. Финансиране на съдебната власт 
4. Стопанисване на съда 
5. Кадрови решения, касаещи съдии 
6. Дисциплинарни мерки 
7. Непрехвърляемост 
8. Вътрешна независимост 
9. Възприятие на гражданите 
10.Обществено доверие 
11. Възприятие за корупция 
12. Възприятие от ползвателите 
13. Възприятие от съдиите 

Отчетност 
1. Разпределение на делата 
2. Подаване на жалби 
3. Периодични отчети 
4. Връзки с пресата 
5. Външни проверки 
6. Правна етика 
7. Самоотводи и отводи 
8. Външни дейности 
9. Разбираемост на процедурите 
 

 

Латвия 
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Легенда: 

Независимост 
1. Правно основание 
2. Организационна автономност 
3. Финансиране на съдебната власт 
4. Стопанисване на съда 
5. Кадрови решения, касаещи съдии 
6. Дисциплинарни мерки 
7. Непрехвърляемост 
8. Вътрешна независимост 
9. Възприятие на гражданите 
10.Обществено доверие 
11. Възприятие за корупция 
12. Възприятие от ползвателите 
13. Възприятие от съдиите 

Отчетност 
1. Разпределение на делата 
2. Подаване на жалби 
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Литва 
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Нидерландия 
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*Забележка: Норвегия не е включена в Антикорупционния доклад на ЕС за 2014г. 

 

Норвегия* 
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3 Въз основа на сегашното законодателство (21 май 2017 г.) 

 

Полша 

 



Доклад на ЕМСС за независимост, отчетност и качество на съдебната власт — показатели за изпълнение, 
2017 г.,приет от Общото събрание, Париж, 9 юни 2017 г. 

 

 

40 

 

Легенда: 

Независимост 
1. Правно основание 
2. Организационна автономност 
3. Финансиране на съдебната власт 
4. Стопанисване на съда 
5. Кадрови решения, касаещи съдии 
6. Дисциплинарни мерки 
7. Непрехвърляемост 
8. Вътрешна независимост 
9. Възприятие на гражданите 
10.Обществено доверие 
11. Възприятие за корупция 
12. Възприятие от ползвателите 
13. Възприятие от съдиите 

Отчетност 
1. Разпределение на делата 
2. Подаване на жалби 
3. Периодични отчети 
4. Връзки с пресата 
5. Външни проверки 
6. Правна етика 
7. Самоотводи и отводи 
8. Външни дейности 
9. Разбираемост на процедурите 
 

 

Португалия 
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Румъния 
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Словакия 
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Словения 
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Испания 
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Швеция* 
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Обединено кралство: Англия и Уелс 
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Забележка: Поради пропуск, който не беше коригиран своевременно, така че да бъде отразена 

промяната в проучването, в проучването сред съдиите не се прави разграничение между 

Англия/Уелс и Шотландия. 

 

 

 

 

 

Обединено кралство: 

Шотландия 

 



Доклад на ЕМСС за независимост, отчетност и качество на съдебната власт — показатели за изпълнение, 
2017 г.,приет от Общото събрание, Париж, 9 юни 2017 г. 

 

 

48 

5. Проучване относно независимостта сред съдиите 2017 г. 

 

Един от показателите по отношение на субективната независимост се отнася до Възприятието 

на съдиите за тяхната независимост (показател за независимост №  13). За събирането на тази 

данни за втори път беше проведено проучване сред съдиите в Европа. Този път участваха общо 

11 217 съдии от 26 страни, което дава възможност за едно много благоприятно сравнение 

спрямо 5878 съдии от 20 страни, взели участие предишния път. Проучването беше проведено в 

края на 2016 г. Информация за резултатите от проучването могат да бъдат получени при 

поискване, като бъде изпратен имейл на адрес office@encj.eu. 

5.1. Методология 

Проучването беше разпратено до всички членове и наблюдатели в Европейската мрежа на 

съдебните съвети. Всички членове и наблюдатели, пожелали да участват, разпространиха 

писмо с представяне и препоръка от президента на Европейската мрежа на съдебните съвети 

към съдиите под тяхна юрисдикция. Писмото съдържаше линк към Интернет страницата на  

Европейската мрежа на съдебните съвети — домакин на проучването. Респондентите можеха 

да попълнят проучването анонимно онлайн. Всеки беше помолен да посочи държавата, в която 

работи като съдия. Съдебните съвети трябваше сами да решат дали да направят превод на 

писмото с препоръки и самото проучване. Съдиите можеха да попълнят проучването на всеки 

от езиците, на които беше преведено проучването. 

Повечето от съдебните съвети имаха възможност да разпространят писмото с препоръки 

директно до съдиите, други трябваше да изпратят писмото до председателя на съда, който от 

своя страна да го разпространи сред съдиите в своя съд. Някои съдебни съвети осигуриха 

подкрепата на асоциацията на съдиите в своята страна. Проучването беше предназначено само 

за професионални съдии. 

5.2. Замисъл на проучването 

Проучването беше замислено така, че да провокира съдиите да направят обща оценка на 

своята независимост, така както те я възприемат, и по този начин да предоставят информация 

за показателя, но също така изследваше различни аспекти на независимостта в дълбочина. 

Освен това от участниците беше поискано да посочат и някои личностни характеристики (пол и 

опит). По същество въпросите са същите като тези от първото проучване, като бяха добавени 

посочените по-горе въпроси относно личностни характеристики, както и въпросът за 

адекватността на механизмите, които са на разположение на съдебните съвети, за да 

защитават независимостта на съдебната власт, както и въпросът за възможностите за 

повишаване на независимостта. Както беше обяснено в миналогодишния доклад, бяха внесени 

и някои изменения в текста. Проучването включи някои становища и въпроси по същество.   

1.1. През последните две години съм бил подложен на неправомерен натиск, за да реша 

изхода на дело по определен начин.  

1.2. Ако сте напълно съгласни с 1.1., колко често бяхте подложен на такъв натиск? 

 
 

mailto:office@encj.eu
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1.3. Ако сте напълно съгласни с 1.1., от кого беше упражнен натискът? Предлагани 

възможности:  Страните и техните адвокати, Правителство, Парламент, Други съдии 

(включително асоциация на съдиите), Управлението на съда (включително Председателя на 

съда), Висш съдебен съвет, Върховен съд, Конституционен съд, Медии, Социални медии. 

2.1. Считам, че през последните две години в моята държава има отделни съдии, които са 

приемали подкупи като стимул за решаване на дело/дела по определен начин; 

2.2. Ако сте съгласни или напълно съгласни с 2.1., това случвало ли се е като рядко изключение, 

понякога, или редовно.   

3а. През последните две години съм бил засегнат от заплаха за дисциплинарно или друго 

действие или от такова действие заради начина, по който съм решил някое дело. 

3б. Пред последните две години мои решения или действия са били пряко засегнати от иск или 

от заплаха за иск, за лична отговорност. 

4. Считам, че през последните две години делата са били разпределяни към съдии, без 

съобразяване с установените правила или процедури, с цел да се повлияе върху изхода на 

определено дело. 

5а. Считам, че съдиите в моята държава са били назначавани по друг начин, а не според 

възможностите и опита си през последните две години. 

5б. Считам, че съдиите в моята държава са били повишавани в длъжност по друг начин, а не 

въз основа на възможностите и опита си през последните две години. 

6. Считам, че в моята държава решенията или действията на отделни съдии през последните 

две години са били пряко засегнати от действителни или очаквани действия на медиите (т.е. 

преса, телевизия, радио). 

7. Считам, че в моята държава решенията или действията на отделни съдии през последните 

две години са били пряко засегнати от действителни или очаквани действия посредством 

социалните медии (например Facebook, Twitter или LinkedIn). 

8. Считам, че през последните две години моята независимост като съдия е била уважавана от 

следните субекти 8(a) …. 8 (и) (изрежда се като по-горе 1б). 

8й. Считам, че в моята страна Висшият съдебен съвет разполага със съответните механизми и 

процедури, за да защити ефективно независимостта на съдебната власт. 

9.1 През последните две години в условията на работа при мен се появиха отрицателни 

промени, свързани с (може да се дадат няколко отговора): (а) Заплащане,  (б) Пенсия,  (в) 

Пенсионна възраст, (г) Натовареност с дела, и (д) Ресурси на съдилищата. Беше предоставена и 

следната възможност за отговор: (е) Бях преместен в друго оперативно звено, секция или съд.  

9.2 Считам, че промените, възникнали в условията на труд при мен в областите, изброени в 9.1, 

засягат пряко моята независимост (възможни са няколко отговора). 
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10. През последните две години ми се е налагало да вземам решения според  указания, 

разработени от съдии от моя ранг. 

11. През последните две години управата на моя съд е упражнявала  натиск върху мен за 

решаване на отделни случаи по определен начин. 

12. През последните две години управата на моя съд е упражнявала неправомерен натиск 

върху мен за решаване на отделни случаи по определен начин. 

13. По скалата от 0 до 10 (където 0 означава „изобщо не е независим“, а 10 означава „ най-

високата възможна степен на независимост“) изберете отговор, професионалните съдии в 

моята страна изобщо не са независими или са напълно независими. 

14. По скалата от 0 до 10 (където 0 означава „изобщо не е независим“, а 10 означава „най-

високата възможна степен на независимост“) изберете отговор, аз като съдия изобщо не се 

чувствам независим, или се чувствам напълно независим.   

15. Кое би допринесло най-много според Вас за увеличаване на независимостта на съдиите във 

Вашата държава? Възможности: 

- Намаляване на съдебната корупция 

- По-малко използване  на (заплахи за) дисциплинарни действия от страна на съдебните органи 

- По-малко използване на (заплахи за) подаване на искове за лична отговорност от страните 

- По-обективно разпределение на делата между съдиите 

- Назначаване и повишаване в длъжност на съдии, стриктно въз основа на способности и опит 

- По- малък натиск от медиите 

- По-малък натиск от социалните медии 

- По-малко указания от съдии от моя ранг 

- По-малко натиск от управата на съда за решаване на дела по определен начин 

- По-добри условия на труд по отношение на заплащане, включително пенсии и пенсионна 

възраст 

- По-добри условия на труд, що се отнася до натовареност с дела 

- По-добри условия на труд, що се отнася до ресурсите на съдилищата 
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5.3. Процент отговорили по държава и представителност 

Фигурата по-долу дава представа за отговорите сред съдиите, получили проучването в 

участващите държави. Държавите са подредени от по-нисък към по-висок процент на 

отговорилите.  

 

*Броят на съдиите се основава на данни на Европейската комисия за ефикасност на 

правосъдието (CEPEJ) за общия брой професионални съдии за 2014 г. 

Легенда: 

Франция; Сърбия; Италия; Хърватия; Полша; Румъния; Португалия; България, Албания; 

Испания; Белгия; ОБЩО; Германия; Словения; Словакия; Литва; Финландия; Нидерландия; 

Чешка Република; Естония; Ирландия; Австрия; Обединено Кралство; Швеция; Латвия; 

Дания; Норвегия 

 

Процентът на отговорилите се движи от 4 % за Франция до 61 % процента за Норвегия. 

Средният процент на отговорилите за всички участващи страни е 24 %. 

 

 

Респонденти като процент от общия брой съдии по 

държави през 2016 г.* 
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За представителността на резултатите от проучването е важен абсолютният брой отговори по 

държава. Дори ако процентът на  отговорилите в една държава е нисък, резултатите могат да 

бъдат от значение. За сравнение, проучванията на населението обикновено включват много 

малка част от  него, но въпреки това са статистически значими. С единственото уточнение, че 

отговорите не са селективни, т.е. отговорилите съдии не се различават ясно от неотговорилите 

съдии по държави в аспекти, които са от значение за резултатите от проучването. Това е 

валидно за всеки отговор, който не е близо до 100%. Графиката показва броя на отговорилите 

съдии за всяка държава, подредени по броя на отговорилите. 

 

 

Легенда: 

Албания; Ирландия; Естония; Хърватия; Литва; Словения; Сърбия; Португалия; Дания; 

Белгия; Латвия; Финландия; България; Словакия; Франция; Румъния; Норвегия; Италия; 

Швеция; Нидерландия; Австрия; Полша; Испания; Обединено Кралство; Чешка Република; 

Германия 

Броят на отговорилите съдии варира от само 40 в Албания до цели 3017 в Германия. 
„Доверителния интервал” около резултатите за държави с малък брой отговорили 
(особено Албания, Ирландия и Естония) ще е сравнително голям. За повечето държави 
броят е достатъчно голям за разграничаване на значителни разлики, които могат да бъдат 
проверени статистически, като се използват данните, които могат да бъдат предоставени 
при поискване чрез изпращане на писмо до office@encj.eu .5  
----------------------------- 

5 За всеки въпрос може да бъде установено кои процентни резултати се различават, например, значително в 
негативна посока от средния резултат за всички участващи държави. Когато отговорите се поставят в проценти, 
може да бъде изчислено дали резултата за определена държава ( например на ниво 5%) е значително по-висок от 
средния за всички държави. Очакваното стандартно отклонение се базира на биномно разпределение на 
вероятността, използвайки общият процент за държавите и броят отговорили съдии за всяка държава.  Когато 
отговорите са изразени като среден резултат (въпроси 13 и 14), е възможно да се изчисли дали този резултат за 

Общо отговори 
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държавата е значително по-нисък от средния за всички държави, чрез t-тест. Очакваното стандартно отклонение се 
базира на индивидуалните данни за всяка държава и броя отговорили съдии за всяка държава. С цел избягване  на 
технически анализ, тези изчисления не са представени тук..  

 
 

5.4 Характеристики на отговорилите  
Проучването съдържа въпрос към отговорилите за техния пол и опит. Данните са 
представени в следната графика. Средното съотношение между мъже и жени е точно 50%, 
докато разликите между отделните държави са значителни.  
Повечето отговорили са много опитни съдии. Средно само 17% са работили като съдии 

между 0 -5 години, докато, 65% са били съдии повече от 10 години. Разликите между 

държавите са значителни. Само участващите от Ирландия отчитат сравнително малък опит 

( 47% са работили между 0 – 5 години). 

Както ще бъде обяснено по-нататък, влиянието на пола и опита е ограничено. 

 

 

*2.9 % от респондентите не са отговорили на въпроса. 

Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 

Полът като процент от респондентите, отговорили на въпроса* 
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Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

5.5 Резултати от проучването 

В този параграф в таблици по въпросите от проучването са представени резултатите от 

проучването за всички участвали държави. По този начин данните се предоставят сбито, като 

мненията на 11 712 европейски съдии по всяка тема могат да бъдат видени веднага. Освен 

резултатите за всяка страна във всички таблици е даден и средния резултат за всички държави. 

Тук не са представени средните стойности за всички съдии, тъй като големите съдебни системи 

с голям брой съдии биха били доминиращи в резултата. 

Преди да бъдат представени в таблици, резултатите са обобщени. В това обобщение, както 

беше вече обяснено, средните резултати показват средните стойности за всички държави. Там 

където са се появили големи промени, е направено сравнение с предишното проучване,   

 

 

Години професионален опит на респондентите като съдии 
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Цялостно възприятие за независимост 

По скала от 1 до 10 точки съдиите оценяват независимостта на съдиите в своята държава 

средно между 6.5 и 10 за страна. Пет държави, всички от Източна Европа, имат резултати 

между 6.5 и 7. Тези държави се намират между Албания и Латвия. Оценките на шест държави 

са между 9 и 10. Тези държави са Обединеното Кралство, Ирландия, Нидерландия и 

Скандинавските страни (без Швеция). 

Тези резултати са в съответствие с извода, че огромното мнозинство съдии в Европа не са се 

сблъсквали с неправомерен натиск. 7 % от съдиите докладват за неправомерен натиск (1 % 

редовно, 3 % понякога и 3 % много рядко). Проценти от 10 % и повече се докладват от Албания 

(24 %), Хърватия (12 %), Литва (12 %), Латвия (11 %)  и Испания (10 %). В другите страни 

процентите са много по-ниски, като най-ниският е в Дания — 2 %. Фактът, че съдиите са под 

неправомерен натиск, разбира се, не означава, че  те отстъпват на този натиск. 

Когато съдиите се подложени на неправомерен натиск, трите най-често давани отговора за 

това, от кого идва натискът, са: от (1) управата на съда, включително председателя на съда 

(25 %), плътно следван от (2) страните(24 %) и техните адвокати, и на по-голяма дистанция — от 

(3) медиите (16 %).  

Корупция 

По отношение на разпространението на подкупи могат да се разграничат три категории 

съдебни власти. (1) Съдебни власти, в които почти всички съдии са сигурни, че не се приемат 

подкупи. Държавите са: Дания, Финландия, Ирландия, Нидерландия, Норвегия, Швеция и 

Обединеното кралство; (2) Съдебни власти, в които малък процент от съдиите (по-малко от 4 %) 

смятат, че се приемат подкупи, и 10—20 % не са сигурни дали се приемат подкупи или не. 

Австрия, Белгия, Естония, Франция, Германия, Португалия и Полша попадат в тази категория; и 

(3) Съдебни власти,  в които по-висок процент съдии смятат, че съществуват подкупи, и много 

повече от 20 % (до 55 %) не са сигурни дали се приемат подкупи или не. Фактът, че съдиите не 

са сигурни дали съществуват подкупи, сам по себе си е лош знак. Положителната страна на този 

отговор е: когато съдиите смятат, че подкупите съществуват, те рядко допускат, че това се 

случва редовно.  

Вътрешни аспекти 

Що се отнася до вътрешните въпроси, в проучването се разграничават разпределението на 

делата и дисциплинарните действия. 10 % или повече от съдиите в 7 държави смятат, че 

разпределението на делата се използва, за да се повлияе върху изхода от делата. Според по-

голям брой съдии, в сравнение с предишното проучване отпреди две години, използването на 

дисциплинарни мерки, с цел да се повлияе върху съдебни решения, се случва, но все още не е 

широко разпространено. Както и преди две години, влиянието на управата върху това, как се 

решават делата,  е минимално. 

Влияние на управата и колегите 

Докато влиянието на управата и колегите е нещо лошо от гледна точна на независимостта, то 

може да е добро от друга гледна точка, като например навременност и еднакво прилагане на 
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закона. В много съдебни системи съдиите се сблъскват с натиск от страна на управата за 

експедитивно решаване на делата. 

Думата „неправомерен“ беше въведена в проучването от 2017 г.  в съответния текст за 

проучването от 2015 г. Сега той гласи: „През последните две години  управата на моя съд е 

прилагала неправомерен натиск върху мен за решаване на отделни дела в рамките на 

определено време.“  Тази промяна изненадващо хвърля интересна светлина върху мнението 

на съдиите. Докато през 2015 г. средно (за всички страни) 35 % от съдиите бяха съгласни с това 

твърдение, през 2017 г. го приемат само 15 %. В Нидерландия резултатът се понижи  от 44 % на 

5 %, а в Дания от 23 % на 3 %. В другите страни понижението беше по-слабо изразено, а в някои 

страни то почти не съществуваше (напр. за Испания то се понижи от 26 на 25 %, а в Италия от 23 

на 20 %). Очевидно много от съдиите не намират натиска да се решават дела в рамките на 

определено време за неправомерен.  

Назначаване и повишаване в длъжност 

Решенията за назначаване и повишаване в длъжност са основен проблем за съдиите. Много от 

съдиите смятат, че решенията за назначаване не са основани на заслугите и опита. Начело са 

Испания (65 % от съдиите), Франция (50 %) и Сърбия (48 %). Само в Дания и Нидерландия много 

малко съдии смятат, че при тях е така (по-малко от 5 %). 

По отношение на повишаването в длъжност ситуацията в повечето държави е дори по-лоша, 

като крайностите са в Испания (70 %) и Франция (60 %). Средно 38 % срещу 22 % от съдиите 

имат такава представа за повишаването и назначаването. Само пет държави са получили под 

10 % за назначаването, като Дания е единствената страна с процент под 5 %.  

Влияние на (социалните) медии 

Влиянието на медиите върху решенията на съдиите в повечето държави е голямо, като 

нараства. Само в Скандинавия, Нидерландия и Обединеното Кралство доста под 10 % от 

съдиите смятат, че такова влияние съществува. В другите държави този процент е по-висок: 

например в Германия и Чешката Република (20 %), Франция, Испания и Полша (40 %), и Италия 

и Хърватия (60 %). Влиянието на социалните медии е много по-слабо от това на традиционните 

медии, но нараства в почти всички страни. Особено голямо влияние е забелязано в Италия и 

Хърватия. 

Условия на труд и независимост 

Съдиите бяха запитани и за промените в техните условия на труд, които влияят отрицателно 

върху независимостта. Както и в първото проучване, проблемите са свързани със заплащането, 

с натовареността с дела и с ресурсите на съда. По същество ситуацията е същата. По отношение 

на заплащането положението е различно. В доста голям брой държави заплащането 

представлява проблем, особено в Латвия, а също и в Испания, Португалия, Ирландия, 

България, Сърбия, Албания, Словения и Литва, и (по-малко) в Обединеното Кралство. В другите 

държави то не представлява такъв проблем. 

Натовареността с дела и ресурсите на съда са сериозен проблем в много държави. Само в 

Нидерландия и в някои Скандинавски страни по-малко от 10 % от съдиите считат, че тези 
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аспекти оказват влияние върху тяхната независимост. В другия край на спектъра се открояват 

Франция и Испания.  

Трябва да се отбележи, че прехвърлянето на съдии не представлява проблем, освен в Албания, 

Хърватия и Сърбия. 

Уважение към съдебната власт 

22 % от всички участващи съдии смятат, че съдебната власт не е уважавана от правителството и 

парламента, а 34 % — от медиите. Мненията за правителството и парламента като цяло са 

сходни. Разликите между съдебните системи са много големи. В Полша 75 % от съдиите не 

чувстват уважение от страна на правителството, в България — 55 % и в Обединеното Кралство, 

Италия и Албания —40 %. В Германия, Австрия, Скандинавия и Нидерландия този процент е 

доста под 10 %. Колебанията във времето могат да бъдат големи и не трябва да бъдат 

отрицателни. Например в Италия процентът е спаднал от 70 % преди две години на 38 %, а в 

Словакия от 48 % на 17 %.  

По отношение на медиите отговорите съответстват на коментираните вече отговори относно 

влиянието на медиите върху решенията. Проблемите са особено големи в Полша, 

Обединеното Кралство, Литва и България, където около 60 % от респондентите не се чувстват 

уважавани. В Германия, Чешката Република и Австрия процентът все още е под 20 %. 

(Липсата на) респект в социалните медии като цяло се счита за по-малко проблематично, но в 

Обединеното кралство, Полша, България и Литва 50 % от съдиите, а в доста голям брой 

държави като Германия и Нидерландия 30 % от съдиите не смятат, че са уважавани. 

Механизми, с които разполагат съдебните съвети за защита на независимостта на съдебната 

власт 

Средно 33 % от съдиите не вярват, че Висшите съдебни съвети разполагат с подходящите 

механизми и процедури, за да защитават ефективно независимостта на съдебната власт. В 

Полша този процент е 71 %, докато в Испания е 62 %, 50 % —в Португалия, 44 % —в Румъния и 

43 % —в Ирландия. Във Франция процентът е 37 %, а в Италия е 32 %. Само в Дания, 

Нидерландия и Норвегия процентът е между 11 % и 15 %. 

Възможности за подобрение 

Този път беше зададен въпросът, какво би допринесло най-много за независимостта на 

съдебната власт в страната на респондента. Респондентите бяха помолени да представят трите 

най-важни неща. 

Респондентите бяха много последователни. Най-често (6,575 пъти) бяха посочвани по-добрите 

условия на труд по отношение натовареността, като условията на труд по отношение на 

заплащането, включително пенсиите и пенсионната възраст, бяха на второ място (5737), а 

назначаването и повишаването в длъжност според  заслугите и опита — на трето място (5241). 

Тези точки бяха следвани от условията на труд във връзка с ресурсите на съда (4748) и по-

малка част — с натиск от страна на медиите (3917). По-рядко бяха посочвани други аспекти (по-

малко от 1800). 
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Влияние на пола и опита 

Както беше посочено по-горе, беше поискана информация относно личностните 

характеристики на респондентите: пол и опит. 

Полът не оказва влияние върху резултата относно независимостта на съдиите в държавата 

(средно за всички държави 8.4 за съдиите — мъже и 8.3 за съдиите — жени). Влиянието на 

пола върху мненията по определени аспекти на независимостта също е ограничено, макар и да 

съществуват различия между държавите, а някои държави да се отличават, по-специално 

Албания. Така например в Албания жените изразяват много повече от мъжете несъгласие, че 

съдиите се назначават само въз основа на заслугите и опита. Като цяло мъжете са по-критични, 

например по отношение на условията на труд. Влиянието на опита като цяло е малко, но в 

някои държави е значително. Съществува обща тенденция много опитните съдии да оценяват 

своята независимост по-високо от съдиите с по-малък опит (резултат от 9.2 срещу 8.8 за 

съдиите с по-малък опит средно за всички държави). 

В таблиците по-долу се представени резултатите по отделните въпроси. 

 

 

 

Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 
Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 
Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 
Кралство; СРЕДНО 

1.1. През последните две години съм бил под неправомерен натиск да взема решение по дело или етап от 

дело по определен начин. 
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  — Съгласен — Напълно съгласен;  
  — Не съм сигурен — Не мога да кажа;  

   — Не съм съгласен — Изобщо не съм съгласен 
 

 

 

Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 — Редовно;  — Понякога;  — Много рядко; — Не съм сигурен — не мога да кажа; — Не 

съм съгласен — Изобщо не съм съгласен 

 

1.2 Ако сте съгласни или напълно съгласни с 1.1, колко често е имало такъв натиск? 

 



 

 

 

Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

  — Редовно;   — Понякога; — В редки случаи на изключения; — Не съм сигурен — не мога 

да кажа; — Не съм съгласен — Изобщо не съм съгласен 

2.1. Смятам, че през последните две години отделните съдии в моята държава са приемали 

подкупи като стимул за решаване на дело/дела по определен начин. 2.2. Ако сте съгласни или 
напълно съгласни, случва ли се това: 
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Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 —Съгласен — Напълно съгласен; —  Не съм сигурен — не мога да кажа; — Не съм съгласен 

— Изобщо не съм съгласен 

 

3а. През последните две године съм бил засегнат от заплаха за дисциплинарни или други действия или 

заплаха за такива действия заради начина, по който съм решил дадено дело 
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Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 — Съгласен — Напълно съгласен; — Не съм сигурен — не мога да кажа; — Не съм съгласен 

— Изобщо не съм съгласен 

 

 

 

3б. През последните две години мои решения или действия са били пряко засегнати от иск, запалаха за 

завеждане на иск за лична отговорност 
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Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 — Съгласен — Напълно съгласен; — Не съм сигурен — не мога да кажа; — Не съм съгласен 

— Изобщо не съм съгласен 

 

 

4. Смятам, че през последните две години делата са разпределяни на съдии, не по установените правила или 

процедури, с цел да се повлияе върху изхода на дадено дело 
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Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 — Съгласен — Напълно съгласен; — Не съм сигурен — не мога да кажа; — Не съм съгласен 

— Изобщо не съм съгласен 

 

 

5а. Смятам, че през последните две години съдиите в моята държава са назначавани не въз 

основа на техните способностите и опит  
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Легенда: 

(Отляво надясно:) 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 — Съгласен — Напълно съгласен; — Не съм сигурен — не мога да кажа; — Не съм съгласен 

— Изобщо не съм съгласен 

 

 

5б. Смятам, че през последните две години съдиите в моята държава са повишавани в длъжност 

не въз основа на техните способности и опит  
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Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 — Съгласен — Напълно съгласен; — Не съм сигурен — не мога да кажа; — Не съм съгласен 

— Изобщо не съм съгласен 

 

6. Смятам, че през последните две години в моята държава дадени решения или действия на отделните 

съдии са били пряко или непряко повлияни от реални или очаквани действия на медиите (напр. преса, 

телевизия или радио)  
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Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 — Съгласен — Напълно съгласен; — Не съм сигурен — не мога да кажа; — Не съм съгласен 

— Изобщо не съм съгласен 

 

 

7. Смятам, че през последните две години в моята държава дадени решения или действия на отделни съдии 

са били пряко повлияни от реални или очаквани действия посредством социални медии (напр. Facebook, 

Twitter или LinkedIn) 
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Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 —Не съм съгласен — Изобщо не съм съгласен;  — Не съм сигурен — не мога да кажа; —

Съгласен — Напълно съгласен 

 

 

8а. Смятам, че  през последните две години моята независимост като съдия е уважавана 

от правителството 
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Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 — Не съм съгласен — Изобщо не съм съгласен;  — Не съм сигурен — не мога да кажа; — 

Съгласен — Напълно съгласен 

 

8б. Смятам, че през последните две години моята независимост като съдия е уважавана 

от Парламента 
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Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 — Не съм съгласен — Изобщо не съм съгласен;  —Не съм сигурен — не мога да кажа; — 

Съгласен — Напълно съгласен 

 

8в. Смятам, че през последните две години моята независимост като съдия е уважавана от управата на съда 

(включително от председателя на съда) 
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*Показани са само резултати за страни, в които има Висш Съдебен съвет. 

 

Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 — Не съм съгласен — Изобщо не съм съгласен;  — Не съм сигурен — не мога да кажа; — 

Съгласен — Напълно съгласен 

 

8г. Смятам, че през последните две години моята независимост като съдия е уважавана от Висшия 
съдебен съвет* 
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Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 — Не съм съгласен — Изобщо не съм съгласен;  — Не съм сигурен — не мога да кажа; — 

Съгласен — Напълно съгласен 

 

 

8д. Смятам, че през последните две години моята независимост като съдия е уважавана от 

Върховния съд 
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Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 — Не съм съгласен — Изобщо не съм съгласен;  — Не съм сигурен — не мога да кажа; — 

Съгласен — Напълно съгласен 

 

 

8е. Смятам, че през последните две години моята независимост като съдия е уважавана от 

Конституционния съд 
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Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 —Не съм съгласен — Изобщо не съм съгласен;  — Не съм сигурен — не мога да кажа; — 

Съгласен — Напълно съгласен 

 

 

8ж. Смятам, че през последните две години моята независимост като съдия е уважавана от 

Асоциацията на съдиите 
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Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 — Не съм съгласен — Изобщо не съм съгласен;  — Не съм сигурен — не мога да кажа; — 

Съгласен — Напълно съгласен 

 

8з. Смятам, че през последните две години моята независимост като съдия е уважавана от медиите  
(напр.преса, телевизия или радио) 
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Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 — Не съм съгласен — Изобщо не съм съгласен;  — Не съм сигурен — не мога да кажа; — 

Съгласен — Напълно съгласен 

 

8и. Смятам, че през последните две години моята независимост като съдия е уважавана от социалните медии 

(напр.Facebook, Twitter или LinkedIn) 
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*Показани са само резултати за държави, в които има Висш съдебен съвет. 

Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 — Не съм съгласен — Изобщо не съм съгласен;  — Не съм сигурен — не мога да кажа; — 

Съгласен — Напълно съгласен 

 

8к. Смятам, че в моята държава Висшият съдебен съвет разполага с подходящи механизми и процедури за 

ефективна защита на независимостта на съдебната власт* 
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Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 — Съгласен — Напълно съгласен;  — Не съм сигурен — не мога да кажа; — Не съм съгласен 

— Изобщо не съм съгласен 

9.1. Смятам, че промените, възникнали в условията на труд в следните области, влияят пряко върху моята 
независимост. 

Опция а: Заплащане 
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Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 — Съгласен — Напълно съгласен;  — Не съм сигурен — не мога да кажа; — Не съм съгласен 

— Изобщо не съм съгласен 

 

9.1. Смятам, че промените, възникнали в условията на труд в следните области влияят пряко 
 върху моята независимост. 

Опция б: Пенсии 
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Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 — Съгласен — Напълно съгласен;  — Не съм сигурен — не мога да кажа; — Не съм съгласен 

— Изобщо не съм съгласен 

 

9.1. Смятам, че промените, възникнали в условията на труд в следните области влияят пряко върху моята 
независимост. 

Опция в: Пенсионна възраст 
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Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 — Съгласен — Напълно съгласен;  — Не съм сигурен — не мога да кажа; — Не съм съгласен 

— Изобщо не съм съгласен 

 

9.1. Смятам, че промените, възникнали в условията на труд в следните области влияят пряко върху моята 
независимост. 

Опция г: Натовареност с дела 
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Легенда: 
Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 — Съгласен — Напълно съгласен;  — Не съм сигурен — не мога да кажа; — Не съм съгласен 

— Изобщо не съм съгласен 

 

9.1. Смятам, че промените, възникнали в условията на труд в следните области влияят пряко върху моята 
независимост. 

Опция д: Ресурси на съдилищата 
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Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 — Съгласен — Напълно съгласен;  — Не съм сигурен — не мога да кажа; — Не съм съгласен 

— Изобщо не съм съгласен 

 

9.2.: Трите най-често давани отговора на въпроса: Смятам, че възникналите промени в 

условията на труд в областите, изброени в 9.1, пряко са повлияли на моята независимост 

(възможни са няколко отговора): (а) Заплащане, (б) Пенсии, (в) Пенсионна възраст, (г) 

Натовареност с дела и (д) Ресурси на съдилищата. Освен това беше предоставена следната 

възможност за отговор: (е) Бях преместен в друго оперативно звено, секция или съд. 

 

Държава № 1 № 2 № 3 

Албания Натовареност с дела Ресурси на съдилищата Заплащане 

Австрия Натовареност с дела Ресурси на съдилищата Заплащане 

Белгия Ресурси на 
съдилищата 

Пенсии Натовареност с дела, 
пенсионна възраст 

България Заплащане Ресурси на съдилищата Натовареност с дела 

9.1. Смятам, че промените, възникнали в условията на труд в следните области влияят пряко върху моята 
независимост. 

Опция е: Бях преместен в друго оперативно звено, секция или съд 
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Хърватия Заплащане Ресурси на съдилищата Натовареност с дела 

Чешка Република Натовареност с дела Ресурси на съдилищата Пенсии 

Дания Ресурси на 
съдилищата 

Натовареност с дела Заплащане 

Естония Заплащане Натовареност с дела Ресурси на 
съдилищата 

Финландия Ресурси на 
съдилищата 

Натовареност с дела Ресурси на 
съдилищата 

Франция Ресурси на 
съдилищата 

Натовареност с дела Заплащане 

Германия Натовареност с дела Заплащане Ресурси на 
съдилищата 

Ирландия Ресурси на 
съдилищата 

Заплащане Пенсии 

Италия Ресурси на 
съдилищата 

Натовареност с дела Пенсионна възраст 

Латвия Заплащане Натовареност с дела Ресурси на 
съдилищата 

Литва Натовареност с дела Заплащане Ресурси на 
съдилищата 

Черна гора Заплащане Натовареност с дела, 
Ресурси на съдилищата Пенсионна възраст 

Нидерландия Натовареност с дела Пенсионна възраст Ресурси на 
съдилищата 

Норвегия Ресурси на 
съдилищата 

Заплащане Пенсии,                    
Пенсионна възраст 

Полша Натовареност с дела Ресурси на съдилищата Пенсионна възраст 

Португалия Заплащане Ресурси на съдилищата Натовареност с дела 

Румъния Натовареност с дела Заплащане Ресурси на 
съдилищата 

Сърбия Заплащане Ресурси на съдилищата Натовареност с дела 

Словакия Натовареност с дела Ресурси на съдилищата Пенсионна възраст 

Словения Заплащане Ресурси на съдилищата Натовареност с дела 

Испания Натовареност с дела Заплащане Ресурси на 
съдилищата 

Швеция Натовареност с дела Ресурси на съдилищата Заплащане 

Обединено 
Кралство 

Пенсии Ресурси на съдилищата Заплащане 

Средно - - - 

Общо Натовареност с дела Ресурси на съдилищата Заплащане 
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Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 — Съгласен — Напълно съгласен;  — Не съм сигурен — не мога да кажа; — Не съм съгласен 

— Изобщо не съм съгласен 

10. През последните две години се е налагало да вземам решения според указания на съдии с моя ранг 
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Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 — Съгласен — Напълно съгласен;  — Не съм сигурен — не мога да кажа; — Не съм съгласен 

— Изобщо не съм съгласен 

 

11. През последните две години управата на моя съд е упражнявала натиск върху мен, за да реша отделни 

случаи по определен начин 
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Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

 — Съгласен — Напълно съгласен;  — Не съм сигурен — не мога да кажа; — Не съм съгласен 

— Изобщо не съм съгласен 

 

12. През последните две години управата на моя съд е упражнвала натиск върху мен, за да реша отделни 

случаи в определен срок 
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Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

  — средна оценка за страната        — обща средна стойност 

 

 

13. По скалата от 0 до 10 (където 0 означава „изобщо не е независим“, а 10 означава „ възможно най-
висока степен на независимост“). 

 Професионалните съдии в моята страна са: 
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Легенда: 

Албания; Австрия; Белгия; България; Хърватия; Чешка Република; Дания; Естония; 

Финландия; Франция; Германия; Ирландия; Италия; Латвия; Литва; Нидерландия; Норвегия; 

Полша; Португалия; Румъния; Сърбия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Обединено 

Кралство; СРЕДНО 

  — средна оценка за страната        — обща средна стойност 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. По скалата от 0 до 10 (където 0 означава „изобщо не съм независим“, а 10 означава  „възможно най-
висока степен на независимост“). 

 Като съдия аз съм: 
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15. Най-често даваните отговори на въпроса, кое би допринесло най-много за независимостта 

на съдебната власт: 

Държава № 1 № 2 № 3 

Албания 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
заплащане, вкл. 
пенсии и пенсионна 
възраст 

По-малък натиск от 
страна на медиите 

Назначаване и 
повишаване в 
длъжност на съдиите 
стриктно въз основа 
на способности и опит  

Австрия 
По-добри условия на 
труд по отношение на 
натовареността с дела 

Назначаване и 
повишаване в 
длъжност на съдиите 
стриктно въз основа на 
способности и опит  

По-добри условия на 
труд по отношение на 
заплащане, вкл. 
пенсии и пенсионна 
възраст 

Белгия 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
заплащане, вкл. 
пенсии и пенсионна 
възраст 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
ресурси на 
съдилищата 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
натовареност с дела 

България 

Назначаване и 
повишаване в 
длъжност на съдиите 
стриктно въз основа на 
способности и опит  

По-добри условия на 
труд по отношение на 
заплащане, вкл. 
пенсии и пенсионна 
възраст 

По-малък натиск от 
страна на медиите 

Хърватия 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
заплащане, вкл. 
пенсии и пенсионна 
възраст 

Назначаване и 
повишаване в 
длъжност на съдиите 
стриктно въз основа на 
способности и опит  

По-малък натиск от 
страна на медиите 

Чешка Република 

Назначаване и 
повишаване в 
длъжност на съдиите 
стриктно въз основа на 
способности и опит  

По-добри условия на 
труд по отношение на 
натовареност с дела 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
заплащане, вкл. 
пенсии и пенсионна 
възраст 

Дания 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
ресурси на 
съдилищата 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
натовареност с дела 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
заплащане, вкл. 
пенсии и пенсионна 
възраст 

Естония 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
заплащане, вкл. 
пенсии и пенсионна 
възраст 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
натовареността с дела 

По-малко натиск от 
страна на медиите 

Финландия 
По-добри условия на 
труд по отношение на 
ресурси на 
съдилищата 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
натовареност с дела 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
заплащане, вкл. 
пенсии и пенсионна 
възраст 

Франция 

Назначаване и 
повишаване в 
длъжност на съдиите 
стриктно въз основа на 
способности и опит  

По-добри условия на 
труд по отношение на 
натовареността с дела 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
ресурси на 
съдилищата 

Германия 
По-добри условия на 
труд по отношение на 
ресурси на 
съдилищата 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
заплащане, вкл. 
пенсии и пенсионна 
възраст 

Назначаване и 
повишаване в 
длъжност на съдиите 
стриктно въз основа 
на способности и опит  
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Ирландия 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
ресурси на 
съдилищата 

Назначаване и 
повишаване в 
длъжност на съдиите 
стриктно въз основа на 
способности и опит  

По-добри условия на 
труд по отношение на 
заплащане, вкл. 
пенсии и пенсионна 
възраст 

Италия 

Назначаване и 
повишаване в 
длъжност на съдиите 
стриктно въз основа на 
способности и опит  

По-добри условия на 
труд по отношение на 
натовареността с дела 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
ресурси на 
съдилищата 

Латвия 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
заплащане, вкл. 
пенсии и пенсионна 
възраст 

По-малко натиск от 
страна на медиите 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
натовареността с дела 

Литва 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
заплащане, вкл. 
пенсии и пенсионна 
възраст 

По-малко натиск от 
страна на медиите 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
натовареността с дела 

Черна гора 

Назначаване и 
повишаване в 
длъжност на съдиите 
стриктно въз основа на 
способности и опит  

По-обективно 
разпределение на 
делата между съдиите 

Намаляване на 
корупцията в 
съдебната система 

Нидерландия 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
заплащане, вкл. 
пенсии и пенсионна 
възраст 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
натовареността с дела 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
ресурси на 
съдилищата 

Норвегия 
По-добри условия на 
труд по отношение на 
ресурси на 
съдилищата 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
натовареността с дела 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
заплащане, вкл. 
пенсии и пенсионна 
възраст 

Полша 
По-добри условия на 
труд по отношение на 
натовареността с дела 

Назначаване и 
повишаване в 
длъжност на съдиите 
стриктно въз основа на 
способности и опит  

По-малко натиск от 
страна на медиите 

Португалия 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
заплащане, вкл. 
пенсии и пенсионна 
възраст 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
ресурси на 
съдилищата 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
натовареността с дела 

Румъния 
По-добри условия на 
труд по отношение на 
натовареността с дела 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
заплащане, вкл. 
пенсии и пенсионна 
възраст 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
ресурси на 
съдилищата 

Сърбия 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
заплащане, вкл. 
пенсии и пенсионна 
възраст 

Назначаване и 
повишаване в 
длъжност на съдиите 
стриктно въз основа на 
способности и опит  

По-добри условия на 
труд по отношение на 
ресурси на 
съдилищата 

Словакия 
По-добри условия на 
труд по отношение на 
натовареността с дела 

По-малко натиск от 
страна на медиите 

Назначаване и 
повишаване в 
длъжност на съдиите 
стриктно въз основа 
на способности и опит  

Словения По-малко натиск от 
страна на медиите 

Назначаване и 
повишаване в 
длъжност на съдиите 
стриктно въз основа на 
способности и опит  

По-добри условия на 
труд по отношение на 
заплащане, вкл. 
пенсии и пенсионна 
възраст 
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Испания 

Назначаване и 
повишаване в 
длъжност на съдиите 
стриктно въз основа на 
способности и опит  

По-добри условия на 
труд по отношение на 
натовареност с дела 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
заплащане, вкл. 
пенсии и пенсионна 
възраст 

Швеция 
По-добри условия на 
труд по отношение на 
натовареност с дела 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
заплащане, вкл. 
пенсии и пенсионна 
възраст 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
ресурси на 
съдилищата 

Обединено 
Кралство 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
заплащане, вкл. 
пенсии и пенсионна 
възраст 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
натовареност с дела 

По-малко натиск от 
страна на медиите 

Средно - - - 

Общо 
По-добри условия на 
труд по отношение на 
натовареността с дела 

По-добри условия на 
труд по отношение на 
заплащане, вкл. 
пенсии и пенсионна 
възраст 

Назначаване и 
повишаване в 
длъжност на съдиите 
стриктно въз основа 
на способности и опит  

 

6. Следващи стъпки по отношение на независимостта и отчетността 

 

С преработения набор от показатели, а също и преработеното проучване, приложени в почти 

всички европейски държави, резултатите стават по-солидни и надеждни. Макар че по 

отношение на усъвършенстването винаги има какво още да се желае (за това — малко по-

нататък), сега резултатите могат да бъдат използвани по-плодотворно отпреди, за да се 

обмисли необходимостта от промяна и да се очертаят приоритети. 

Това е въпрос най-вече за отделните съдебни съвети. Но за да се генерира и запази 

динамиката, би било препоръчително разработването на планове и тяхното споделяне и 

обсъждане между участниците да бъде съгласувано вътре в Европейската мрежа на съдебните 

съвети. За подпомагане на този процес би било полезно да се организират работни срещи като 

срещата по въпросите на информационните технологии, която се състоя наскоро.  

Наборът от показатели и проучването изведоха на преден план значителни предизвикателства. 

Например: (1) липсата на доверие у съдиите в процедурите по назначаване и повишаване в 

длъжност, (2) връзката между политическата система и медиите, от една страна, и съдебната 

власт, от друга страна, характеризираща се с липса на уважение, и (3) липсата на вникване в 

опита на ползвателите на съдилищата. Освен да вдъхнови отделните съдебни съвети, това 

може да доведе до нови инициативи на Европейската мрежа на съдебните съвети. 

През последните години се оказа много ценно използването на групи за диалог. Недостатък 

обаче е, че обсъжданията на групите за диалог не доведоха до конкретни последващи 

действия. Това вероятно може да се поправи, като групите за диалог се фокусират върху 

определени проблеми, които са общи за страните. Групите за диалог биха могли да се 

организират около теми тогава, когато съдебните съвети или други управляващи органи се 
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сблъскат с подобни проблеми, или могат да се възползват от отзивите на съдебни съвети, 

които вече са преодолявали такива проблеми.  

Както беше посочено по-рано, има възможност за подобряване на системата от индикатори, 

включително проучването. Съответните подобрения би трябвало да се направят в рамките на 

периода от две години за измерване на показателите и провеждане на проучването. 

Следващото проучване ще бъде през 2018—2019 г.  

Сега, след като показателите са преминали обширен вътрешен контрол, следващата стъпка е 

да бъдат подложени на външна проверка от научната общност и от международните 

партньори на Европейската мрежа на съдебните съвети вътре в съдебната власт и извън нея. 

Външната проверка е важна, за да се разшири нашата гледна точка и да не бъде допуснато 

тесногръдие, а също така за да се получи по-добра представа за интересната работа, 

извършена от Европейската мрежа на съдебните съвети в тази област. Външната проверка 

трябва да се извърши през първата половина на 2018 г., тъй като ще доведе до последващо 

преразглеждане на показателите и на проучването. Впоследствие, през 2018—2019 г., би могло 

да се направи преработка. 

Специфичен е въпросът относно позицията на съдебните заседатели. В много съдебни системи 

те играят важна роля. През 2014—2015 г. беше проведено пилотно проучване на 

независимостта сред съдебните заседатели в Скандинавия. Тъй като проучването се оказа 

осъществимо, а резултатите — интересни, би било възможно да се направи проучване и сред 

съдебните заседатели в Европа, например през 2017—2018 г. 

И накрая, обсъдените тук дейности могат да доведат до идеи за допълнителни проучвания — 

или само на Европейската мрежа на съдебните съвети, или в сътрудничество с други органи. Те 

биха запълнили значителна празнина в сегашните показатели и биха могли да предоставят 

независимо потвърждение на установените досега резултати. 

 

7. Методология за показателите за изпълнение за качество на правосъдието 

 

7.1 Въведение 

На общото събрание през 2015 г. беше решено, че логичното следващо действие по 

определянето на показателите по отношение на независимостта и отчетността на съдебната 

власт би било да се създадат показатели за качеството на съдебната власт, тъй като целта на 

една независима и отговорна съдебна система е да създава качествено правосъдие за 

гражданите. Съответно беше решено, че трябва да се работи по създаването на методология, 

чрез която да бъдат създадени показатели за качество на правосъдието като продължение на 

настоящия проект. Беше отчетено, че това би било едно трудно, но ценно начинание. 

В тази глава е приложен подходът, който беше използван за разработване на показателите за 

изпълнение за независимост и отчетност по отношение на качеството  на съдебната власт. 

Раздели 7.2 и 7.3 се занимават с концептуални въпроси: кои аспекти на качеството трябва да 
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бъдат засегнати в показателите и кои са съществените елементи, върху които трябва да бъде 

фокусирано вниманието за всяка област. В раздел 7.4 е представен наборът от показатели. 

Трябва отново да се отбележи, че това е първи опит, който изисква по-нататъшно обмисляне 

през следващите години. Показателите бяха тествани пилотно от три съдебни съвета. 

Резултатите са представени в глава 8. В раздел 8.1 са обобщени коментарите, получени при 

пилотните тестове, като са дадени и разяснения. В последния раздел на глава 8 са включени 

следващите стъпки.  

Необходимо е да се подчертае, че по същество показателите предоставят изходна позиция за 

разработването на стандарти за качество на правосъдието и категоризиране на практиките като 

добри и не толкова добри практики. Важно е стандартите по качество да бъдат дефинирани и 

оценени от самите Висши съдебни съвети, където има такива, а не от други власти в 

държавата, тъй като задължение на съдебните съвети е да съгласуват темата за качеството с 

принципа за независимост на съдебната власт и съдиите.  

7.2 Области, които трябва да бъдат обхванати от показателите 

От една широка гледна точка относно качеството  е видно, че качеството е свързано със 

съществените задачи, които съдебната власт трябва да изпълни съгласно принципите на 

правовата държава. Тези задачи варират от зачитането на основните права до практически 

въпроси като например услугата, предоставяна на обществото. Разграничават се следващите 

области. Ключовите аспекти на тези области са изброени отделно, с кратки обяснения. 

Очевидно е, че всеки от аспектите на дадена област ще изисква обширно обсъждане, за да 

бъде правилно обяснен. Все пак не тук е мястото за това, тъй като нашето внимание е насочено 

върху разработването на показатели за изпълнение. 

Поддържане върховенството на закона 

Ключови аспекти: ограничения върху правителството от страна на съдебната власт, защита на  

правата на човека, защита на конституцията и разпределяне на правомощията 

Обяснение: Съдебната власт е една от трите държавни власти и трябва да изпълнява своята 

роля за защита на конституцията, международните конвенции и националните закони в 

отделни случаи, при които интересите на останалите държавни власти или други основни 

интереси са изложени на риск. 

Предоставяне на публичен достъп до правото, което направлява обществото 

Ключови аспекти: предимство, сянката на закона, познаване на правото, достъп до правна и 

съдебна информация, също и на езиците на малцинствата 

Обяснение: Съдебната власт не се отнася само до разрешаване на конфликти в отделни случаи. 

Тя ръководи обществото по отношение на това, как да прилага законите, като при това 

разяснява правилата за икономическо и социално взаимодействие. Колкото по-успешно 

изпълнява тази си функция, толкова по-малко причини за конфликти биха възниквали. В 

същото време правото трябва да бъде тълкувано отново, така че да позволява промени в 

обществото. Тази и предишните функции поставят съдебната власт встрани от частните 

механизми за разрешаване на конфликти.6 Информацията е област, чиято значимост също 
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нараства вследствие на „големите информационни масиви“, но въпреки това аспекти като 

предоставянето на информация за съдебни процедури като цяло и за групи от обществото 

продължават да бъдат важни.  

Гарантиране на справедлив процес от гледна точка на достъпността 

Ключови аспекти: изслушване на страните, даване на думата, справедливост за уязвими групи, 

равни процесуални възможности, ефективен и ефикасен процес на обжалване 

Обяснение: този аспект се отнася до това, до каква степен могат съдилищата да осигурят 

справедлив процес (член 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека и 

основните свободи (ECHR), член 47 от Хартата за основните права на ЕС и член 13 от 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания), и заедно с областта на решенията 

представлява правната основа на работата на съдилищата. Достъпността е първостепенна 

грижа, тъй като гражданите не биха могли до достигнат до съда дори да е отличен, ако нямат 

осигурен достъп. Достъпността може да бъде гарантирана само отчасти от самите съдилища, 

защото съдебните такси например, а също и съдебната карта обикновено се определят от 

правителството и Парламента. Все пак останалите аспекти са от компетенциите на съдебната 

власт. 

Своевременно и ефективно произнасяне на решения  

Ключови аспекти: без ненужно забавяне; продължителност на процедурите, пропорционална 

на важността/сложността на делото; активно наблюдение и контрол върху процеса; досъдебни 

заседания; политика относно тактики за забавяне, ограничения в обема на изложението от 

адвокатите/страните. 

Обяснение: „Забавеното правосъдие е отказано правосъдие“. По-специално Европейската 

мрежа на съдебните съвети оставя измерването на продължителността на делата на 

Европейската комисия за ефикасност на правосъдието. Тя се съсредоточава върху методите за 

контрол на продължителността на процедурите. За тази цел управлението може да бъде 

разграничено от съответния процес. Ключовият въпрос е дали съдията води съдебния процес 

или не, и чрез какви средства. 

Постановяване на съдебни решения  

Ключови аспекти: честност, добра осведоменост, еднаквост, предвидимост, добра 

обоснованост, разрешаване на конфликти, съдебните решения отразяват вижданията в 

обществото, подходящи присъди 

Обяснение: решението е централно за всяко съдебно дело. Начинът, по който се постановява 

едно решение, е решаващ: обосновка, яснота, продължителност и изпълнимост са все важни 

въпроси в това отношение. 

Предоставяне на услуги на ползвателите 

Ключови аспекти: съдебни зали, административни процедури, чакални, време за чакане 
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Обяснение: преживяването на хората, които отиват в съда, се определя също и от практически 

аспекти, като начина, по който са посрещани при влизане в съда, времето за чакане и доколко 

пригодни са чакалните (трябва ли пострадалият и ответникът да чакат в една и съща стая?) 

__________________________ 

6 Вж. Джон Томас (2015 г.). Централизираност на правосъдието: приносът му за обществото  и 

предоставянето му. Лекция при Мемориала на лорд Уилям ъф Мостън. 

Изпълнение на съдебни решения 

Ключови аспекти: изпълними съдебни решения 

Обяснение: очевидно за ищците е от ключово значение дали съдебните решения са 

практически изпълними. Няма много смисъл да се отива в съда, ако дадено благоприятно 

решение не би имало практическо действие. Все пак изпълнението не е в рамките на 

съдебната власт, и съдебната власт зависи от други страни за изпълнението му. Съдилищата 

имат принос, като постановяват ясни и изпълними решения. 

Намерението е да се разработят показатели за изпълнение за всички тези области. За някои 

области е по-лесно, отколкото за други, тъй като областите се различават по своята 

концептуална сложност, а също и по извършената  досега работа. Беше направен избор в тази 

първа версия на показателите фокусът да бъде поставен върху четири от тези области. Според 

екипа по проекта тези области са най-належащите или защото са на първо място (например, 

без висококачествени решения останалите области губят своя смисъл), или защото 

изпълнението очевидно е недостатъчно. По-голяма част от участниците в екипа по проекта 

виждат навременността като най-уязвимия аспект на работата на тяхната съдебната система.. 

Останалите области на качеството могат да бъдат разгледани на по-късен етап. Следващата 

таблица обяснява условията.   

 Описание на обективните 

характеристики 

Субективна оценка на 

изпълнението 

Запазване върховенството на 

закона 

Следващ етап Следващ етап 

Предоставяне на публичен 

достъп до правото, което 

направлява обществото 

 

Включено 

 

Следващ етап 

Гарантиране на справедлив 

процес от гледна точна на 

достъпността 

 

Включено 

 

Включено 

Своевременно и ефективно 

произнасяне на решения  

Включено Включено 

Постановяване на съдебни Включено Включено 
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решения 

Изпълнение на решенията Следващ етап Следващ етап 

Предоставяне на услуги Следващ етап Следващ етап 

 

В тази таблица се прави разграничаване между описанието на обективните характеристики и 

субективната оценка на изпълнението. Качеството е отчасти определено пряко от 

предвиденото в закона. В допълнение някои аспекти на качеството, като продължителност на 

делата, са обективно измерими. Все пак съществуват и много аспекти, които могат да бъдат 

оценени само субективно, поне на този етап. Субективните оценки могат да бъдат давани от 

съдебните съвети/съдилищата/съдиите и от ползвателите на съдебни услуги/наблюдателите. 

На този етап се знае много малко за вижданията на ползвателите на съдебни услуги, както 

беше отбелязано и в контекста на независимостта и отчетността. Субективната оценка 

следователно е ограничена до вижданията отвътре. 

7.3 Съдържателно проучване на избрани области на качеството 

В този раздел се прави задълбочено разглеждане на избраните области на качеството. 

Обърнато е специално внимание на качеството на съдебните решения. 

7.3.1. Своевременно и ефективно произнасяне на решения по дела   

Както навременността, така и управлението на делата са точки, широко обсъждани в рамките 

на Европейската мрежа на съдебните съвети. Балансът между навременността и останалите 

аспекти на качеството е важен въпрос, както е посочено и в първата препоръка от доклада за 

навременността от 2010—2011 г.: „Забавеното правосъдие е отказано правосъдие“ е вярно 

твърдение, което подчертава  колко важно е правораздаването без неоправдано забавяне. 

Все пак в стремежа към постигане на навременност трябва да се помни, че амбицията за 

постигане на експедитивност трябва да бъде балансирана с другите аспекти на 

качеството, сред които качеството на решенията  трябва да бъде с най-висок приоритет. 

Потребностите на обществото изискват действия без неоправдано забавяне, но 

стремежът за ефективност не бива да води до недостатъчно качествени решения. “ 

След публикуването на доклада бяха организирани регионални семинари по въпроси на 

навременността, за повишаване на осведомеността относно навременността, за задълбочаване 

на разбирането за причините и средствата за правна защита, както и за обсъждане на 

препоръките и сътрудничеството между заинтересованите лица, като по този начин се окаже 

съдействие за изпълнението на препоръките. Семинарите бяха организирани с участници от 

страни в регион със сравнима култура и правни традиции. 

Европейската мрежа на съдебните съвети разработи насоки за управление на делата, както е 

представено в доклада за 2012—2013 г. „Съдебната реформа в Европа — Част II“. Насоките са: 

- Всеки съдебен съвет трябва да структурира начина за определяне на методиките за 

управление на делата, включително асоциирани стандарти за (средна) продължителност на 
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делата, за определени категории дела/юрисдикции. Това структуриране трябва да се ръководи 

от съдиите и трябва да позволява обсъждане със заинтересованите страни, като например 

адвокатите. 

- Методиките за управление на делата трябва да създават баланс между важността на делото и 

вниманието, което му се отделя, по отношение на позволените процедурни стъпки. 

- В методиките трябва да се отдели съществено място на досъдебните заседания за 

установяване на правилния метод за решаване на делото, като се разрешат различията в 

мненията относно процедурата. 

- Натоварването с дела на съдиите и помощния персонал трябва да бъде в рамка, която 

осигурява достатъчно време за правилно управление на делата. Трябва внимателно да се 

прецени дали съдиите могат да делегират на помощния персонал някои административни 

аспекти от управлението на делата. 

- Натоварването с дела изисква промяна в подхода и културата на много от съдиите, която 

трябва да се постигне чрез обучения и/или други инструменти за разпространяването на 

знания. 

Тези насоки предлагат нормативна рамка за оценяване на добрите практики в тази област. 

7.3.2. Гарантиране на справедлив процес от гледна точка на достъпност 

Степента, в която съдилищата могат да осигурят справедлив процес, както е предвидено в 

член 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека, на практика се определя от 

съвкупност от фактори. Фокусът тук е върху факторите, свързани с достъпа до правосъдие в 

широк смисъл. На най-базово ниво, справедливият процес и достъпността изискват страните да 

разбират това, което се казва и което е написано. Това изисква процедурите да са на 

разположение на официалните езици на държавата, да бъдат взети мерки по отношение на 

широко използваните неофициални езици, а за другите езици да се оказва съдействие за 

осъществяване на превод. Хората с увреждания изискват специално внимание. Освен 

подготовка от физическа гледна точка, тяхното пълноценно участие може да изисква 

специфични процедурни уредби. Информацията за съдилищата и правосъдната система също 

така трябва да бъде на разположение за хората с увреждания (напр. за незрящи). Друго 

елементарно изискване е страните да имат достъп до цялата прилежаща документация. Всяко 

изключение трябва да бъде обосновано. От значение е колко често възникват такива 

изключения. 

Ако предположим, че тези базови условия са спазени, възникват въпроси относно 

състезателното естество на правните процедури. От тази гледна точка ключовият въпрос е този 

за равните процесуални възможности. Когато съществува голяма разлика между страните по 

отношение познаването на закона и на процедурите, и опит в съдебните производства, едната 

от страните няма шанс, освен ако неблагоприятното положение не е компенсирано по един 

или друг начин. Оттам въпросът опира до получаването на адекватно правно представителство 

от страните. Ако те не могат да си позволят адекватно правно представителство, а публичното 

финансиране е недостатъчно, или ако не желаят правно представителство, могат ли съдиите да 

разпоредят или да предложат правно представителство? Ако такава възможност не 
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съществува, имат ли съдиите задължението да компенсират разликата в знанията и опита при 

изслушването по делото? И по-конкретно имат ли времето да го направят? Свързан с това е и 

въпросът за оскърбително държание. Ако страните или техните адвокати злоупотребяват с 

процедурите, за да забавят решаването на делата или по друг начин повишават разходите за 

ответната страна, справедливият процес може да се превърне в илюзия, в случай че съдиите 

нямат авторитет или не го използват, за да блокират такова поведение. 

Друг въпрос е дали съдиите могат и дали отделят достатъчно време за всички случаи. Тъй като 

случаите се различават по отношение на усилията, които се полагат от съдиите или съдийските 

състави, то съдиите трябва да са способни да отделят времето, нужно за всеки отделен случай, 

независимо от страните или предмета на спора.  

Достъпността на обжалването е важен аспект на достъпа до правосъдие. Трябва да е 

разрешено да се обжалва не само по закон, но и въз основа на фактите. В същото време 

обжалването отнема време и ресурси, а без изглед за успех то просто забавя правосъдието и 

увеличава разходите за страните и за съдебната власт. Изводът е, че трябва да се намери 

необходимият баланс между достъпа до обжалване и неговото ограничаване. Подобна 

ситуация възниква по повод влиянието на обжалването върху изпълнението на решението, 

което се обжалва. 

Европейската мрежа на съдебните съвети е разработила насоки за подаването на жалби в 

доклада за правна реформа, посочен по-горе (Съдебна реформа в Европа — Част II). Насоките 

са:  

- Законът трябва да постановява, че решението по основателните искове7 е съдебно решение, 

основано единствено на основателността на делото.. 

- Трябва да се определят филтри, които да намалят неоправданото използване на времето на 

съда за неоснователни случаи4, така че да се осигури по-навременен достъп до правосъдие за 

онези, които имат основателна жалба. 

- Трябва да се определят филтри, които да задават критериите, чрез които съдебната власт да 

може оцени основателността на жалбата във всеки един случай и да упражни съдебна 

преценка при окончателното решение. 

- Трябва да има процедури за предотвратяване на повтарянето и повторното изслушване на 

съдебния процес на първа инстанция, и да изисква молбите за обжалване да се фокусират 

върху неразрешените въпроси. 

- Ограничаване броя на апелативните съдии5 не се препоръчва, тай като съществуват по-

ефективни мерки за намаляване тежестта на обжалването и съдебното време. 

- Решенията по основателните случаи трябва обичайно и основно да се вземат по-скоро с 

писмена работа, отколкото чрез изслушване в съда. 

                                                           
4
 Дали даден случай е основателен или не.   

5 Например, чрез разглеждане на делата от един съдия вместо от съдебен състав. 
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- Процедурата по обжалване трябва да бъде опростена чрез поставяне на ограничения за 

дължината на писмените и устни изложения на страните. 

В тази област на качеството идентифицирането на добри практики не е много ясно, понеже 

липсват насоки, а там където ги има, не са особено конкретни. Работата продължава, а 

посочените по-долу показатели са предварителни. 

7.3.3. Постановяване на съдебни решения 

Както се изтъква в становище № 11 на Консултативния съвет на европейските съдии: „За да 

бъде с високо качество, едно съдебно решение трябва да бъде прието от страните и от 

обществото като цяло като резултат от правилното прилагане на правните норми, справедливо 

провеждане и правилна преценка на фактите, както и да бъде ефективно изпълнимо“. За 

постигането на тези цели трябва да бъдат спазени няколко изисквания. 

Обосноваване на съдебното решение 

Съдебните решения по принцип трябва да бъдат обосновани. Съгласно съдебната практика на 

Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), съдилищата трябва да предоставят достатъчно 

обосновки на своите решения както за решенията по граждански дела, така и за тези по 

криминални дела. Това повдига въпроса, дали всички решения на съдилищата трябва да бъдат 

мотивирани. Това зависи от разпоредбите на всеки местен закон, но като общи насоки може да 

се приеме че, освен ако не е посочено друго, решенията, включващи  управление на случая 

(например: решение, което отлага съдебното заседание), не се нуждаят от специално излагане 

на мотивите. По принцип задължението да се посочват основания, трябва да бъде запазено за 

окончателното решение по съдебния процес.  

Решенията на съдебните заседатели повдигат определени въпроси. Съгласно Препоръка № R 

(95)5 на Комитета на министрите на Съвета на Европа към държавите членки във връзка с 

процедурата по обжалване (граждански и търговски дела), „по принцип не трябва да се излагат 

причини ... за решенията на съдебните заседатели“. Това повдига въпроси като тези за вида на 

гражданските или търговски дела, които могат да бъдат съдени от съдебни заседатели, и вида 

средства, които да бъдат използвани, така че да могат основанията за съдебното решение да 

бъдат разбрани от ищците, а ако е необходимо — от апелативния съд. 

Допълнителен въпрос е дали основанията трябва да бъдат написани, или съдията може да 

представи своето решение устно. Препоръка № R(87)18 на Комитета на министрите на Съвета 

на Европа към държавите членки относно опростяването на криминалното правосъдие посочва 

(III, c, 3), че при по-малко сериозни случаи, или ако страните са съгласни, на трибунала трябва 

да се позволи да не изготвя писмено решение, а само устно, „което трябва да бъде ограничено 

до споменаване в протокола“.  

Ако трябва да се направи препоръка, изглежда  е необходимо страните да се поставят в 

позиция да узнаят, чрез каквито и да е средства, основанията за решението, произнесено от 

съдията, дори то да е постановено устно.  

Друг въпрос: Дали практиката за представяне на основания за съдебното решение само ако 

едната страна обжалва това решение, е приемлива? Тази практика е била осъдена от 
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Европейския съд по правата на човека, защото ищците трябва да са в състояние да разберат, 

още щом решението бъде представено, основанията, поради които те са спечелили или са 

изгубили делото. Въпреки това тази практика все още съществува. 

Обосновката приема различна форма, ако е изготвена от съдия или от съдебен състав. Този 

избор зависи от традициите и системата на всяка страна. Каквато и да е системата, дори и в 

страни, където по традиция се предпочита отсъждане от един съдия, неформалните 

обсъждания между съдии, занимаващи се с подобни случаи, трябва да се поощряват, за да се 

осигури предсказуемост на решенията и правна сигурност. 

Европейската мрежа на съдебните съвети препоръчва, когато е възможно, съдиите да 

предоставят обосновка, най-малко устно. 

 

Яснота на решението 

Съдебното решение трябва не само да бъде мотивирано, но също така да е разбираемо, и 

написано на ясен и достъпен език. Въпросът зависи от преназначението на решението. От 

значение е дали решението е насочено към ищците, адвокатите, преподавателите по право, 

медиите или обществеността като цяло. 

Съдебните власти на всяка държава трябва да изготвят наръчник за добри практики, за да 

улеснят изготвянето на решенията (Вж. становище № 11 на Консултативния съвет на 

европейските съдии). 

Дължина на решението 

Желателно е съдебното решение да бъде възможно най-сбито. За да бъде едно решение 

прочетено, разбрано и да окаже въздействие, то трябва да бъде съставено точно и фокусирано, 

като се избягват ненужни подробности и академични препратки. 

Изпълнение на решението 

Съдебното решение трябва да бъде написано на ясен е недвусмислен език, за да бъде 

възможно незабавното му влизане в сила. Решението трябва да бъде ефективно изпълнимо в 

полза на спечелилата страна, което представлява елемент от правото на справедлив процес. 

Както изтъква Европейският съд, Конвенцията не създава теоретична защита на човешките 

права, а има за цел да гарантира, че защитата, която предоставя, ще бъде приложена на 

практика. 

Оценка на качеството на съдебните решения 

При много от съдебните власти в Източна и Южна Европа изпълнението на съдиите се оценява 

или регулярно, или при решения за професионално развитие. Качеството на съдебните 

решения често е част от оценката, макар и невинаги да е съществена част. Продуктивността и 

навременността имат предимство, също и поради това, че тези аспекти са по-лесни за 

измерване. Все още често се взема извадка от съдебните решения, която се оценява от 

отговарящите за това. Оценката не изглежда да е много задълбочена, и често резултатът е 
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много положителен и не съдържа критика. Това е причината в някои държави да се обмисля 

преустановяване на тази практика. 

В други (в частност северозападните държави) съдиите не се оценяват, тъй като това се счита за 

накърняване на тяхната независимост. Оценка на качеството на съдебните решения е под 

формата на партньорска проверка, и резултатите не се използват при проверка на 

индивидуалното изпълнение. Такъв по-специално е случаят с Нидерландия, която е 

разработила система за оценка на качеството от апелативните съдилища за съдебни решения 

по граждански дела на първа инстанция. Оценката не се прави на съдебните решения по 

същество, а на техните професионални качества („майсторството“). Обединеното Кралство 

пристъпва към проверки на изпълнението, при които се взема предвид качеството на 

съдебните решения, като се започне от магистратите и изготвящите протокола служители. 

В много страни процентът на обжалванията се използва като показател за качеството на 

съдебните решения. Много международни органи, като Европейската комисия за ефикасност 

на правосъдието, правят същото. Европейската мрежа на съдебните съвети е доста критична по 

отношение на използването на процента на обжалванията за тази цел, тъй като връщанията 

често се правят на основата на други аспекти, например нови доказателства, а не заради 

качеството. Щом може да се използва процентът на обжалванията, вероятно процентът на 

останалите в сила съдебни решения би бил най-правилният критерий. Той е комбинация от 

процента на обжалванията и процента на връщанията, и ги дефинира положително. Други 

методи за оценка се фокусират върху определени аспекти на качеството, като разбираемост, 

която може да бъде оценена от лингвисти. И накрая, механизмите за обратна връзка, като 

проучванията за удовлетвореност на ползвателите и индивидуалната обратна връзка 

обикновено включват качеството на решенията. 

Възникват две основни затруднения: 

Как да се оцени качеството на дадено съдебно решение? 

Доста е трудно да се оцени качеството на съдебните решения, защото системите за оценка 

могат да засегнат независимостта на съдиите. Както беше посочено по-горе, може да се 

направи разграничение мужду съдържанието на решението (съществото на случая) и 

„майсторството“ при изготвяне на решението. Оценката  не изследва дали решението е 

„правилно“, а дали то съответства на обективните критерии.  

Консултативният съвет на европейските съдии приема различен подход. Според неговото 

становище № 17 (2014 г.) при оценката на работата на съдиите Консултативният съвет на 

европейските съдии посочва, че е „проблематично резултатите от оценката да се основават на 

броя или процента на решенията, върнати за обжалване, освен ако броят или начинът на 

връщане не показва ясно, че съдията няма необходимите познания за закона и за 

процедурата“ (параграф 35). Това обстоятелство трябва да бъде включено в системата за 

оценяване: гражданите не биха могли да разберат как непростимата небрежност от страна на 

даден съдия или нежеланието на съдията да приложи закона, могат да не бъдат взети предвид 

при оценяването на неговата или нейната работа. 
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Както беше отбелязано от някои членове на Европейската мрежа на съдебните съвети, статутът 

на съдиите и висококачествената система за обучение са необходимо условие за запазване 

върховенството на закона и основна гаранция за справедлив процес. В този контекст съдиите 

трябва да са способни да се справят с обратната информация относно техните решения. 

По-общо, съдебната система като цяло, включително достъпът до правосъдие и използването 

на цифрови инструменти, трябва да бъдат проучени, за да се оцени качеството на съдебните 

решения.   

Кой трябва да оценява качеството на съдебното решение? 

Могат да се разграничат два подхода: 

- Оценка от самите съдии или от определен независим орган въз основа на предварително 

зададени насоки, определени от съдиите (следвайки опита на Нидерландия). 

- Оценка от властите, които вземат кадрови решения за съдиите. В редица държави съдиите се 

оценяват регулярно, или когато кандидатстват за повишение в длъжност, като оценката на 

извадка от техни дела често е част от оценяването. 

Когато се извършва оценяване, Висшите съдебни съвети трябва да са водещи, а не 

Министерствата на правосъдието или други организации, които са част от други държавни 

органи, различни от съдебната власт. По закон някои съдебни съвети нямат компетентност в 

областта на качество на правосъдието. Въпреки това задължение на съдебните съвети е да 

гарантира, че принципът на независимост на съдиите се спазва, Консултативният съвет на 

европейските съдии в своето становище № 11 изрази мнението, че „Съдебният съвет трябва да 

бъде натоварен с оценяване качеството на решенията“.  

Консултативният съвет на европейските съдии допълва, че „там, където няма Висш съдебен 

съвет, оценката на качеството на решенията трябва да се поеме от определен орган със същите 

гаранции за независимост на съдиите като тези на Висшия съдебен съвет“. 

Европейската мрежа на съдебните съвети смята, че оценката на качеството на съдебните 

решения, което по всяка вероятност е най-критичният аспект на качеството на правосъдието, е 

важна, ако се приема сериозно въпросът за подобряване на качеството. Въпреки това 

системата за оценяване трябва да уважава независимостта на съдиите. Необходимо условие е 

Висшите съдебни съвети да носят отговорност за системата. 

7.3.4. Предоставяне на публичен достъп до правото, което направлява обществото 

Съдебните решения дават — до известна степен — насоки за поведение на членовете на 

обществото („сянката на закона“). Необходимо условие е съдебните решения на съдилищата 

да се публикуват. Освен чрез пасивното публикуване, обсегът на решенията може да бъде 

разширен чрез усилията на съдилищата да насочат вниманието на обществото към решения, 

които имат значително въздействие и/или поставят прецедент. Това може да стане пряко —

чрез уебсайтовете на съдебната власт и чрез използване на социалните медии, и непряко — 

чрез официалните медии. Също така предвид развитието в световен мащаб на „големите 
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информационни масиви“ може да стане все по- важно или даже необходимо съдилищата да 

предоставят статистическа информация за резултатите от делата. 

На по-общо ниво моралният авторитет на съдилищата — и оттам въздействието на съдебните 

решения — може да бъде популяризирано чрез предоставяне на информация на обществото 

за основните ценности на правосъдието като независимост, безпристрастност и прилагане на 

закона. Това може да бъде допълнително подпомогнато чрез приканване на обществеността 

да посещава съдилищата и да наблюдава съдиите по време на тяхната работа . 

Накрая, новите технологии за подобряване достъпа до правосъдие, като механизми за 

разрешаване на спорове онлайн, са важни за запазване или разширяване обхвата на съдебната 

власт, но и за поддържане на свързаност с едно общество, свидетел на бързи технологични 

промени. Европейската мрежа на съдебните съвети вече е признала това. Споменатият по-горе 

доклад за съдебна реформа съдържа препоръката:   

— Съдебните власти трябва да се учат от механизмите за разрешаване на спорове онлайн и от 

приложенията, които в момента са на разположение в интернет. 

Работата в тази област на качество е все още в своята първа фаза. Затова посочените по-долу 

показатели са предварителни. 
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7.4 Набор от показатели за изпълнение относно качеството 

В този раздел са изброени показателите за изпълнение за четирите области. Показателите за 
обективни характеристики са в черен цвят, а показателите относно субективната оценка на 
изпълнението са в син цвят. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАВРЕМЕННОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 

1. Стандарти за продължителност на делата: 

-     Наличие на стандарти в първоинстанционните и в апелативните съдилища; 

-     Обхват на стандартите (цялостна процедура или конкретни фази на процедурата); 

-     Степен, до която стандартите са обвързващи; 

-     Метод, чрез който са предписани стандартите (закон, съдебна наредба, практика); 

-     Налични методи за налагане на стандарти; 

-     Степен на амбиция при стандартите в първоинстанционните и в апелативните съдилища; 

-     Реализация на стандартите на практика в първоинстанционните и в апелативните съдилища ; 

-     Въздействие на стандартите върху продължителността на делата, достъпа до правосъдие, качеството 
на решенията, ефикасността; 

-     Наличие на достатъчно съдебни ресурси за покриване на стандартите. 
 

2. Правомощия на съдиите да определят процедурите: 

-   Правомощия на съдиите да определят процедурите по делото (да прилагат правилната 

процедура по делото) в първоинстанционните и в апелативните съдилища; 

-   Правомощия на съдиите да налагат определената процедура, в случай че някоя от страните не се 
придържа към нея; 

-   Степен, до която правомощието за определяне на процедурата се използва на практика;  

-     Въздействие на правомощията за определяне на процедурата по делото върху продължителността на 

делата, достъпа до правосъдие, качеството на решенията, ефикасността. 
3. Бързи производства: 

-     Наличие на бързи производства в първоинстанционните и в апелативните съдилища; 

-    Ограничения по бързите производства; 

-    Степен, до която бързите производства се използват на практика; 

-     Въздействие на бързите производства върху продължителността на делата, достъпа до правосъдие, 
качеството на решенията, ефикасността. 

 

4. Цифровизирано завеждане на дела и цифровизирани производства 

-     Възможност за цифровизирано завеждане на дела 

-     Възможност за цифровизирани процедури, т.е. цялата комуникация е цифровизирана, с изключение 
на изслушването 

-     Възможност страните по делата да се информират по цифров път относно развитието по техните дела. 

-     Въздействие на цифровизираното завеждане на дела/цифровизираните 

процедури/цифровизираната информация върху продължителността на делата, достъпа до 

правосъдие, качеството на решенията, ефикасността. 

5. Специализация на съдилищата и съдиите 

-     Наличие на специализирани комисии в първоинстанционните и в апелативните съдилища; 

-     Наличие на специализирани състави в първоинстанционните и в апелативните съдилища; 

-     Наличие на специализирани съдии извън специализираните комисии и състави в 
първоинстанционните и в апелативните съдилища; 

- Наличие на специализирани процедурни правила за дела, ръководени от специализирани 

комисии/състави/съдии на първоинстанционно и апелативно ниво 

-     Въздействие на специализацията върху продължителността на делата, достъпа до правосъдие, 
качеството на решенията, ефикасността. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРОЦЕС ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ДОСТЪПНОСТ 
 
 

6. Равнопоставеност на силите (съдебно представителство): 
-     Възможност страните по делото да не се представляват от адвокат 
-     Честота на случаите, в които страните по делото не се представляват от адвокат 
- Наличие на механизми, в случай че една от страните не е представена, като например нареждане 

или предложение за съдебно представителство 
-     При липса на такива механизми или в случай че страната избере да не бъде представлявана, наличие 
на задължение на съдията да компенсира различията в познанията и опита при изслушването на делото 
-     Честота на случаите, в които за страните по делото е необходима компенсация 

7. Равнопоставеност на силите (финансиране и разноски): 
- Наличие на система, съгласно която се предоставя обществено финансиране на страни по дела, 

които нямат собствени средства за финансиране по делото 

-     Наличие на система за присъждане на съдебните разноски на печелившата страна към загубилата 
страна 

8. Съизмерими усилия на съдиите: 
- Наличие на правила или наредби, за да се определи дали делото ще се разглежда от един съдия 

или от съдебен състав в първоинстанционните и апелативните съдилища  

-     Достатъчно време за адекватно изслушване и вземане на решения по обикновени и сложни дела в 
първоинстанционните и в апелативните съдилища. 

9. Прозрачност на производствата 

-     Достъп на страните по делото до всички документи 

-     Наличие на извънредни случаи, в които документите са укрити 

-    Честота на случаите, в които документите са укрити. 

10. Справяне с оскърбително поведение 

-     Правомощие на съдията да предприеме действия за предотвратяване на оскърбително поведение на 
страните и/или техните адвокати 

-    Инструменти за намеса на разположение на съдията 

o Прекратяване или спиране на производството 

o Заповед за ускоряване на производството 

o Налагане на глоби 

o Иницииране на дисциплинарни мерки 

-     Честота на случаите, в които се наблюдава оскърбително поведение 
11. Възможност за обжалване 

-     Възможност загубилата страна по делото да обжалва решението 

-     Изискване за разрешение за обжалване 

-     Възможност за обжалване на фактите (не само по закона) 

-     Въздействие на обжалването върху изпълнението на обжалваното решение  

 
12. Комуникация 

-     Наличие на процедури на всички официални езици в държавата 

-     Наличие на процедури на неофициални, но често използвани езици в държавата 

-     Наличие на съдействие от страна на съда за осигуряване на превод по отношение на езици, които не 
се говорят в съда 

 

13. Достъп на хора с увреждания 

-     Наличие на специални процедурни мерки за хора с увреждания 

-     Наличие на физически условия за хора с увреждания 

- Наличие на информация относно съдилищата и съдебната система за хора с увреждания (напр. 

уебсайт за хора с увредено зрение и т.н.). 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ 
 

14. Мотиви на съдебните решения 

- Наличие на изискване за обосноваване на решения, свързани с материалноправни въпроси по 

граждански дела и присъди по наказателни дела 

-     Същност на правното основание за изискването за обосновка в граждански и наказателни дела 

-     Наличие на ограничения за мотивите по решения по граждански дела и присъди по наказателни 
дела 

-     Същност на правното основание за ограниченията по мотивите 

-     Изискване за транскрибиране на устни решения по граждански дела и устни присъди по наказателни 
дела 

-     Използване на решения по граждански и наказателни дела, постановени от съдебни заседатели 

15. Яснота на съдебните решения 

-     Наличие на изискване за употреба на достъпен и ясен език 

-     Същност на правното основание за изискването за обосноваване 

-     Основни адресати, за които се пишат мотивите: 

o  Страни по делото 

o  Обществеността като цяло 

o  Други съдии (като например апелативни съдилища или върховен съд) 

o  Органи за оценка 

-    Наличие на насоки за яснотата на решенията 

-    Орган, който е обнародвал насоките 

16. Краткост на решенията 
- Наличие на изисквания, които водят до дълги съдебни решения (изискване за посочване на всички 

аргументи и/или фактически спорове, наред с другото) по граждански и наказателни дела в 

първоинстанционните и в апелативните съдилища  

-     Същност на правното основание за тези изисквания 

- Наличие на изисквания, които водят до кратки съдебни решения по граждански и наказателни дела 

в първоинстанционните и в апелативните съдилища  

-    Същност на правното основание за тези изисквания 

-     Мотивация на съдиите, която на практика води до дълги съдебни решения 

o Усилия за кариерни цели 

o Притеснение за критика от страна на апелативните съдилища 

o Липса на съдийски опит 

o Прекомерно академичен подход 

- Определяне на средния обем на решение по гражданско дело относно нарушение на договор за 

доставка на стоки, в което адвокатите повдигат множество въпроси относно доказателствата 

-     Определяне на средния обем на присъда по наказателно дело за убийство, в което адвокатът 
повдига множество фактически и процедурни въпроси. 

 

 

17.  Ефективни решения 
-    Специфика на същността на решенията по отношение на изпълнимост 

 
18.  Оценка на качеството на съдебните решения 

- Наличие на механизъм за разглеждане на индивидуалното качество на съдебните решения чрез 

изследване на извадка от решения в първоинстанционните и в апелативните съдилища,  или 

-    Рамка, в която се прилага този механизъм: 

o   Оценка или преглед на изпълнението на съдиите 

o Партньорски оценки сред съдиите, резултатите от които (на индивидуално ниво) не са на 

разположение на ръководството или инспекцията 
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-     Отговорният орган за механизма 

-     Обхват на оценката: 

o Професионални умения на съдията и/или 

o Основателност на съдебните решения 

-     Съдържателност на механизма за оценка 

-     Алтернативни механизми за оценка на качеството на съдебните решения: 

o Използване на процента обжалвания за оценка на качеството на съдебните решения 

o Включване в докладите за удовлетвореност на ползвателите 

o Задълбочени проучвания относно специфичните аспекти на съдебните решения, като 
четливост 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП ДО ПРАВОТО, КОЕТО НАПРАВЛЯВА ОБЩЕСТВОТО 
 

 
 
19.  Достъп до съдебната практика 

- Степен, до която съдебните решения по гражданско, наказателно и семейно право се публикуват в 

първоинстанционните и в апелативните съдилища  

-    Усилия от страна на съдилищата да посочат пред обществото решения, които имат силно 
въздействие и/или представляват прецедент 

-    Усилия от страна на съдилищата да предоставят на разположение статистическа информация 
относно изходите от делата 

 

20.   Откритост пред обществото 

- Степен, до която съдилищата предоставят информация на обществеността чрез официални 

източници (напр. публикации, уебсайтове) относно основните съдебни ценности като независимост, 

безпристрастност и прилагане на закона 

-     Степен, до която обществеността има възможност да посещава съдилищата и да наблюдава съдиите 
по време на тяхната работа 

 

21.   Нови технологии за подобряване на достъпа до правосъдие: 
-     Наличие на онлайн механизми за разрешаване на спорове или разработване на такива механизми. 

 
В приложение 2 показателите са представени подробно под формата на въпросник за 
измерването им, който се попълва от съдебни съвети и други управителни органи. В 
това приложение за всеки показател е посочено също какво представлява „добра и 
лоша“ практика. Това е направено под формата на правила за оценяване, както и 
преди за показателите за независимост и отчетност. Да се определи кое е (не толкова) 
добро и кое е (не толкова) лошо е до известна степен произволен процес. Различията в 
правната култура и различните подходи към това, което в важно в съдебните 
процедури, водят до различни оценки. 

 
Това е първи опит (1.0) за формулиране на показателите, като е необходимо те да 
бъдат допълнително разработени. За тази цел е проведено пилотно проучване в три 
държави, които да изпробват показателите и да определят дали те са измерими и 
съдържателни на практика. Следващият раздел описва резултатите. 
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8. Резултати от пилотното проучване на качеството 
 
 
 

8.1 Резултати от пилотното проучване на качеството в три държави 
 
Резултатите от показателите са представени чрез дадените по-долу фигури, поотделно 
за всяка държава.  
 
Въпросникът е подложен на изпитване от три съдебни съвета: на Словакия, Испания и 
Англия и Уелс. Резултатите са представени на фигурите по-долу. На тези фигури са 
разграничени четирите области на качеството, като за всяка от тях са представени 
показатели. Тъй като въпросникът дава възможност за разлики в точките за 
гражданското и наказателното право по много показатели, резултатите за тези две 
области на правото са представени поотделно. Понеже целта на пилотното проучване е 
да изпита методологията, а не да оценява качеството на правосъдието в трите пилотни 
държави, на фигурите съдебните съвети не са идентифицирани. 

 
Опитът на пилотните съдебни съвети и резултатите водят до някои 
наблюдения: 

 По този начин е възможно показателите за изпълнение относно качеството да 
бъдат измерени.  Въпросникът повдигна въпроси, но тези въпроси бяха 
разгледани и разрешени в диалог със секретаря на екипа на проекта. 

 Въпросникът е обширен и изисква значителни усилия, за да се достигне до 
съдържателни отговори, по-специално с оглед на очакванията отговорите да 
отразят мненията на съдиите. 

 Разликите между гражданските и наказателните дела обикновено са малки. 
Разбира се, тази констатация не следва да се генерализира за всички държави, 
но като се вземе предвид големият обем на въпросника, тя е отворена за 
дискусия относно това дали разликата следва да се запази. 

 Резултатите относно качеството на съдебните решения са небалансирани. И 
трите държави отбелязват нула точки по един или повече от показателите в тази 
област. Този нисък брой точки е частично породен от подпоказатели, към които 
се прилагат отрицателни стойности (точки). В резултат на това балансът между 
положителните и отрицателните аспекти е от значение, но все още не е 
обсъждан. 

 В другата крайност някои от показателите получават максималния брой точки и в 
трите държави. Това вероятно се получава поради факта, че показателите са 
тривиални (показател за прозрачността на процедурите) или поради това, че не 
са достатъчно конкретизирани (откритост пред обществото). 
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наказателно право — гражданско право 

 
 
 
НАВРЕМЕННОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА    КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ 
 
1. Продължителност на делата      14. Мотивиране на решения и присъди 
2. Правомощия на съдиите да определят процедурите   15. Яснота на решенията 
3. Бързи производства       16. Краткост на решенията 
4. Цифровизирано завеждане на дела и процедури   17. Ефективни решения 
5. Специализация на съдилища и съдии     18. Оценка на качеството на съдебните  
         решения 
СПРАВЕДЛИВ ПРОЦЕС ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ДОСТЪПНОСТ  
 
6. Равнопоставеност на силите (съдебно представителство)  ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП ДО ПРАВОТО,  

КОЕТО НАПРАВЛЯВА ОБЩЕСТВОТО 
7. Равнопоставеност на силите (финансиране и разноски) 
8. Съизмерими усилия на съдиите     19. Достъп до съдебната практика 
9. Прозрачни производства      20. Откритост пред обществото 
10. Справяне с оскърбително поведение     21. Нови технологии за подобряване на  
11. Възможност за обжалване      достъпа до правосъдие 
12. Комуникация 
13. Достъп за хора с увреждания 
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наказателно право — гражданско право  

 
НАВРЕМЕННОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА    КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ 
 
1. Продължителност на делата      14. Мотивиране на решения и присъди 
2. Правомощия на съдиите да определят процедурите   15. Яснота на решенията 
3. Бързи производства       16. Краткост на решенията 
4. Цифровизирано завеждане на дела и процедури   17. Ефективни решения 
5. Специализация на съдилища и съдии     18. Оценка на качеството на съдебните  
         решения 
СПРАВЕДЛИВ ПРОЦЕС ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ДОСТЪПНОСТ  
 
6. Равнопоставеност на силите (съдебно представителство)  ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП ДО ПРАВОТО,  

КОЕТО НАПРАВЛЯВА ОБЩЕСТВОТО 
7. Равнопоставеност на силите (финансиране и разноски) 
8. Съизмерими усилия на съдиите     19. Достъп до съдебната практика 
9. Прозрачни производства      20. Откритост пред обществото 
10. Справяне с оскърбително поведение     21. Нови технологии за подобряване на  
11. Възможност за обжалване      достъпа до правосъдие 
12. Комуникация 
13. Достъп за хора с увреждания 
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наказателно право — гражданско право  

 
 
НАВРЕМЕННОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА    КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ 
 
1. Продължителност на делата      14. Мотивиране на решения и присъди 
2. Правомощия на съдиите да определят процедурите   15. Яснота на решенията 
3. Бързи производства       16. Краткост на решенията 
4. Цифровизирано завеждане на дела и процедури   17. Ефективни решения 
5. Специализация на съдилища и съдии     18. Оценка на качеството на съдебните  
         решения 
СПРАВЕДЛИВ ПРОЦЕС ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ДОСТЪПНОСТ  
 
6. Равнопоставеност на силите (съдебно представителство)  ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП ДО ПРАВОТО,  

КОЕТО НАПРАВЛЯВА ОБЩЕСТВОТО 
7. Равнопоставеност на силите (финансиране и разноски) 
8. Съизмерими усилия на съдиите     19. Достъп до съдебната практика 
9. Прозрачни производства      20. Откритост пред обществото 
10. Справяне с оскърбително поведение     21. Нови технологии за подобряване на  
11. Възможност за обжалване      достъпа до правосъдие 
12. Комуникация 
13. Достъп за хора с увреждания 
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 Навременност Достъп до правосъдие Качествени решения Ефективност Общо 

 A B C A B C A B C A B C  
Стандарти за 
продължителност 

+ 0 0 + + + + 0 - + + 0 6+ 

Правомощия на съдиите ++ + 0 + + 0 + + 0 ++ + 0 10+ 
Бързи производства + + ++ 0 + + 0 0 0 + + + 9+ 
Дигитално завеждане на 
дела и процедури 

0 0 + 0 + + 0 0 0 + + - 4+ 

Специализация ++ + + ++ + + ++ ++ + ++ + + 17+ 

 

Подпоказателите, които допълват самите показатели, са интересни по свой собствен начин. 
Например по отношение на навременността от субективна гледна точка беше зададен въпросът — 
до каква степен отделните мерки реално допринасят за навременността и ограничават, или 
допринасят за други основни цели (във връзка с качеството). Таблицата по-долу представя 
резултатите за трите пилотни държави. Специализацията стои на преден план като изключително 
ефективна, докато стандартите изглежда не допринасят особено много. Също така 
информационните технологии изглежда не са толкова относими, когато става дума за тези цели. 
Извадката от три съдебни съвета е прекалено малка, за да се правят крайни заключения, и би било 
особено информативно, ако се предприеме мащабен преглед на възприятията за цялата ЕМСС. 

 

Принос на мерките за целите 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Въз основа на пилотното проучване се стига до заключението, че подходът за развитие на 
показателите за изпълнение с оглед на качеството е полезен и интересен. Показателите за качество 
са по-сложни от тези за независимост и отчетност, тъй като международните/европейските 
стандарти се прилагат по-рядко и не са толкова прецизни, както и поради това, че различията в 
правните системи и култури играят огромна роля. Все пак има много общи елементи и резултатите 
навеждат на много разсъждения. Резултатите могат да дадат тласък и приоритети за промяна. Също 
така могат да се почерпят идеи за посоката на промяна въз основа на опита на други съдебни 
власти, който по този начин става видим. 

 
Наборът от показатели определено не е окончателен. По отношение на него е необходимо 
допълнително разработване, особено в сферата на качеството на съдебните решения. Също би било 
важно до някаква степен да се стандартизира начинът, по който се дават отговори на въпросника, 
по-конкретно начина, по който се включват съдиите. 

 

8.2 Коментари и пояснения относно принципите 

 

Въпросникът е довел до специфични наблюдения относно принципите, които са в основата на 
някои от показателите, които следва да бъдат разгледани в следващата версия. Тук се обсъждат 
накратко съществени въпроси, които бяха повдигнати в пилотното проучване. 

 
Стандарти за продължителност на делата: 
Беше отбелязано, че обвързващите правила не са съвместими с независимостта на съдебната власт. 
За да се избегне всякакво недоразумение, следва да бъде напълно ясно, че позоваването на „стандарти" в 

този контекст не цели да посочи, че съдията е ограничен по някое конкретно дело.9 Съответно делото следва 
да продължи колкото е необходимо, за да бъде отсъдено подобаващо, а съдията не може да бъде обвързван 
с какъвто и да било „стандарт" за средна продължителност; това в крайна сметка ще зависи от конкретните 
изисквания, свързани с делото. 
 
9 Това е валидно също за въпрос 1.5 от буква A) относно статута на стандартите: предписанието е необвързващо в 
смисъла, посочен по-горе. 
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При условие че това е ясно разбрано, не съществува противоречие със съдебната независимост и 
наличието на „стандарти", което в този смисъл се счита за положително. Признаци, че съдиите го 
възприемат по този начин, могат да бъдат открити в анкетата сред съдиите относно независимостта 
(вж. раздел 5.5, Влияние на ръководството и колегите). 
Същият участник коментира, че стандартите могат да са прекалено кратки, за да дадат възможност 
за подобаващо отсъждане по делата и че въпросникът (въпроси 1.7 и 1.8 от буква А) не предоставя 
тази възможност, като се вземе предвид, че по-голямата краткост е за предпочитане. Въпреки че 
отправната точка на екипа на проекта е че проблемът при почти всички съдебни власти се състои в 
това, че делата отнемат прекалено дълго време, все пак би било логично в анкетата да се добави 
вариант на отговор, че стандартите са прекалено кратки. 
 

Накрая на рубриката следва да отбележим, че продължителността на делата като цяло, което е 
темата на тази област от качеството, е въпрос, който е различен от въпроса за времето на 
разположение на съдията за решение по делото. В повечето случаи времето, през което съдията 
работи по дадено дело, представлява малка част от продължителността на делото. Наличното 
време за обработка зависи преди всичко от бюджетите и наличността на персонал. Това 
предполага, че съдията може да не разполага с достатъчно време, за да вземе решение по делата, 
както е уместно, докато делата се точат с години, и обратно. Следователно показател 1 (стандарти за 
продължителност на делата) и показател  8 (достатъчно време за изслушване и вземане на решение 
по делото) разглеждат различни проблеми. 
 

Правомощия на съдиите да определят процедурите: 
Твърдеше се, че такова правомощие предполага, че в отделни случаи съдиите могат да определят 
процедурата въз основа на исканията на страните, и че това може да се случи единствено когато 
всички процедурни предпазни мерки за страните са на тяхно разположение. Преди да се 
пренебрегнат становищата на страните и да се предприемат други съдебни мерки за определяне на 
процедурата, съдилищата наистина трябва да гарантират, че тези мерки са в съответствие със 
справедливия процес, в частност с правото на изслушване. 
 

Процедури на неофициални езици: 
Беше повдигнат въпросът дали е добра практика да се предлагат процедури на неофициални 
езици, използвани от национални малцинства, тъй като това би принудило насрещните страни и 
съдиите да използват тези езици. Това, разбира се, не беше целта на въпроса и той се 
доразработва. 
 
 

Оценка на качеството на съдебните решения: 
Оценката на качеството на съдебните решения извън рамките на апелативния процес следва да 
открие подходящ баланс между изискванията за качество и независимост. Може да е необходимо 
да се разработят по-подробни насоки, за да се установи какво представлява добра практика — 
особено разликата между основателността на делото (съдържанието на решението) и 
професионалните умения или качество, вложени в решението. 
 

В допълнение към тези забележки са направени полезни предложения за подобряване на начина 
на формулиране на въпросника, който да бъде лесно приспособен. 
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8.3 Следващи стъпки 
Следващата стъпка е да се направи критичен преглед на показателите и на начина, по който те се 
измерват и оценяват, така че да бъдат прецизирани. Също така това следва да доведе до по-
прецизни определения и обяснения, за да се подобри еднаквостта при тълкуването на въпросите. В 
допълнение следва да се обсъди какъв е предпочитаният начин за попълване на въпросника, който  
дава възможност за съдействие от страна на съдиите. 
 
 

След като това бъде направено, показателите могат да бъдат реализирани от всички членове и 
наблюдатели на ЕМСС. На по-абстрактно ниво съдебните съвети е необходимо да изразят своята 
отговорност към стандартите за качество на правосъдието в името на качеството, но също и по 
отношение на връзките, понякога и на баланса между качество, независимост и отчетност. Разбира 
се, тази отговорност може да се приложи на практика единствено в тясно сътрудничество със 
съдиите. 
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9. Заключителни наблюдения 
   

 

ЕМСС е посветила много усилия, за да покаже как реално функционират съдебните системи в 
ключови аспекти, по-конкретно независимост и отчетност, а сега и качество.  Това е трудна задача с 
оглед на различията в правните системи и правните култури на територията на Европа. Все пак по 
своята същност основните принципи и ценности на съдебните власти са еднакви, както и дейностите 
в съдилищата. Тези усилия на ЕМСС не са породени просто с цел събиране на данни или от 
любопитство, а от желанието на членовете и нарастваща част от наблюдателите да подобрят своите 
съдебни системи, като се опрат на силните страни и преразгледат слабостите. Получените профили 
на държавите — до момента ограничени до независимост и отчетност — трябва да се използват с 
предпазливост поради неизбежната произволност в някои категоризации и оценки. Правени са 
опити на измеримостта на показателите да се придаде обективност, но това невинаги в възможно. 
Също така определянето на добри и не толкова добри практики се основава на споделени ценности 
и идеи в рамките на ЕМСС и с оглед на това не представлява точна наука. Все пак профилите следва 
да се разгледат сериозно, за да се поставят приоритети за промяна. 

 
Разширението на обхвата на показателите до качество на правосъдието е важна стъпка поради 
редица причини. Първо, тъй като независимостта, отчетността и качеството са взаимно свързани, те 
следва да се разглеждат заедно. В много случаи тези понятия се подсилват взаимно, но в някои 
случаи се търси баланс за сметка на някое от тях. Този баланс е отговорност на съдебните съвети. 
Второ, въпреки че независимостта и отчетността не представляват цели сами по себе си, качеството 
на правосъдието е цел. За да може съдебната власт да изпълнява своята роля в обществото, 
качеството и нейното развитие в крак с променящите се нужди на обществото изискват постоянно 
внимание. От съществена важност е ЕМСС да разглежда тези въпроси, да съобразява действията си 
с направените от нея доклади, преди да предприеме мерки, като например тези за съдебна 
реформа. 
 
Качеството е свързано с много усложнения, особено при съгласуването на различните негови 
аспекти или постигането на баланс. Вследствие на това развитието на показателите за изпълнение 
по отношение на качеството ще изисква време и — какъвто е и случаят с независимостта и 
отчетността — ще се превърне в многогодишен проект. Този проект оправдава усилията, щом 
членовете и наблюдателите използват резултатите, по-специално профилите на държавите, за да 
подобрят своите съдебни системи. 

 
В това начинание думата имат съдиите на Европа, които са изправени пред въпроса за това, как те 
възприемат своята независимост. Това е важно, за да се представи гледната точка на съдебната 
власт на вниманието на обществото, но също и за да се укрепи връзката между съдебните съвети и 
съдиите, за които те работят. 
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10. Приложение 1 Въпросник за независимост и отчетност 2016—2017 г. 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Въпросник за показателите за независимост и отчетност на съдебната 
власт 

Версия, приета от Общото събрание във Варшава, 2016 г. 
 
 
 
 

Моля, попълнете своята страна на произход: Натиснете тук, за да въведете текст. 
 

 
 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ 
 

Обективни показатели 
 

 
 
 

Обективна независимост на съдебната власт като цяло 
 

 
 
 

1.       Правно основание на независимостта на съдебната власт като цяло 
 

1a. Гарантирана ли е официално независимостта на съдебната власт или на съдиите10? 
 

☐  Да 

☐   Не 
 

1б. Ако отговорът на 1а. е „да", това се осъществява чрез: 
 

☐  Конституцията или еквивалентни документи11 

☐  Закон12 

☐  Конституционен съд 
 
 
 
 

10 вж. въпрос 1б. 
11 Еквивалентност конкретно тук означава, че позицията на съдебната власт не може да бъде изменена чрез обикновено мнозинство. 
12 Който може да бъде изменен чрез обикновено мнозинство. 

http://www.encj.eu/


Доклад на ЕМСС за независимост, отчетност и качество на съдебната власт —показатели за 
изпълнение 2017 г.,приет от Общото събрание, Париж, 9 юни 2017 г. 
www.encj.eu 

 

1в.  Официално обвързани ли са съдиите единствено от закона? 
 

☐   Да 

☐  Не 
 

 
 

1г. Ако отговорът на 1в. е „да", това се гарантира от/чрез: 
 

☐  Конституцията или еквивалентни текстове 

☐  Закон 

☐  Юриспруденцията 
 

1д. Определен ли е със закон механизмът за определяне на заплатите на съдиите? 
 

☐  Да 

☐  Не 
 

1е. Ако отговорът на 1д. е „да", това се гарантира от: 
 

☐  Конституцията или еквивалентни текстове 

☐   Закон 
 

1ж. Съществува ли официален механизъм за коригиране на заплатите на съдиите, за да бъдат в крак 

със средното развитие на заплатите в страната и/или с инфлацията? 
 

☐  Да 

☐   Не 
 

1з. Гарантирано ли е официално участието на съдебната власт в законодателството и съдебната 
реформа13? 

 
☐   Да 

☐   Не 
 

1и. Ако отговорът на 1з. е „да", това се осъществява чрез: 
 

☐   Конституцията или еквивалентни документи 

☐  Закон 

☐  Конституционен съд 
 

1й. Ако отговорът на 1з. е „да", съдебната власт има ли: 
 

☐  Право да внася официално предложение за промяна на закон 

☐   Право да предоставя съвети по законодателни предложения 
 

 
 
 

1к. Участва ли съдебната власт във формирането и провеждането на съдебна реформа? 
 

☐  Да 

☐  Не 
 

13 Целта на процеса на съдебната реформа следва да бъде да се подобрят качеството на правосъдието и ефикасността на съдебната 
власт, като се укрепва и защитава независимостта на съдебната власт, едновременно с мерки за нейната по-ефективна отговорност 
и отчетност. Вж. Доклад на ЕМСС за съдебната реформа 2011—2012 г. 
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1л. Съдебната власт инициирала ли е съдебна реформа? 

 
☐  Да 

☐  Не 
 

2.     Организационна автономност на съдебната власт 
 

2a. Вашата държава разполага ли със съдебен съвет14? 
 

☐  Да 

☐  Не 
 

2б. Гарантирана ли е официално позицията на съдебния съвет? 
 

☐  В Конституцията или еквивалентни документи 

☐  Закон 

☐  Не 
 

2в. Организиран ли е съдебният съвет в съответствие с насоките на ЕМСС: 
 

   Минимум 50 % от членовете на съвета са съдии 15   ☐ Да ☐  Не 
 

   Минимум 50 % от членовете на съвета са съдии, 
 

които са избрани от своите колеги     ☐  Да  ☐  Не 
 

   Министърът на правосъдието не е член на съдебния съвет  ☐  Да  ☐  Не 
 

   Съдебният съвет контролира своите финансови средства независимо от 
 

законодателната и изпълнителната власт16    ☐  Да  ☐  Не 
 

   Съдебният съвет контролира своите дейности независимо от 
 

законодателната и изпълнителната власт    ☐  Да  ☐  Не 
 

 
 
 

2г. Отговорен17 ли е съдебният съвет за следното: 
 
 
 
 

14 Вж. член 6 от Статута на ЕМСС. Национален институт, който е независим от изпълнителната и законодателната власт, 
или който е автономен и осигурява крайната отговорност за подкрепата на съдебната власт във връзка с независимото 
предоставяне на правосъдие. 
15 Единствено в случай че съветът представлява съдии и прокурори, моля да се чете „магистрати". 
16 Финансите на съдебния съвет се отнасят до бюджета на самия съвет, а не до бюджета на съдебната власт като 
цяло. 
17 „Отговорен" предполага, че съветът изпълнява тези задачи. Но също може да означава, че съветът е делегирал 
тези задачи към отделен орган. 
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Назначаване и повишаване на магистрати 
 

Обучение на магистрати 

☐ Да 
 

☐ Да 

☐ Не 
 

☐ Не 

 



 


 


 


 


 
 

 

Съдебна дисциплина 
 

Съдебна етика 
 

Жалби срещу съдебната власт 
 

Управление на изпълнението на съдебната власт 
 

Администриране на съдилищата 
 

Финансиране на съдилищата 

☐ Да 
 

☐ Да 
 

☐ Да 
 

☐ Да 
 

☐ Да 
 

☐ Да 

☐ Не 
 

☐ Не 
 

☐ Не 
 

☐ Не 
 

☐ Не 
 

☐ Не 

 

 
 

Законотворчески предложения, засягащи съдилищата и 
съдебната власт18 

☐ Да ☐Не 

 

2д. В случай че отговорът на въпрос 2а. е „не" или ако съветът не носи отговорност в следващите области, 
имат ли съдиите решаващо влияние по решения в следните области? 

 

 Назначаване и повишаване на магистрати ☐ Да ☐ Не 

 

 
 

Обучение на магистрати ☐ Да ☐ Не 

 

 
 

Съдебна дисциплина ☐ Да ☐ Не 

 

 
 

Съдебна етика ☐ Да ☐ Не 

 

 
 

Жалби срещу съдебната власт ☐ Да ☐ Не 

 

 
 

Управление на изпълнението на съдебната власт ☐ Да ☐ Не 

 

 
 

Администриране на съдилищата ☐ Да ☐ Не 

 



 
 

 

Финансиране на съдилищата 
 

Законотворчески предложения, засягащи съдилищата и 
съдебната власт19 

☐ Да 
 

☐ Да 

☐ Не 
 

☐Не 

 
 
 
 
 

 
3.       Финансиране на съдебната власт 

 
3a. Достатъчно ли е финансирането на съдебната власт, така че да позволи на съдилищата: 

 
[възможни са няколко отговора] 

 

 
 
 

18 Към Парламента или Министерство на правосъдието. 
19 Към Парламента или Министерство на правосъдието. 
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20 Например Министъра на правосъдието 
21 Отговорът се базира на исторически и реализирани разходи. 

☐  Да се справят с броя на делата 

☐  Да наемат експерти/преводачи/т.н. по делата, когато е необходимо, ако хонорарите се заплащат 
от съда 

☐  Да поддържат актуални знанията и уменията на съдиите 

☐  Да поддържат актуални знанията и уменията на съдебния персонал 

☐  Да съдействат на съдиите и останалия персонал по отношение на ИТ системи, сгради и т.н. 
 
 

3б. Кой взема решенията? 
 

[Моля, поставете „х" в квадратчето, което отговаря на ситуацията във Вашата държава.] 
 

a)   Участие в изготвянето на „отпуснатия бюджет на съдилищата"  

б)   Официално предложение за бюджета, който се отпуска на съдилищата 

в)    Приемане на отпуснатия бюджет на съдилищата  

г)   Контрол на отпуснатия бюджет на съдилищата 

д)   Оценка/одит на отпуснатия бюджет на съдилищата 
 

 
 
 

 а) б) в) г) д) 

Съдебната власт ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Изпълнителната власт20 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Законодателната власт ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
3в. В случай че правителството не отпуска достатъчно средства, възможно ли е съдебната власт да се 
обърне към Парламента? 

 
☐  Да 

☐  Не 
 

3г. Финансирането на съдебната власт базирано ли е на прозрачни и обективни критерии? 
 

☐  Да 

☐  Не 
 

3д. Ако отговорът на 3г. е „да", финансирането базирано ли е на: 
 

[възможни са няколко отговора — отчита се най-високият брой точки] 
 

☐  Действителни разходи21 (напр. брой съдии и съдебен персонал) 
 

☐  Обема на работата на съдилищата 
 

☐  Фиксиран процент от държавните разходи или БВП 
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☐  Друго (уточнете): … 
 

3е. Къде са определени тези критерии? 
 

☐  В утвърдената практика 
 

☐  В закона 
 

☐  Друго (уточнете): 
 
 

 
4.       Управление на съдилищата22

 

 
4a. Кои органи могат да вземат следните решения? 

 
[Моля, поставете „х" в квадратчето, което отговаря на ситуацията във Вашата държава.] 

 
a)     Общото управление на съда 

 
б)    Назначаване на съдебен персонал (различен от съдии) 

 
в)     Преразпределение на съдии за справяне при временни затруднения с обема работа  

г)    Други решения за съдебния персонал, свързани с управлението на човешки ресурси 

д)     Решения относно внедряването и употребата на информационни и комуникационни технологии в 

съдилищата  

е)     Решения относно съдебните сгради 

ж)     Решения относно сигурността на съда 
 

з)    Решения относно дейности за популяризиране23
 

 
 а) б) в) г) д) е) ж) з) 

Съдебната власт ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Изпълнителната власт ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Законодателната власт ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

22 Управление на съдилищата също се отнася до небюджетни решения, които имат въздействие върху функционирането 
на съдилищата. 
23 Това включва цялата комуникация и дейности за популяризиране, целящи информиране на обществеността относно 

съдебната власт. 
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Обективна независимост на съдията 
 

 
 
 

5. Решения на отдел „Човешки ресурси", свързани със съдиите 
 

5a. Подбор, назначаване и освобождаване на съдии и председатели на съдилища 
 

Кои власти или органи имат правомощието да постановяват следните решения в съдебната 

власт?  

[Моля, поставете „х" в квадратчето, което отговаря на ситуацията във Вашата държава.] 

a)   Предложение на кандидати24 за назначаване като съдии (различни от съдии във върховен съд) 
 

б)   Решение25 за назначаване на съдия  

в)   Предложение за освобождаване на съдия 

г)   Решение за освобождаване на съдия 
 

д)   Предложение на кандидати за назначаване като председатели на съдилища  

е)    Решение за назначаване на председател на съд 

ж)   Предложение за освобождаване на председател на съд 
 

з)  Решение за освобождаване на председател на съд 
 

 а) б) в) г) д) е) ж) з) 

Съдебната власт ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Изпълнителната власт ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Законодателната власт ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 Крайното предложение на кандидат(и), което се предава на органа, който ги назначава/избира. 
25 В контекста на този въпрос решението включва обвързващо предложение, адресирано до органа, койтоофициално 

взема съответното решение. 
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5б. Подбор, назначаване и освобождаване на съдии във върховен съд и председател на върховен съд 
 

[Моля, поставете „х" в квадратчето, което отговаря на ситуацията във Вашата държава.] 
 

и)   Предложение на кандидати за назначаване като съдии във върховен съд  

й)    Решение26 за назначаване на съдия във върховен съд 

к)   Предложение за освобождаване на съдия от върховен съд 
 

л)   Решение за освобождаване на съдия от върховен съд 
 

м)  Предложение на кандидат(и) за назначаване на председател на върховен съд  

н)   Решение за назначаване на председател на върховен съд 

о)   Предложение за освобождаване на председател на върховен съд 
 

п)   Решение за освобождаване на председател на върховен съд 
 
 
 
 

 и) й) к) л) м) н) о) п) 

Съдебната власт ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Изпълнителната власт ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Законодателната власт ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
 

5в. Назначаването на съдии в съответствие ли е с насоките на ЕМСС? 
 

   Процесът по назначаване отворен ли е за обществено разглеждане 

и напълно и точно документиран       ☐  Да  ☐  Не 
 

 

   Процесът по назначаване предприет ли е съгласно публикуваните критерии ☐  Да  ☐  Не 
 

 

   Назначаването на съдии базирано ли е единствено на заслуги   ☐  Да  ☐  Не 
 

 

   Съществува ли документирана политика, насочена към насърчаване на  
многообразието в кръга на лицата, налични за назначаване   ☐  Да  ☐ Не 

 

   Процесът по назначаване осигурява ли независима 
процедура за подаване на жалби        ☐  Да  ☐  Не 

 

 

5г. Оценяване, повишение27 и обучение на съдиите. 
 
 
 

26 В контекста на този въпрос решението включва обвързващо предложение, адресирано до органа, който официално 
взема съответното решение. 
27 Повишението на съдиите в контекста на този подвъпрос и подвъпрос 5д включва и заявления от 
съдии за нова съдебна позиция в рамките на съдебната система. 
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[Моля, поставете „х" в квадратчето, което отговаря на ситуацията във Вашата държава.] 
 

а)   Решение28 за оценяване на съдия 
 

б)   Оценка на управлението на изпълнението на съдилищата  

в)   Решение за повишение на съдия 

г)   Приемане на етични стандарти 
 

д)   Прилагане на етични стандарти 
 

е)    Решение за програмата/съдържанието на обучението на съдии 
 
 
 

 а) б) в) г) д) е) 

Съдебната власт ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Изпълнителната власт ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Законодателната власт ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 
5д. Повишението29 на съдии съответства ли на стандартите на ЕМСС? 

 
   Дали процесът на повишение е отворен за обществено разглеждане и дали е изцяло 

и точно документиран         ☐  Да  ☐  Не 

   Дали процесът на повишение е предприет съгласно публикуваните критерии  ☐  Да  ☐  Не 

   Дали повишението на съдии е базирано единствено на заслуги     ☐  Да  ☐  Не 

   Дали съществува документирана политика, насочена към насърчаване на  

многообразието в кръга на лицата, които могат да бъдат повишени    ☐ Да  ☐Не 

  

   Дали процесът на повишение осигурява ли независима     ☐  Да  ☐  Не 

процедура за подаване на жалби 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 В контекста на въпрос 5г. решението включва обвързващо предложение, адресирано до органа, който официално 
взема съответното решение. 
29 Повишението на съдиите в контекста на този подвъпрос и подвъпрос 5г включва и заявления от 
съдии за нова съдебна позиция в рамките на съдебната система. 
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6. Дисциплинарни мерки 
 

6a) Съответстват ли дисциплинарните мерки срещу съдиите на стандартите на ЕМСС, а именно: 

   Съществува ли списък с вида съдебни практики/етика, нарушаването  

на които би било неприемливо?       ☐  Да  ☐  Не 

   Съществува ли ограничение във времето за провеждане на  

разследване, вземане на решение и налагане на санкция?     ☐  Да  ☐  Не 

   Името на съдията укрива ли се преди налагане на 

дадена санкция?         ☐  Да  ☐  Не 

   Съдията има ли право да бъде съдебно представен,  

или да получи съдействие от лице по негов/неин избор?    ☐  Да  ☐  Не 

 Има ли право за обжалване чрез съдебно  

преразглеждане или касационно обжалване?      ☐  Да  ☐  Не 
 

 
6б) Кой е компетентният орган, който взема следните решения в контекста на дисциплинарните 

процедури срещу съдии? 
 

 
(a) Предложение за назначаване на член от дисциплинарен орган за съдии 

(б) Решение за назначаване на член от дисциплинарен орган за съдии  

(в) Разследване на жалба срещу съдия 

(г) Предложение за дисциплинарно решение относно 
съдия 

(д) Дисциплинарно решение относно съдия 

(е) Решение за последващи действия при жалба срещу съдебната власт/съдия 
 
 
 

 а) б) в) г) д) е) 

Съдебната власт ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Изпълнителната власт ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Законодателната власт ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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7. Непрехвърляемост на съдиите30
 

 
7a. Възможно ли е съдия да бъде прехвърлен (временно или постоянно) към друга съдебна служба 

(други съдебни задължения, съд или местоположение) без неговото/нейното съгласие? 
 

☐  Да         (Ако сте отговорили с „да", продължете с въпрос 7в) 

☐  Не 
 

7б. Ако отговорът е „не", непрехвърляемостта гарантирана ли е във: 
 

☐  Конституцията или еквивалентен текст 

☐  Закон 

☐  Юриспруденцията 
 

7в. Ако отговорът е „да", коя власт или орган взема решение за (временно или постоянно) 

прехвърляне на съдия без неговото/нейното съгласие? 
 

☐ Съдебната власт 

☐ Изпълнителната власт 

☐ Законодателната власт 
 

7г. Поради какви причини даден съдия може да бъде прехвърлен (временно или постоянно) без 

неговото/нейното съгласие? [възможни са няколко отговора] 
 

Поради организационни причини, като: 
 

☐  Закриване на съд 
 

☐  Преразпределение на ресурсите въз основа на обема работа 
 

☐  Поради други причини (уточнете):         Натиснете тук, за да въведете текст. 
 

7д. На какво ниво се определят тези причини? 
 

☐  В закона 

☐  Друго (уточнете): Натиснете тук, за да въведете текст. 
 

7е. В случай че съдия бъде прехвърлен (временно или постоянно) без неговото/нейното съгласие, 

гарантирана ли му/ѝ е еквивалентна длъжност (по отношение на позиция, възнаграждение и т.н.)? 
 

☐  Да 

☐  Не 
 

 

7ж. Възможно ли е съдия да обжалва, ако бъде прехвърлен(а) (временно или постоянно) без 
неговото/нейното съгласие? 

 

☐  Да 

☐  Не 
 
 
 

 
30 Не са включени мярка, последваща дисциплинарно производство, както и ситуации на оттегляне, самоотвод 
и/или отвод на съдиите и на преразпределението на случаите. 
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7з. Ако отговорът е „да", коя власт или кой орган вземат решение по такова обжалване? 

 
☐   Съдебната власт 

 
☐   Изпълнителната власт 

 
☐   Законодателната власт 

 

☐  Друго (уточнете) 
 
 

7и. Възможно ли е съдия да бъде отстранен от дело без неговото/нейното съгласие? 
 

☐ Да 

☐ Не 
 

 

8. Вътрешна независимост 

 
8a. Във Вашата система възможно ли е съдии от по-висок ранг да изменят присъда, постановена от 
съдия от по-нисък ранг (извън апелативната система, доктрината за прецедента или системата за 
преюдициално производство)? 

 

☐  Да 

☐  Не 
 

 
8б. Какви решения могат да постановят съдиите от по-висок ранг по собствена инициатива, така че да 
гарантират еднаквостта или последователността на съдебните решения (извън апелативната система 
или доктрината за прецедента)? 

 

☐  Никакви 
 

☐  Необвързващи насоки 
 

☐  Обвързващи насоки 
 

8в. Могат ли съдии от един и същи ранг да разработят насоки за гарантиране на еднаквостта 
или последователността на съдебните решения? 

 

☐  Никакви 
 

☐  Необвързващи насоки 
 

☐  Обвързващи насоки 
 
 

 
8г. Възможно ли е ръководството на съда да окаже натиск в отделни случаи върху начина, по 
който съдиите ръководят делата си, по отношение на еднаквостта /последователността? 

 

☐  Да 

☐  Не 
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8д. Възможно ли е ръководството на съда да окаже натиск в отделни случаи върху начина, по 
който съдиите ръководят делата си, по отношение на навременността/ефикасността на 
съдебните решения? 

 

☐  Да 

☐   Не 
 
 
 

Субективна независимост 
 

 
 

9. Независимостта, която се възприема от обществото 

Моля, не отговаряйте на тези въпроси. Данните ще бъдат попълнени от секретаря на групата по 

проекта за всеки член и наблюдател. 
 

9a. Възприемана независимост съгласно Флаш Евробарометър № 435: Възприемана независимост на 

националните съдебни системи в ЕС сред широката общественост и Флаш Евробарометър № 436: —  

Възприемана независимост на националните съдебни системи в ЕС сред компаниите 
 

Данни: Натиснете тук, за да въведете текст. 
 

Процент на респондентите, отговорили: „много добра" или „сравнително добра". 
 

9б. Възприемана независимост съгласно Доклада за конкурентоспособността на Световния икономически 

форум 2015—2016 г., точка 1.06. Резултат по 7-точкова скала. Натиснете тук, за да въведете текст. 
 

Данни: 
 

9в. Възприемана независимост съгласно World Justice Rule of Law Index 2015, точка 1.2. Процент на 

респондентите 
 

Данни: Натиснете тук, за да въведете текст. 
 

Общ брой точки: Натиснете тук, за да въведете текст. 
 

10.        Доверието към съдебната власт 
 

10a. Налични ли са национални проучвания на общественото мнение за последните три години, в които 

доверието към съдебната власт е сравнено с доверието към изпълнителната (националното 

правителство) и законодателната (националния парламент)? 
 

☐  Да 

☐  Не 
 

10б. Ако отговорът е „да", съдебната власт: 
 

☐   Класира ли се по-високо от изпълнителната и законодателната власт31; 

☐  Класира ли се на приблизително еднакво ниво с изпълнителната и законодателната власт? 

☐   Класира ли се по-ниско от изпълнителната и законодателната власт? 
 

 
 

31 Другите две власти са парламентът и правителството. 
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11. Възприемана съдебна корупция 
 

Моля, не отговаряйте на този въпрос. Данните ще бъдат попълнени от секретаря на групата по 

проекта за всеки член и наблюдател. 
 

11a. Възприемана съдебна корупция съгласно Доклада на ЕС за борбата с корупцията за 2014 г. 

Процент на респондентите, които смятат, че корупцията е широко разпространена. 
 

 

12. Възприемана независимост от ползватели на съдилищата 
 

 
12a. Налични ли са национални допитвания за удовлетвореност на ползвателите за последните три 

години, които съдържат въпрос по отношение на възприеманата независимост на съдебната власт? 
 

☐  Да 

☐  Не 
 

12б. Ако отговорът е „да", моля, посочете процента на респондентите, които определят възприеманата 

независимост като „много добра" или „сравнително добра". Натиснете тук, за да въведете текст. 
 

13. Независимостта, която се възприема от съдиите 

Моля, не отговаряйте на тези въпроси, ако Вашата държава е участвала в Анкетата на ЕМСС сред 

професионалните съдии относно тяхната независимост. Данните ще бъдат попълнени от секретаря 

на групата по проекта за всеки член и наблюдател: въпрос 14 от анкетата. Натиснете тук, за да 

въведете текст. 
 

13a. Налични ли са проучвания от последните три години, които съдържат въпроси по отношение на 

външния и вътрешния натиск, който съдиите изпитват по време на ежедневната си работа? 

☐  Да 

☐  Не 
 

 
13б. Ако отговорът е „да", моля, посочете процента на респондентите, които определят възприеманата 

независимост като „много добра" или „сравнително добра". Натиснете тук, за да въведете текст. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОТЧЕТНОСТ 
 

Обективна отчетност на съдебната власт като цяло 
 
 
 

1. Разпределяне на делата 
 

1a.  Съществува ли установен механизъм за разпределяне на делата? 
 

☐  Да 

☐  Не 
 

1б.  Ако отговорът е „да", къде са определени тези критерии? [възможни са няколко отговора] 
 

☐  В утвърдената съдебна практика 
 

☐  В акт, приет от съда 
 

☐  В разпоредбите за изпълнение 
 

☐  В закона 
 

☐  Друго (уточнете): Натиснете тук, за да въведете текст. 
 

1в.   Какви са критериите за разпределяне на делата? 
 

☐  Базирани на случаен принцип 
 

☐  Специализация 
 

☐  Опит 
 

☐  Обем от работа 
 

☐  Друго (уточнете): 
 

1г.   Кой възлага делата на съдии в съдилищата? 

[възможни са няколко отговора] 

☐  Председателят на съда възлага делата 
 

☐  Член на съдебния персонал възлага делата (напр. длъжностно лице) 
 

☐  Специален състав на съда възлага делата 
 

☐  Делата се възлагат на случаен принцип (напр. чрез компютъризирана система) 
 

☐  Друго (уточнете) Натиснете тук, за да въведете текст. 
 

 
 

1д. Разпределянето на делата подлежи ли на надзор в рамките на съдебната власт? 
 

☐  Да 

☐  Не 
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1е. Дали методът на разпределяне на делата е обществено достъпен? 

 
☐  Да 

☐  Не 
 

1ж. Дали страните имат право да бъдат информирани относно разпределението на тяхното дело, преди 

да започне на изслушването по него? 
 

☐  Да 

☐  Не 
 

1з. Дали механизмът по разпределяне се прилага по еднакъв начин в държавата? 
 

☐  Да 

☐  Не 
 

1и. Дали мотивите за конкретна дерогация се записват? 
 

☐  Да 

☐  Не 
 

2. Процедура за жалби 
 

2a. Съдебната власт или отделните съдилища разполагат ли с процедура за жалби? 
 

☐  Да 

☐  Не 
 

2б. В случай че отговорът на 2а. е „да", тази процедура предоставя ли възможност за външно 

участие в процедурата за жалби32: 
 

☐  Да 

☐  Не 
 

 

2в. Допустима ли е жалба относно: [възможни са няколко отговора] 
 

☐  Поведението на съдия 
 

☐  Навременността 
 

☐  Административни грешки 
 

☐  Друго (уточнете): Натиснете тук, за да въведете текст. 
 
 

2г. Възможно ли е обжалване на решение по жалба? 
 

☐  Да 

☐  Не 
 
 
 
 
 

32 „Външно участие в процедурата за жалби“ се отнася до участието на представители на гражданското общество в 
посочената процедура. 
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3. Периодично докладване за съдебната власт 
 

3a. Публикуван ли е годишен доклад относно начина, по който изпълнява функциите си съдебната власт? 
 

☐  Да 

☐  Не 
 

3б. Ако отговорът на 3а. е „да", кой публикува този доклад? 
 

☐  Съдебната власт 
 

☐  Изпълнителната власт 
 

3в. Ако отговорът на 3а. е „да", този доклад включва ли данни за: 

[възможни са няколко отговора] 

☐  Броя приключени дела? 
 

☐  Продължителността на делата? 
 

☐  Дисциплинарни мерки 
 

☐  (Успешни) жалби 
 

☐  (Успешни) искания за отвод 
 

3г. Съдилищата проверявани ли са периодично и публично за съответствие с еталони 

по отношение на изпълнението им, напр. навременност? 

☐  Да 

☐  Не 
 

 

4. Връзки с пресата 

4a.  Длъжностните лица (служители, ангажирани с комуникацията, или съдии, ангажирани с пресата) на 
съдилищата разясняват ли пред медиите съдебните решения? 

 

 
☐  Да 

☐  Не 
 

4б. Установила ли е съдебната власт насоки за пресата? 
 

☐  Да 

☐  Не 
 

4в. Предоставя ли съдебната власт права за излъчване по телевизията на съдебни дела, които са 

от обществен интерес? 
 

☐  Да 

☐  Не 
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5. Външна оценка 

 
5a. Изпълнението на съдилищата разглежда ли се, или оценява ли се регулярно от външни органи? 

 
☐  Да 

☐  Не 
 

5б. Кой може да възложи външна оценка на съдебната власт? 

[възможни са няколко отговора] 

☐  Съдебната власт 
☐  Изпълнителната власт 
☐  Законодателната власт 
 

Обективна отчетност на съдията 
 

 
 

6. Кодекс или насоки за съдебна етика 
 

6a. Съдебната власт разполага ли с кодекс, или насоки за съдебна етика? 
 

☐  Да 

☐  Не 
 

6б. Ако отговорът на 6а. е „да", предоставени ли са на разположение на обществеността? 
 

☐  Да 

☐  Не 

6в. Налично ли е съдебно обучение по съдебна етика? 
 

☐  Да 

☐  Не 
 

 
6г. Съществува ли орган, който има отговорността да предостави насоки или съвети на съдиите по етични 
въпроси? 

 
☐ Да 

☐ Не 
 

7. Оттегляне и отвод 
 

7a. Съдията задължен ли е да се оттегли от разглеждане на дело, ако той/тя счита, че безпристрастността 

е поставена под въпрос, компрометирана е или че съществува основателно усещане за предубеденост? 
 

☐  Да 

☐ Не 
 

7б. Ако отговорът е „да", какъв е източникът на задължението за оттегляне от разглеждане на дело? 
[възможен е един отговор] 
☐  Установена практика на съдиите 
☐  Определено в акт, приет от съда 
☐  Определено в акт, приет от съдебния съвет 
☐  Определено в акт, приет от Министъра на правосъдието 
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☐  Определено в закон 
☐  Друго (уточнете): 

 
7в. Ако съдия не уважи задължението да се оттегли от разглеждане на дело, на какви санкции може да 

подлежи той/тя? 

[възможни са няколко отговора] 
 

☐  Устно предупреждение 
☐  Писмено предупреждение 
☐  Временно отстраняване 
☐  Дисциплинарно освобождаване 
☐  Никакви 

 
7г.  Коя власт или орган взема първото решение по искане за отвод от страна, която счита, че съдията 

е предубеден / пристрастен? [възможни са няколко отговора] 
 

☐  Съдебната власт 
☐  Изпълнителната власт 

☐  Друго (уточнете): Натиснете тук, за да въведете текст. 
 

7д. Възможно ли е обжалване на решение по искане за отвод? 
 

☐  Да 

☐  Не 
 

7е. Ако отговорът е „да", коя власт или орган взема решение по такова обжалване? 
 

☐  Съдебната власт 

☐  Изпълнителната власт 

☐  Друго (уточнете): Натиснете тук, за да въведете текст. 
 

8. Допустимост на допълнителни функции и оповестяване на интереси 
 

8a. Разрешено ли е на съдиите да изпълняват други функции? 
 

☐  Да 

☐ Не         (Ако сте отговорили с „не", продължете с въпрос 8е.) 
 

8б. Необходима ли е оторизация за упражняване на допълнителни функции от съдиите? 
 

☐  Да 

☐  Не 
 

8в. Ако отговорът на 8б. е „да", кой предоставя тази оторизация? 
 

☐  Съдебната власт 

☐  Изпълнителната власт 

☐  Законодателната власт 
 

8г. Ако отговорът на 8а. е „да", съществува ли регистър на останалите длъжности и/или функции, които 
имат съдиите? 

 
☐  Да 
☐  Не 
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8д. Ако отговорът на 8г. е „да", този регистър публичен ли е? 
 

☐  Да 

☐  Не 
 

8е. Съществува ли регистър, който описва финансовите интереси, които съдиите биха могли да имат? 
 

☐  Да, моля, уточнете минималната сума, която следва да бъде оповестена: Натиснете тук, за да въведете текст. 
 

☐  Не 
 

8ж. Ако отговорът на 8е. е „да", този регистър публичен ли е? 
 

☐  Да 

☐  Не 
 

9. Разбираемо производство 
 

9a. Съдиите задължени ли са да съдействат на страните и ползвателите на услугите на съдилищата при 
разбиране на производството? 

 
☐  Да 

☐  Не 
 

9б. При предоставяне на съдействието, посочено във въпрос 9а., изисква ли се от съдиите да имат 

конкретно отношение към някоя от следните категории ползватели на услугите на съдилищата? 
 

☐  Деца 

☐  Младежи 

☐  Хора с увреждания (физически/умствени) 

☐  Жертви 

☐  Тези, за които националният език не е майчин 

☐  Самопредставени страни 
 

9в. Съдиите биват ли обучени как да: [възможни са няколко отговора] 

☐  Провеждат изслушвания по разбираем начин за ползвателите на услугите на съдилищата? 

☐  Обяснят производството по разбираем начин за ползвателите на услугите на съдилищата? 

☐  Обяснят решенията по разбираем начин за ползвателите на услугите на съдилищата? 

☐  Провеждат изслушвания/обясняват производството/обясняват решенията по разбираем начин, в 

частност във връзка с категориите, идентифицирани във въпрос 9б? 
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11. Приложение 2 Карта за оценяване по Въпросника за независимост и отчетност 2016—2017 г. 

 

 
 

1. Правно основание за независимост; 2. Организационна автономност на съдебната власт; 3. Финансиране на съдебната 
власт; 4. Управление на съдилищата; 5. Решения на ЧР относно съдии; 6. Дисциплинарни мерки; 7. Непрехвърляемост на 
съдиите; 8. Вътрешна независимост; 9. Възприемана от обществото; 10. Доверието към съдебната власт; 11. Възприемана 
съдебна корупция; 12. Възприемана от ползватели; 13. Възприемана от съдии 

 

http://www.encj.eu/


Доклад на ЕМСС за независимост, отчетност и качество на съдебната власт —показатели за 
изпълнение 2017 г.,приет от Общото събрание, Париж, 9 юни 2017 г. 
www.encj.eu 
 

 

 

1. Разпределение на 

делата; 2. 

Процедура за 

жалби; 3. 

Периодично 

отчитане; 4. Връзки 

с пресата; 5. 

Външна оценка; 6. 

Кодекс на 

съдебната етика; 7. 

Оттегляне и отвод; 

8. Допълнителни 

функции/оповестяв

ане; 9. Разбираемо 

производство 

 

 

 

http://www.encj.eu/


 

 
 

12. Приложение 3 Данни за членовете и наблюдателите по Въпросника за независимост и 

 отчетност 2016—2017 г. 
 

 
 
 

Въпросник 2017 Нидерландия Белгия България Хърватия Дания Англия 
Уелс 

Франция Унгария Ирландия Италия Латвия Литва Полша Португалия Румъния Шотла
ндия 

Словакия Словения Испания 

Членове                    

Правно основание за 
независимост 

7,4 7,1 7,9 7,3 5,4 5,6 6,0 8,9 6,5 7,9 6,3 5,4 7,5 5,2 7,3 5,6 8,4 7,9 7,3 

Съдебен съвет 8,2 9,4 10,0 9,4 9,4 6,5 7,6 10,0 4,1 9,4 3,5 10,0 6,5 6,5 8,8 5,9 8,2 10,0 8,8 

Финансиране за 
съдебната власт 

8,5 4,3 6,1 5,1 9,0 7,9 7,5 8,3 5,9 4,3 7
,
0 

6,2 2,5 2,6 4,2 7,5 4,7 5,1 4,1 

Управление на 
съдилищата 

10,0 3,8 8,8 5,0 10,0 3,8 8,1 10,0 10,0 2,5 3,8 8,1 4,4 1,9 5,6 4,4 5,0 7,5 3,1 

Решения на ЧР относно 
съдии 

6,9 7,4 9,2 8,8 8,2 7,3 7,8 8,7 2,1 10,0 5,7 5,7 8,5 8,4 8,6 6,7 7,1 7,9 10,0 

Дисциплинарни мерки 9,0 9,0 10,0 10,0 7,2 10,0 9,2 9,0 0,0 9,2 9,6 10,0 9,6 10,0 9,6 10,0 9,2 9,6 10,0 

Непрехвърляемост на 
съдиите 

8,9 7,0 9,0 9,0 10,0 8,0 10,0 9,0 4,0 10,0 7,0 2,6 9,5 10,0 10,0 5,5 9,5 10,0 10,0 

Вътрешна 
независимост 

7,9 8,9 8,2 3,6 8,9 8,9 8,9 7,1 9,6 8,9 7,9 10,0 8,9 10,0 7,9 7,9 7,9 6,8 8,9 

Възприемана от 
обществото 

8,5 7,3 3,4 4,0 9,0 8,2 6,7 4,3 8,4 4,9 4,8 5,4 5,2 5,9 6,0 8,2 2,7 4,5 5,1 

Доверието към 
съдебната власт 

10,0 10,0 0,0 6,7 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 3,3 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 

Възприемана съдебна 
корупция 

7,0 5,0 1,0 1,0 9,0 7,0 7,0 7,0 7,0 5,0 3,0 1,0 5,0 1,0 1,0 7,0 1,0 1,0 3,0 

Възприемана от 
ползватели 

7,8 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Възприемана от съдии 9,1 8,2 6,6 7,0 9,8 9,3 7,6 0,0 9,1 8,1 6,7 7,3 7,7 7,9 8,1 9,3 7,7 7,4 7,5 

Разпределяне на дела 4,1 4,7 9,4 8,2 6,5 5,9 7,1 8,2 4,1 7,1 7,1 7,6 6,5 8,2 8,2 6,5 8,2 7,1 8,2 

Процедура за жалби 7,1 7,1 8,6 4,3 8,6 8,6 7,1 7,1 5,7 8,6 8,6 7,1 8,6 8,6 10,0 8,6 7,1 8,6 7,1 

Периодично отчитане 10,0 4,4 8,9 2,2 10,0 9,7 9,4 3,9 0,0 8,9 3,6 3,3 3,3 0,0 10,0 9,2 8,3 8,9 9,4 

Връзки с пресата 10,0 6,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,7 0,0 6,7 10,0 6,7 10,0 0,0 6,7 10,0 3,3 3,3 10,0 

Външна оценка 6,0 10,0 10,0 4,0 4,0 8,0 4,0 6,0 0,0 8,0 10,0 4,0 8,0 4,0 6,0 10,0 8,0 0,0 6,0 

Кодекс за съдебна 
етика 

10,0 10,0 10,0 7,5 7,5 10,0 10,0 10,0 0,0 7,5 10,0 10,0 10,0 2,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Оттегляне и отвод 6,7 10,0 8,7 7,3 10,0 10,0 10,0 6,7 5,3 9,3 8,7 7,3 8,7 7,3 10,0 10,0 6,7 8,7 8,7 

Допълнителни 
функции/оповестяване 

5,0 1,0 5,0 10,0 5,0 3,0 6,5 5,5 5,0 4,0 8,0 3,0 8,0 5,0 5,0 3,0 7,0 5,5 5,0 

Разбираемо 
производство 

10,0 6,1 8,1 8,9 10,0 10,0 10,0 10,0 6,7 8,9 5,3 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 9,4 7,2 9,2 
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Въпросник 2017   

Наблюдатели Австрия Финландия Германия Норвегия Швеция 

Правно основание за 
независимост 

7,5 6,2 8,4 5,4 5,7 

Съдебен съвет 7:8 7,8 10,0 8,2 4,4 

Финансиране на съдебната 
власт 

5,7 4,1 8,2 8,2 6,7 

Управление на съдилищата 3,1 5,0 5,6 8,8 5,6 

Решения на ЧР относно съдии 5,3 3,3 7,5 4,4 5,2 

Дисциплинарни мерки 8,0 2,9 5,7 7,2 3,4 

Непрехвърляемост на съдиите 9,0 4,0 10,0 9,5 8,0 

Вътрешна независимост 10,0 7,9 10,0 8,9 6,8 

Възприемана от обществото 7,8 8,9 7,9 9,3 8,2 

Доверие към съдебната власт 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 

Възприемана съдебна 
корупция 

7,0 9,0 8,5 0,0 9,0 

Възприемана от ползватели 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 

Възприемана от съдии 8,9 9,4 8,5 9,2 8,6 

Разпределение на делата 8,8 4,1 8,8 2,9 7,1 

Процедура за жалби 5,7 7,1 8,6 5,7 0,0 

Периодично отчитане 0,0 7,8 3,1 9,2 2,2 

Връзки с пресата 6,7 3,3 6,7 10,0 6,7 

Външна оценка 10,0 0,0 0,0 0,0 4,0 

Кодекс за съдебна етика 7,5 7,5 7,5 10,0 7,5 

Оттегляне и отвод 10,0 8,1 10,0 8,0 8,0 

Допълнителни функции / 
оповестяване 

0,0 7,5 6,5 9,5 3,5 

Разбираемо производство 10,0 4,2 10,0 9,4 3,3 
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 Наказателни дела Граждански дела 

Предписание ☐ ☐ 

План ☐ ☐ 

Препоръка ☐ ☐ 

Цел ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Закон ☐ ☐ 

Нормативни изисквания на 
съдебната власт като цяло 

☐ ☐ 

 

13. Приложение 4 Въпросник за качеството 2016—2017 г. 
   

 
 
 

Обща забележка: Този въпросник се попълва от представители на съдебния съвет или еквивалентен 
орган, но отговорите следва да отразяват мнението на съдилищата. 

 
A.       Навременност и управление на делата 

 

 
Показател А1: стандарти за продължителността на делата 
1.1 Съществуват ли стандарти33 — официални или неофициални — за продължителността на делата в 
първоинстанционните съдилища? 

 
 
 
 
 

 

1.2 Ако отговорът на 1.1 е „да", прилагат ли се стандартите за цялостната процедура (от началото до 
края), за конкретни фази от процедурите, като например времето между изслушването и решението, 
или за двете? 

 

 
 
 
 
 

1.3 Съществуват ли стандарти34 — официални или неофициални — за продължителността на делата в 
апелативните съдилища? 

 

 
 
 
 
 

1.4 Ако отговорът на 1.3 е „да", стандартите прилагат ли се за цялостната процедура (от начало до 
край), за конкретни фази от процедурите, като например времето между изслушването и 
решението, или за двете? 

 

 
 
 
 

1.5  Какъв е статутът на стандартите? 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 Какъв е източникът на стандартите? 
 
 
 
 
 
 
 

33 „Стандарт" се използва тук в смисъл на норма. Стандартът може да бъде изпълнен по различни начини, вариращи 
от закон до обичайна практика. 
34 „Стандарт" се използва тук в смисъл на норма. Стандартът може да бъде изпълнен по различни начини, вариращи 
от закон до обичайна практика. 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 Наказателни дела Граждански дела 

Цялостната процедура ☐ ☐ 

Конкретни фази от процедурите ☐ ☐ 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 Наказателни дела Граждански дела 

Цялостната процедура ☐ ☐ 

Конкретни фази от процедурите ☐ ☐ 
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 Наказателни дела Граждански дела 

лесно могат да бъдат постигнати ☐ ☐ 

изискват известни усилия ☐ ☐ 

изискват реални усилия ☐ ☐ 

изискват съществени усилия ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

лесно могат да бъдат постигнати ☐ ☐ 

изискват известни усилия ☐ ☐ 

изискват реални усилия ☐ ☐ 

изискват съществени усилия ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Всички съдилища ☐ ☐ 

Повечето съдилища ☐ ☐ 

Някои съдилища ☐ ☐ 

В никои ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Всички съдилища ☐ ☐ 

Повечето съдилища ☐ ☐ 

Някои съдилища ☐ ☐ 

В никои ☐ ☐ 

 

 

Нормативни изисквания на съда ☐ ☐ 

Професионална практика ☐ ☐ 
 

1.7 Стандартите в първоинстанционните съдилища амбициозно поставени ли са? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.7 Стандартите в апелативните съдилища амбициозно поставени ли са? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9 Стандартите реализират ли се на практика в първоинстанционните съдилища? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.10 Ако стандартите не са напълно реализирани, това причинено ли е от липса на човешки ресурси или 
бюджети? 

 Наказателни дела Граждански дела 

Човешки ресурси ☐ ☐ 

Бюджет ☐ ☐ 

 
 

1.11 Стандартите реализират ли се на практика в апелативните съдилища? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.12 Ако стандартите не са напълно реализирани, това причинено ли е от липса на човешки ресурси или 
бюджети? 

Наказателни дела                                Граждански дела 
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 Наказателни дела Граждански дела 
Налична на уебсайт ☐ ☐ 

Налична при поискване ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Всички съдилища ☐ ☐ 

Повечето съдилища ☐ ☐ 

Някои съдилища ☐ ☐ 

В никои ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Дискусия между ръководството 
на съда и съдията, за да се съобрази 
или представи обяснения 

☐ ☐ 

Административни мерки (например: 
намаляване на обема от дела, 
преразпределяне на ресурси) 

☐ ☐ 

Дисциплинарни мерки ☐ ☐ 

 

 

Човешки ресурси ☐ ☐ 

Бюджет ☐ ☐ 

 

1.13 Обществено достъпна ли е информацията за реализацията на стандартите за навременност? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.14 Налични ли са практики за управление на съдилищата, които спомагат за изпълнението? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.15 Какво се случва, ако съдиите не спазват стандартите? 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.16 Какво е цялостното35 въздействие на стандартите на практика върху следното в наказателните и 
гражданските дела? 

 
Наказателни дела Изключително 

положително 

Положително Неутрално Отрицателно Изключително 

отрицателно 

Продължителността 
на делата 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Достъп до 
правосъдие 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Качество на 
решенията 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ефективност ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Граждански дела Изключително 

положително 

Положително Неутрално Отрицателно Изключително 

отрицателно 

Продължителността 
на делата 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Достъп до 
правосъдие 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Качество на 
решенията 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
35 По-просто казано, в този въпрос не се прави разлика между първоинстанционни и апелативни съдилища. 
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 Наказателни дела Граждански дела 
През повечето време ☐ ☐ 

Редовно ☐ ☐ 

Понякога ☐ ☐ 

В редки случаи ☐ ☐ 

Никога ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

През повечето време ☐ ☐ 

Редовно ☐ ☐ 

Понякога ☐ ☐ 

В редки случаи ☐ ☐ 

Никога ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 

Ефективност ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Показател А2: правомощия на съдиите да определят процедурите 
2.1 Съдиите в първоинстанционните съдилища имат ли правомощието да определят процедурата по 
дадено дело (да приложат уместната процедура по делото), без значение дали това се случва преди или 
след изслушване на страните? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Това правомощие използва ли се реално в съответните дела в първоинстанционните съдилища? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3 Съдиите в първоинстанционните съдилища имат ли правомощие да наложат определената 
процедура, ако някоя от страните не се съобразява с това? 

 

 
 
 
 
 

2.1 Съдиите в апелативните съдилища имат ли правомощието да определят процедурата по дадено дело 
(да приложат уместната процедура по делото), без значение дали това се случва преди или след 
изслушване на страните? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Това правомощие използва ли се реално в съответните дела в апелативните съдилища? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.6 Съдиите в апелативните съдилища имат ли правомощие да наложат определената процедура, ако 
някоя от страните не се съобразява с това? 

 Наказателни дела Граждански дела 

Всички видове дела ☐ ☐ 

Повечето видове дела ☐ ☐ 

Някои видове дела ☐ ☐ 

Никои ☐ ☐ 

 Наказателни дела Граждански дела 

Всички видове дела ☐ ☐ 

Повечето видове дела ☐ ☐ 

Някои видове дела ☐ ☐ 

Никои ☐ ☐ 
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Наказателни 
дела 

Изключително 
положително 

Положително Неутрално Отрицателно Изключително 
отрицателно 

Продължителност 

на делата 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Достъп до 
правосъдие  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Качество на 
решенията  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ефективност  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Граждански 

дела 
Изключително 
положително 

Положително Неутрално Отрицателно Изключително 
отрицателно 

Продължителност 
на делата 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Достъп до 

правосъдие 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Качество на 
решенията 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ефективност  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Наказателни дела Гражданс
ки дела Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

2.7 Какво е цялостното36  въздействие на правомощието на съдиите да определят процедурите в наказателните и гражданските дела? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Показател А3: бързи / опростени производства37

 

3.1 На разположение ли са бързи или опростени производства в първоинстанционните съдилища? 
 

 Наказателни дела Граждански дела 

Всички видове дела ☐ ☐ 

Повечето видове дела ☐ ☐ 

Някои видове дела ☐ ☐ 

Никои ☐ ☐ 
 

 
 

3.2 Прилагат ли се ограничения по тези производства в първоинстанционните съдилища? 

    при наличие на ограничено време 
 

 
 
 
 
 

    при дребни престъпления или ниска стойност на делото 
 

 
 
 
 
 

    изключване на конкретни дела 
 

 

Наказателни дела                           Граждански дела 
 
 

36 По-просто казано, в този въпрос не се прави разлика между първоинстанционни и апелативни съдилища. 
37 Както е посочено в Становище № 6 на Консултативния съвет на европейските съдии, съществуват съществени различия в 
терминологията в тази сфера. Концепцията за бързо, опростено и ускорено производство не се разбира от всички държави по 
еднакъв начин. Моля, отговорете на този въпрос съгласно Вашата система, имайки предвид съкратено или ускорено производство. 
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 Наказателни дела Граждански дела 

Редовно ☐ ☐ 

Понякога ☐ ☐ 

В редки случаи ☐ ☐ 

Никога ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Редовно ☐ ☐ 

Понякога ☐ ☐ 

В редки случаи ☐ ☐ 

Никога ☐ ☐ 

 

 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 
 

3.3 Използват ли се на практика бързите производства в първоинстанционните съдилища? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 На разположение ли са бързи производства в апелативните съдилища? 
 

 Наказателни дела Граждански дела 

Всички видове дела ☐ ☐ 

Повечето видове дела ☐ ☐ 

Някои видове дела ☐ ☐ 

Никои ☐ ☐ 
 

 
 

3.5 Прилагат ли се ограничения по тези производства в апелативните съдилища? 

    при наличие на ограничено време 
 

 
 
 
 
 

    при дребни престъпления или ниска стойност на делото 
 

 
 
 
 
 

    изключване на конкретни дела 
 

 
 
 
 
 

3.6 Използват ли се на практика бързите производства в апелативните съдилища? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 Какво е цялостното38 въздействие на бързите производства върху наказателните и гражданските дела? 
 

 
 
 

38 По-просто казано, в този въпрос не се прави разлика между първоинстанционни и апелативни съдилища. 
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 Наказателни дела Граждански дела 

Всички видове дела ☐ ☐ 

Повечето видове дела ☐ ☐ 

Някои видове дела ☐ ☐ 

Няма цифровизирано завеждане ☐ ☐ 

 

 

Наказателни 
дела 

Изключително 
положително 

Положително Неутрално Отрицателно Изключително 
отрицателно 

Продължителност 
на делата 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Достъп до 

правосъдие 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Качество на 

решенията 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ефективност ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Граждански 
дела 

Изключително 
положително 

Положително Неутрално Отрицателно Изключително 
отрицателно 

Продължителност 
на делата 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Достъп до 
правосъдие 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Качество на 

решенията 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ефективност ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
 

Показател А4: Цифровизирано завеждане на дела и цифровизирани процедури 
4.1  Могат ли делата да се завеждат цифровизирано в първоинстанционните съдилища? 

 
 Наказателни дела Граждански дела 

Всички видове дела ☐ ☐ 

Повечето видове дела ☐ ☐ 

Някои видове дела ☐ ☐ 

Няма цифровизирано завеждане ☐ ☐ 
 

4.2  Могат ли делата да се завеждат цифровизирано в апелативните съдилища? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3   Могат ли процедурите да се изпълняват цифровизирано, т.е. цялата комуникация е цифровизирана, с 
изключение на изслушването? 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.Могат ли страните по делата да се информират по цифров път относно развитието по делата си? 

 Наказателни дела Граждански дела 

Всички видове дела ☐ ☐ 

Повечето видове дела ☐ ☐ 

Някои видове дела ☐ ☐ 

Няма цифровизирано завеждане ☐ ☐ 

 Наказателни дела Граждански дела 

Всички видове дела ☐ ☐ 

Повечето видове дела ☐ ☐ 

Някои видове дела ☐ ☐ 

Няма цифровизирано завеждане ☐ ☐ 

http://www.encj.eu/


Доклад на ЕМСС за независимост, отчетност и качество на съдебната власт —показатели за 
изпълнение 2017 г.,приет от Общото събрание, Париж, 9 юни 2017 г. 
www.encj.eu 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 
 

4.5  Какво е въздействието на цифровизираното завеждане и процедури по наказателни и граждански дела в 
първоинстанционните съдилища?: 

 
Наказателни 
дела 

Изключително 
положително 

Положително Неутрално Отрицателно Изключително 
отрицателно 

Продължителност 
на делата 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Достъп до 
правосъдие 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Качество на 

решенията 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ефективност ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Граждански 
дела 

Изключително 
положително 

Положително Неутрално Отрицателно Изключително 
отрицателно 

Продължителност 
на делата 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Достъп до 
правосъдие 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Качество на 

решенията 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ефективност ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

4.6  Какво е въздействието от цифровизираното завеждане и процедури по наказателни и граждански дела в 
апелативните съдилища?: 

 
Наказателни 
дела 

Изключително 
положително 

Положително Неутрално Отрицателно Изключително 
отрицателно 

Продължителност 
на делата 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Достъп до 
правосъдие 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Качество на 
решенията 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ефективност ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Граждански 
дела 

Изключително 
положително 

Положително Неутрално Отрицателно Изключително 
отрицателно 

Продължителност 
на делата 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Достъп до 
правосъдие 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Качество на 
решенията 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ефективност ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 
 

Показател А5: Специализация на съдилищата и съдиите 
5.1 Съществуват ли специализирани съдилища на ниво първа инстанция? 
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 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 Изключител
но 
положител
но 

Положително Неутрално Отрицателно Изключително 
отрицателно 

Продължителността 
на делата 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Достъпа до 
правосъдие 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Качеството на 
решенията 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ефективността ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 
5.2 Съществуват ли специализирани съдебни състави в първоинстанционните съдилища? 

 

 
 
 
 
 

5.3 Съществуват ли специализирани процедурни правила за дела, които се разглеждат от специализирани 
първоинстанционни съдилища/състави? 

 

 
 
 
 
 

5.4 Съществуват ли специализирани съдилища на апелативно ниво? 
 

 
 
 
 
 

5.5 Съществуват ли специализирани състави в апелативните съдилища? 
 

 
 
 
 
 

5.6 Съществуват ли специализирани процедурни правила за дела, които се разглеждат от специализирани 
апелативни съдилища/състави? 

 

 
 
 
 
 

5.7 Специализацията в първоинстанционните съдилища има ли въздействие върху: 
 

 Изключител
но 
положителн
о 

Положително Неутрално Отрицателно Изключително 
отрицателно 

Продължителността 
на делата 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Достъпа до 
правосъдие 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Качеството на 

решенията 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ефективността ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
5.8 Специализацията в апелативните съдилища има ли въздействие върху: 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 
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 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Често ☐ ☐ 

Понякога ☐ ☐ 

Никога ☐ ☐ 

 

Б.       Справедлив процес от гледна точка на достъпност 
 

 
 

Показател Б1: Съдебно представителство 
1.1 Имат ли страните в гражданските и наказателните дела законова опция да не бъдат представлявани от 
адвокат? 

 

 
 
 
 

 

1.2 Ако е така, тази ситуация възниква ли на практика? 
 

 Наказателни дела Граждански дела 

Често ☐ ☐ 

Рядко ☐ ☐ 
 

1.3 Съществуват ли механизми в гражданските и наказателните дела, в случай че една от страните е 
представлявана от адвокат, а другата не? 

 

 
 
 
 
 

1.4 Ако отговорът на 1.3 е „да": 
(i) може ли съдът да разпореди съдебно представителство? 

 

 
 
 
 
 

(ii) може ли съдът да предложи съдебно представителство? 
 

 
 
 
 
 

1.5 Ако отговорът е „не" или ако дадена страна избере да не бъде представлявана въпреки направено 
разпореждане или предложение от страна на съда, съдията има ли право да предприеме активни мерки, 
за да избегне неравностойното положение на страните, произтичащо от различия в познанията и опита, 
при изслушване по делото? 

 

 
 
 
 
 

1.6 Колко често се случва съдията да се намеси в граждански и наказателни дела, за да се 
избегне неравностойно положение на страните? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Показател Б2: Равнопоставеност на силите (финансиране и разноски) 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

http://www.encj.eu/


Доклад на ЕМСС за независимост, отчетност и качество на съдебната власт —показатели за 
изпълнение 2017 г.,приет от Общото събрание, Париж, 9 юни 2017 г. 
www.encj.eu 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

Наказателни дела Да Не 

Обикновено дело ☐ ☐ 

Сложно дело ☐ ☐ 

Граждански дела Да Не 

 

2.1 Съществува ли система, съгласно която може да се предостави обществено финансиране на страни по 
дела, които нямат собствени средства за финансиране по делото? 

 
 
 
 
 

2.2 Ако отговорът на въпрос 2.1 е „да", общественото финансиране достатъчно ли е за: 
 

 Наказателни дела Граждански дела 

Всички страни, за които това е 
необходимо 

☐ ☐ 

Повечето страни, за които това е 
необходимо 

☐ ☐ 

Някои страни, за които това е 
необходимо 

☐ ☐ 

 

 

2.3 Загубилата страна в гражданско дело обикновено трябва ли да заплати разноските на спечелилата страна? 

☐ Напълно 

☐ Частично 

☐ Не 
 

Показател Б3: Съизмерими усилия на съдиите (сложните дела получават ли подходящото внимание?) 
3.1  Съществуват ли правила или наредби, за да се определи дали делото ще се разглежда от един съдия 

или от състав в първоинстанционните съдилища? 
 

 
 
 
 
 

3.2  Съдията има ли възможност да отдели времето, което счита за необходимо, по дела в 
първоинстанционните съдилища? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3  Съществуват ли правила или наредби, за да се определи дали делото ще се разглежда от един съдия 
или от състав в апелативните съдилища? 

 

 
 
 
 
 

3.4  Съдията има ли възможност да отдели времето, което счита за необходимо, по дела в апелативните 
съдилища? 

Наказателни дела Да Не 

Обикновено дело ☐ ☐ 

Сложно дело ☐ ☐ 

Граждански дела Да Не 

Обикновено дело ☐ ☐ 

Сложно дело ☐ ☐ 
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 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да прекрати или спре производството ☐ ☐ 

Да ускори производството ☐ ☐ 

Да разпореди присъждане на разноски ☐ ☐ 

Да наложи глоби ☐ ☐ 

Да докладва пред дисциплинарен орган ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Всички видове дела ☐ ☐ 

Повечето видове дела ☐ ☐ 

Някои видове дела ☐ ☐ 

Никои ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Всички видове дела ☐ ☐ 

Повечето видове дела ☐ ☐ 

Някои видове дела ☐ ☐ 

Никои ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 

Обикновено дело ☐ ☐ 

Сложно дело ☐ ☐ 

 

Показател Б4: Прозрачност 
4.1  Имат ли обикновено всички страни по делото достъп до всички документи, които са представени пред 
съда? 

 

 
 
 
 
 

Показател Б5: Справяне с оскърбително поведение 
5.1  Възможно ли е съдията да предприеме действия, за да предотврати оскърбително поведение на страните 
и/или техните адвокати? 

 
 
 
 
 
 

5.2 Ако отговорът на 6.1 е „да", може ли съдията да предприеме някое от следните действия (моля, посочете 
всички, които са приложими): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показател Б6: Възможност за обжалване 
6.1 Възможно ли е загубилата страна по делото да обжалва? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Съществува ли изискване за разрешение за обжалване? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 Възможно ли е обжалване на фактите (и не само по закона)? 
 

 
 
 
 
 

6.4 В случай на обжалване може ли съдът да отложи изпълнението на решението на 
първоинстанционния съд, в зависимост от конкретното дело? 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 
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 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 
Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Всички видове дела ☐ ☐ 
Повечето видове дела ☐ ☐ 

Някои видове дела ☐ ☐ 

Никои  ☐ ☐ 

 

Показател Б7: Комуникация 
7.1  Налични ли са процедурите на всички официални езици? 

 
 
 
 
 
 
 

7.2  Налични ли са процедурите на неофициални езици, които се използват от национални малцинства? 
 

 
 
 
 
 

7.3  Съдът оказва ли съдействие за осъществяване на превод, когато е необходимо? 
 

 
 
 
 
 

Показател Б8: Достъп за хора с увреждания 
8.1  Съществуват ли специални процедурни мерки за хора с увреждания? 

 

 
 
 
 
 

8.2  Съществуват ли специални физически условия за хора с увреждания? 

☐ Да 

☐ Не 

 
8.3  Налична ли е информация относно съдилищата и съдебната система за хора с увреждания? (напр. 

уебсайт за хора с увредено зрение и т.н.) 

☐ Да 

☐ Не 

 
8.4 Съдиите обучени ли са как да се справят с хора с увреждания? 

☐ Да 

☐ Не 
 
 

В.       Качество на съдебните решения 
 

 
 

Показател В1: Мотиви на решенията и присъдите 
1.1 Решенията и присъдите по граждански и наказателни дела, които разглеждат материалноправни 

въпроси, мотивирани ли са устно или в писмена форма? 
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 Наказателни дела Граждански дела 

Закон ☐ ☐ 

Решения на апелативни 
съдилища (материално право) 

☐ ☐ 

Нормативни изисквания на 
съдебната власт като цяло 

  

Нормативни изисквания на съда ☐ ☐ 

Практика ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Всички видове дела ☐ ☐ 

Повечето видове дела ☐ ☐ 

Някои видове дела ☐ ☐ 

Никои ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Закон ☐ ☐ 

Решения на апелативни 
съдилища (материално право) 

☐ ☐ 

Нормативни изисквания на 
съдебната власт като цяло 

  

Нормативни изисквания на съда ☐ ☐ 

Практика ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 

1.2 Ако отговорът е „да", това изискване базирано ли е на (материалното) право, нормативни изисквания на 
съда или практиката? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Ограничено ли е мотивирането в граждански и наказателни дела?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Ако отговорът е „да", това изискване базирано ли е на (материалното) право, нормативни изисквания на 
съда или на практиката? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 Решенията или присъдите по граждански и наказателни дела, които се постановяват устно (т.е. не са в 
писмена форма), транскрибират ли се? 

 

 
 
 
 
 

Показател В2: Яснота на присъдите и решенията 
2.1 Изисква ли се ясен и достъпен език от закона, нормативните изисквания или практиката? 

 
 Наказателни дела Граждански дела 

Закон ☐ ☐ 

Нормативни изисквания на 
съдебната власт като цяло 

☐ ☐ 

Нормативни изисквания на съда ☐ ☐ 

Професионална практика ☐ ☐ 
 

 

2.2 Ако отговорът е „да", това прилага ли се на практика? 

http://www.encj.eu/


Доклад на ЕМСС за независимост, отчетност и качество на съдебната власт —показатели за 
изпълнение 2017 г.,приет от Общото събрание, Париж, 9 юни 2017 г. 
www.encj.eu 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Министерство на правосъдието ☐ ☐ 

Съдебен съвет ☐ ☐ 

Върховен съд ☐ ☐ 

Други съдии ☐ ☐ 

 

 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 

 Наказателни дела  Граждански дела 

Всички дела ☐ ☐ 
Повечето дела ☐ ☐ 

Някои дела ☐ ☐ 

Никои ☐ ☐ 
 

 
 

2.3 За кого основно се пишат мотивите? 
 

 Наказателни дела Граждански дела 
Страните по делото ☐ ☐ 

Обществеността като цяло ☐ ☐ 

Други съдии (като апелативни 
съдилища, върховен съд) 

☐ ☐ 

Органи за оценка ☐ ☐ 
 

 
 

2.4 Съществуват ли насоки относно яснотата на решенията? 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Ако отговорът е „да", те се предоставят от… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.6 Съществуват ли насоки, които правят решенията достъпни за хора с увреждания? 

 

 
 
 
 
 

Показател В3: Краткост на решенията 

 
3.1 [Моля, поставете „x” в квадратчето, ако отговорът е ДА.] 

 
a) Съществуват ли изисквания, които водят до ненужно дълги съдебни решения? (напр. изискване да 
се разгледат всички аргументи) 
б) Съществуват ли изисквания, които водят до кратки съдебни решения? 

 
 
 

 а б 

Първа инстанция, гражданско право ☐ ☐ 
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Първа инстанция, наказателно право ☐ ☐ 

Апелативна инстанция, гражданско право ☐ ☐ 

Апелативна инстанция, наказателно право ☐ ☐ 

 
 

 
3.2 Освен самите изисквания води ли на практика някое от следните също до дълги съдебни 
решения? 

☐ Прогрес в кариерата 

☐ Притеснение за критика от страна на апелативните съдилища 

☐ Липса на съдийски опит 

☐ Прекомерно академичен подход 

☐ Копиране на части от предходни или други решения 

 
3.3. Определете средния обем на решенията и присъдите както по граждански, така и по наказателни дела.  
[Моля, отбележете квадратчето, което съответства на средния калкулиран обем*, в таблицата по-долу] 

 
Гражданско дело: относно нарушение на договор за доставка на стоки, в което адвокатите повдигат 
множество въпроси във връзка с доказателствата. 
Наказателно дело: за убийство, в което адвокатът повдига множество фактически и процедурни въпроси. 

 
*Една страница се равнява на 350 думи. 

 

 0—5 

страници 

5—20 

страници 

20—40 

страници 

40—60 

страници 

60—80 

страници 

80— 

100 
страници 

100+ 

страници 

Първа инстанция, гражданско право ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Първа инстанция, наказателно право ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Апелативна инстанция, гражданско право ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Апелативна инстанция, наказателно право ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Показател В4: Ефективни решения 

 
4.1 Решенията по граждански дела достатъчно конкретни ли са, за да бъдат изпълними? 

☐  Да 

☐  Не 

 
Показател В5: Оценка на качеството на решенията и присъдите 

 
5.1 Съществува ли механизъм (извън апелативния процес) за оценка на индивидуалното качество на 
решенията? 

☐  Да 

☐  Не 

 
5.2  Ако отговорът на 5.1 е „да", този механизъм прилага ли се за първоинстанционни и апелативни 
съдилища? 
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 Наказателни дела Граждански дела 

Всички дела ☐ ☐ 

Повечето дела ☐ ☐ 

Някои дела ☐ ☐ 

Никои ☐ ☐ 

 

☐  Първоинстанционни 

☐  Апелативни 

 
5.3 Ако отговорът на 5.1 е „да", механизмът включва ли извадка от решения? 

☐  Да 

☐  Не 

 
5.4 Механизмът включва ли партньорска оценка? 

☐  Да 

☐  Не 

 
5.5 Обхват на оценяване: професионализъм, основателност на решенията. 

☐  професионализъм 

☐  Основателност на решенията 
 

 
 

5.6 Съдържателна ли е оценката (например: дали всички решения не се считат автоматично за добри)? 

☐  Да 

☐  Не 

 
5.7 Процентът на обжалвания използва ли се като индикатор за качеството на решенията и присъдите? 

☐  Да 

☐  Не 

 
5.8 Дали качеството на решенията и присъдите е част от изследванията за удовлетвореност на ползвателите 
на съдилищата, ако има такива? 

☐  Да 

☐  Не 

 
5.9 Качеството на решенията оценява ли се чрез други методи, като проучвания относно специфични 
аспекти на решенията, като например четливост? 

☐  Да 

☐  Не 
 
 

Г.       Осигуряване на публичен достъп до правото, което направлява обществото 
 

 
Показател Г1: Достъп до съдебната практика 
1.1        Съдебните решения публикуват ли се39? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Публикуват ли се резюмета на съдебни решения? 

Наказателни дела                            Граждански дела 
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 Наказателни дела Граждански дела 

Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 

 

 

Всички дела ☐ ☐ 

Повечето дела ☐ ☐ 

Някои дела ☐ ☐ 

Никои ☐ ☐ 
 

 
 

1.3 Изтъкват ли се важните решения: решения, които имат силно въздействие / създават прецедент, 
предоставят ли се на вниманието на обществеността? 

 Наказателни дела Граждански дела 
Да ☐ ☐ 

Не ☐ ☐ 
 

1.4 Представена ли е от страна на съдилищата статистическа информация относно изхода на делата пред 
обществеността? 

 
 
 
 
 
 
 

Показател Г2: Откритост пред обществото 
2.1 Обществеността информирана ли е чрез официални източници (напр. публикации, уебсайтове и т.н.) 
относно основните съдебни ценности като независимост, безпристрастност, прилагане на закона? 

☐  Да 

☐  Не 

 
2.2 Насърчава ли се обществеността да посещава съдилищата и да наблюдава съдиите по време на тяхната 
работа? 

☐  Да 

☐  Не 
 

 
 

Показател Г3: нови технологии за подобряване на достъпа до правосъдие 
3.1 Налични ли са онлайн механизми за разрешаване на спорове, или дали се разработват такива от страна на 
съдилищата? 

☐  Да 

☐  Не 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14. Приложение 5. Правила за оценяване към Въпросник 
за качеството 2016—2017 г. 
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Легенда: 
1. Продължителност на делата; 2. Правомощия на съдиите на определят процедурите; 3. Бързи / опростени 
производства 
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Легенда: 
1. Цифровизирано завеждане на дела и цифровизирани процедури; 2. Специализация на съдилища и съдии; 3. 
Съдебно представителство; 4. Равнопоставеност на силите (финансиране и разноски); 5. Съизмерими усилия на 
съдиите 
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Легенда: 
1. Прозрачност; 2. Справяне с оскърбително поведение; 3. Възможност за обжалване; 4. Комуникация; 5. Достъп за 
хора с увреждания; 6. Мотивиране на решенията и присъдите 
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Легенда: 

1. Яснота на присъдите и решенията; 2. Краткост на решенията; 3. Ефективни решения; 4. Оценка на качеството на 

решенията и присъдите; 5. Достъп до съдебната практика; 6. Откритост пред обществото; 7. Нови технологии за 

подобряване на достъпа до правосъдие 
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15. Приложение 6 Данни от проучването 2016—2017 г. 
 

 
 

За всички следващи таблици следва да се има предвид, че: 
Средно (за въпрос) — средната непретеглена стойност на процентите по държави, с изключение на 
Черна гора или държави с 0 респонденти; Общо (за въпрос) — процент на всички респонденти, 
включително Черна гора. Въпреки че Черна гора не участва официално в проучването, осем 
респонденти посочиха Черна гора като своя страна на произход. 

 
1a. През последните две години бях подложен на неправомерен 
натиск да взема решение по дело или част от дело по определен 
начин. 

 

Въпрос 1а Отговор Съгласен съм —  
Твърдо 
съгласен 

Не съм сигурен 
—  
Неприложимо 

Не съм 
съгласен —  
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 24 % 4 % 71 % 

Австрия 648 4 % 2 % 95 % 

Белгия 217 6 % 4 % 91 % 

България 250 3 % 2 % 94 % 

Хърватия 119 12 % 6 % 82 % 

Чешка република 990 5 % 2 % 93 % 

Дания 200 2 % 1 % 98 % 

Естония 82 7 % 0 % 93 % 

Финландия 238 4 % 0 % 96 % 

Франция 265 6 % 4 % 90 % 

Германия 3.017 4 % 2 % 95 % 

Ирландия 60 5 % 2 % 93 % 

Италия 416 7 % 2 % 90 % 

Латвия 224 11 % 10 % 79 % 

Литва 147 12 % 11 % 77 % 
Черна гора 8 0 % 13 % 88 % 

Нидерландия 575 3 % 1 % 95 % 

Норвегия 340 3 % 0 % 97 % 

Полша 696 7 % 4 % 89 % 

Португалия 175 3 % 2 % 95 % 

Румъния 334 3 % 1 % 96 % 

Сърбия 153 5 % 8 % 86 % 

Словакия 250 6 % 4 % 90 % 

Словения 152 9 % 4 % 88 % 

Испания 718 10 % 5 % 85 % 

Швеция 488 7 % 2 % 90 % 

Обединено 
кралство 

905 5 % 1 % 94 % 

Средно — 7 % 3 % 90 % 

Общо 11 712 5 % 3 % 92 % 
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1.1 През последните две години бях подложен на неправомерен натиск да взема решение по дело 
или част от дело по определен начин. 1.2 Ако сте съгласен или твърдо съгласен, това случваше ли 
се: 

 

Въпрос 1а+1б Отговор Редовно Понякога Много 
рядко 

Не съм 
сигурен — 
Неприложимо 

Не съм 
съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 0 % 11 % 13 % 4 % 71 % 

Австрия 648 0 % 1 % 2 % 2 % 95 % 
Белгия 216 1 % 2 % 2 % 4 % 91 % 

България 249 0 % 1 % 2 % 2 % 96 % 

Хърватия 118 1 % 3 % 8 % 6 % 82 % 

Чешка република 986 0 % 1 % 3 % 2 % 93 % 

Дания 200 0 % 1 % 1 % 1 % 98 % 

Естония 82 1 % 4 % 2 % 0 % 93 % 

Финландия 237 0 % 1 % 2 % 0 % 96 % 

Франция 264 0 % 3 % 3 % 4 % 90 % 

Германия 3.016 1 % 2 % 1 % 2 % 95 % 

Ирландия 60 0 % 3 % 2 % 2 % 93 % 

Италия 413 1 % 4 % 2 % 2 % 90 % 

Латвия 224 1 % 6 % 4 % 10 % 79 % 

Литва 146 1 % 3 % 8 % 11 % 77 % 

Черна гора 8 0 % 0 % 0 % 13 % 88 % 

Нидерландия 572 0 % 1 % 2 % 1 % 95 % 
Норвегия 340 0 % 1 % 2 % 0 % 97 % 

Полша 695 1 % 2 % 4 % 4 % 90 % 

Португалия 175 1 % 1 % 1 % 2 % 95 % 

Румъния 334 1 % 1 % 1 % 1 % 96 % 

Сърбия 154 1 % 5 % 1 % 9 % 87 % 

Словакия 248 0 % 1 % 4 % 4 % 90 % 

Словения 152 1 % 5 % 3 % 4 % 88 % 

Испания 717 2 % 5 % 3 % 5 % 85 % 

Швеция 489 0 % 3 % 5 % 2 % 90 % 

Обединено 
кралство 

901 1 % 2 % 2 % 1 % 94 % 

Средно — 1 % 3 % 3 % 3 % 90 % 

Общо 11.689 1 % 2 % 2 % 3 % 92 % 
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1.3 Ако сте съгласен или твърдо съгласен с 1.1, от кого? Страните по делото и техните 
адвокати, правителството, Парламента, други съдии (включително съдийска асоциация), 
ръководството на съда (включително председателя на съда), съдебен съвет, върховен съд, 
конституционен съд, медиите, социалните медии. 3 най-често давани отговора за всяка 
държава: 

 

 № 1 № 2 № 3 

Албания страни по делото и техните адвокати медии правителството 
  медии, страни по делото и 

техните адвокати 
други съдии (включително 

Австрия ръководството на съда съдийска асоциация) 
   съдебен съвет, съдебен 

   съвет / висш съдебен 

   съвет, правителството, медии 

  страни по делото и техните 
адвокати 

други съдии (включително 
Белгия ръководството на съда съдийска асоциация) 

 други съдии (включително ръководството на съда, страни 

по делото и техните адвокати 
 

България съдийска асоциация) правителството 
Хърватия страни по делото и техните адвокати ръководството на съда други съдии (включително 

съдийска асоциация) 
Чешка страни по делото и техните адвокати  други съдии (включително 
република ръководството на съда, медии съдийска асоциация) 

  

ръководството на съда 

(включително председателя на 

съда), правителството, медии, други 
съдии (включително съдийска 
асоциация), страни по делото и 
техните адвокати 

  

   
   
   
   

Дания — — 

Естония страни по делото и техните адвокати медии върховен съд 

  медии, други съдии 

(включително съдийска 

асоциация), парламента 

 

 ръководство на съда, страни по 
делото 

 
Финландия и техните адвокати — 

 ръководството на съда 
(включително председателя на съда) 

 други съдии (включително 
Франция страни по делото и техните 

адвокати 
съдийска асоциация) 

 ръководство на съда 
(включително председателя на съда) 

страни по делото и техните 
адвокати 

други съдии (включително 
съдийска асоциация) Германия 

Ирландия медии, социални медии правителството, парламента — 
 страни по делото и техните адвокати ръководството на съда 

(включително председателя 

на съда) 

други съдии (включително 
Италия съдийска асоциация) 

  страни по делото и техните 
адвокати 

ръководството на съда 

(включително председателя на 

съда), правителството 
Латвия медии 

 ръководството на съда 
(включително председателя на съда) 

  
Литва медии страни по делото и техните 

адвокати 
   Черна гора — — — 

 ръководство на съда (включително 
председателя на съда), други съдии 
(включително съдийска 
асоциация) 

съдебен съвет, съдебен 
съвет / висш съдебен 
съвет, страни по делото и 
техните адвокати 

 

  
 правителството, медии, 

социални медии Нидерландия 

  ръководството на съда 

(включително председателя 

на съда), други съдии 
(включително съдийска 
асоциация) 

 
   
 страни по делото и техните адвокати  

Норвегия медии 
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 ръководството на съда 
(включително председателя на съда) 

медии, страни по делото и 
техните адвокати 

 
Полша правителството 

 страни по делото и техните адвокати ръководството на съда 

(включително председателя 

на съда) 

 
Португалия съдебен съвет 

  медии, страни по делото и 

техните адвокати, върховен 

съд 

конституционен съд, 
правителството, социални 
медии 

Румъния съдебен съвет 

 други съдии (включително   

 съдийска асоциация) ръководството на съда 
(включително председателя на 
съда) 

 
Сърбия страни по делото и техните адвокати съдебен съвет, медии 

Словакия страни по делото и техните адвокати медии ръководството на съда 
(включително председателя на 
съда) Словения медии, други съдии (включително 

съдийска асоциация) 
страни по делото и техните 
адвокати 

ръководството на съда 
(включително председателя на 
съда) 

Испания страни по делото и техните адвокати медии ръководството на съда 
(включително председателя на 
съда) Швеция страни по делото и техните адвокати ръководството на съда 

(включително председателя на 
съда) 

медии 

Обединено 
кралство 

ръководството на съда 
(включително председателя на съда) 

правителството 
други съдии (включително 
съдийска асоциация) 

Средно — — — 

Общо ръководството на съда 
(включително председателя на съда) 

страни по делото и техните 
адвокати 

медии 
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2.1 Считам, че през последните две години отделни съдии в моята 
държава са приемали подкупи като стимул да вземат решение по 
дадено дело(а) по определен начин. 

 
 

Въпрос 2.1 Отговор Съгласен съм — 
Твърдо 
съгласен 

Не съм сигурен 

— 
Неприложимо 

Не съм 

съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 22 % 47 % 31 % 

Австрия 648 1 % 9 % 90 % 

Белгия 217 1 % 14 % 84 % 

България 250 29 % 48 % 24 % 

Хърватия 119 18 % 44 % 38 % 

Чешка 
република 

990 17 % 41 % 42 % 

Дания 200 1 % 0 % 100 % 

Естония 82 1 % 21 % 78 % 

Финландия 238 0 % 1 % 99 % 

Франция 265 4 % 18 % 78 % 

Германия 3017 1 % 10 % 89 % 

Ирландия 60 0 % 0 % 100 % 

Италия 416 14 % 37 % 49 % 

Латвия 224 30 % 54 % 16 % 

Литва 147 11 % 46 % 44 % 

Черна гора 8 38 % 38 % 25 % 
Нидерландия 575 0 % 2 % 98 % 

Норвегия 340 1 % 6 % 93 % 

Полша 696 3 % 9 % 88 % 

Португалия 175 6 % 19 % 75 % 

Румъния 334 32 % 40 % 28 % 

Сърбия 153 20 % 44 % 36 % 

Словакия 250 4 % 35 % 61 % 

Словения 152 17 % 0 % 83 % 

Испания 718 8 % 27 % 65 % 

Швеция 488 0 % 2 % 98 % 

Обединено 
кралство 

905 0 % 1 % 99 % 

Средно — 9 % 22 % 69 % 

Общо 11 712 6 % 17 % 76 % 
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Въпрос 2.1+2.2 Отговор Редовно Понякога В редки 
случаи 

Не съм 
сигурен/ 

Неприложимо 

Не съм 

съгласен - 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 2% 16% 4% 47% 31% 

Австрия 648 0% 0% 1% 9% 90% 

Белгия 217 0% 1% 0% 14% 84% 

България 246 3% 15% 10% 48% 24% 

Хърватия 119 2% 8% 8% 44% 38% 

Чешка 
република 

990 1% 3% 14% 41% 42% 

Дания 199 0% 0% 0% 0% 100% 

Естония 82 0% 0% 1% 21% 78% 
Финландия 238 0% 0% 0% 1% 99% 

Франция 265 0% 2% 2% 18% 78% 

Германия 3,016 0% 0% 1% 10% 89% 

Ирландия 60 0% 0% 0% 0% 100% 

Италия 416 0% 6% 8% 37% 49% 

Латвия 223 0% 9% 21% 54% 16% 

Литва 146 0% 5% 5% 46% 44% 

Черна гора 8 0% 25% 13% 38% 25% 

Нидерландия 574 0% 0% 0% 2% 98% 

Норвегия 340 0% 1% 0% 6% 93% 

Полша 694 1% 1% 1% 10% 88% 

Португалия 175 1% 3% 3% 19% 75% 

Румъния 333 2% 14% 16% 41% 28% 

Сърбия 152 2% 9% 9% 44% 36% 

Словакия 250 0% 2% 1% 35% 61% 
Словения 152 0% 3% 14% 0% 83% 

Испания 717 2% 3% 3% 27% 65% 

Швеция 488 0% 0% 0% 2% 98% 

Обединено 
кралство 

903 0% 0% 0% 1% 99% 

Средно - 1% 4% 5% 22% 69% 

Общо 11,696 0% 2% 4% 17% 76% 

 

2.1 Считам, че през последните две години в моята страна отделни съдии са приемали 
подкупи като стимул да вземат решение по дадено дело(а) по определен начин. 2б. Ако 
сте съгласен или твърдо съгласен, това случваше ли се: 
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3a. През последните две години съм бил предмет на заплаха или 
реални дисциплинарни или други действия, поради начина по който 
съм взел решение по дадено дело. 

 

Въпрос 3а Отговор Съгласен 
съм — 
Твърдо 
съгласен 

Не съм 
сигурен — 
Неприложимо 

Не съм 
съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 7 % 7 % 87 % 

Австрия 648 4 % 3 % 93 % 
Белгия 217 7 % 1 % 92 % 

България 250 7 % 5 % 88 % 

Хърватия 119 8 % 2 % 90 % 

Чешка 
република 

990 2 % 2 % 96 % 

Дания 200 1 % 1 % 98 % 

Естония 82 5 % 6 % 89 % 

Финландия 238 4 % 1 % 95 % 

Франция 265 6 % 1 % 93 % 

Германия 3017 2 % 1 % 97 % 

Ирландия 60 10 % 0 % 90 % 

Италия 416 11 % 2 % 87 % 

Латвия 224 18 % 9 % 73 % 

Литва 147 19 % 6 % 75 % 

Черна гора 8 0 % 0 % 100 % 

Нидерландия 575 5 % 1 % 95 % 
Норвегия 340 4 % 0 % 96 % 

Полша 696 14 % 3 % 83 % 

Португалия 175 6 % 3 % 90 % 

Румъния 334 14 % 3 % 83 % 

Сърбия 153 7 % 1 % 92 % 

Словакия 250 2 % 4 % 94 % 

Словения 152 5 % 6 % 89 % 

Испания 718 10 % 6 % 84 % 

Швеция 488 2 % 2 % 96 % 

Обединено 
кралство 

905 3 % 1 % 97 % 

Средно — 7 % 3 % 90 % 

Общо 11 712 5 % 2 % 92 % 
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3б. През последните две години моите решения или действия са били 
пряко засегнати от иск за лична отговорност или заплаха за такъв. 

 

Въпрос 3б Отговор Съгласен 
съм — 
Твърдо 
съгласен 

Не съм сигурен 
— 
Неприложимо 

Не съм 
съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 4 % 18 % 78 % 

Австрия 648 11 % 3 % 86 % 
Белгия 217 8 % 2 % 90 % 

България 250 3 % 6 % 91 % 

Хърватия 119 18 % 8 % 74 % 

Чешка 
република 

990 3 % 1 % 96 % 

Дания 200 1 % 0 % 99 % 

Естония 82 5 % 4 % 91 % 

Финландия 238 7 % 1 % 92 % 

Франция 265 12 % 5 % 83 % 

Германия 3017 4 % 3 % 94 % 

Ирландия 60 5 % 0 % 95 % 

Италия 416 15 % 7 % 78 % 

Латвия 224 7 % 8 % 85 % 

Литва 147 2 % 3 % 95 % 

Черна гора 8 0 % 13 % 88 % 

Нидерландия 575 0 % 0 % 100 % 
Норвегия 340 0 % 1 % 99 % 

Полша 696 16 % 6 % 78 % 

Португалия 175 7 % 7 % 86 % 

Румъния 334 9 % 3 % 87 % 

Сърбия 153 7 % 4 % 89 % 

Словакия 250 4 % 6 % 90 % 

Словения 152 5 % 4 % 91 % 

Испания 718 15 % 6 % 79 % 

Швеция 488 2 % 2 % 96 % 

Обединено 
кралство 

905 1 % 1 % 98 % 

Средно — 7 % 4 % 89 % 

Общо 11 712 6 % 3 % 91 % 
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4. Считам, че през последните две години делата са разпределяни 
на съдии по начин, различен от установените правила или 
процедури, с цел да се повлияе на изхода от конкретно дело. 

 

Въпрос 4 Отговор Съгласен съм — 
Твърдо 
съгласен 

Не съм сигурен 

— 
Неприложимо 

Не съм 

съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 13 % 31 % 56 % 

Австрия 648 2 % 9 % 88 % 

Белгия 217 7 % 18 % 76 % 

България 250 16 % 24 % 59 % 

Хърватия 119 10 % 21 % 69 % 

Чешка 
република 

990 6 % 19 % 74 % 

Дания 200 1 % 1 % 99 % 

Естония 82 9 % 13 % 78 % 

Финландия 238 3 % 4 % 93 % 

Франция 265 17 % 22 % 61 % 

Германия 3017 2 % 6 % 92 % 

Ирландия 60 0 % 3 % 97 % 

Италия 416 6 % 13 % 80 % 

Латвия 224 17 % 30 % 52 % 

Литва 147 3 % 23 % 73 % 
Черна гора 8 13 % 38 % 50 % 

Нидерландия 575 2 % 6 % 92 % 

Норвегия 340 2 % 5 % 93 % 

Полша 696 6 % 10 % 84 % 

Португалия 175 14 % 18 % 67 % 

Румъния 334 2 % 9 % 88 % 

Сърбия 153 8 % 20 % 72 % 

Словакия 250 3 % 10 % 88 % 

Словения 152 2 % 18 % 80 % 

Испания 718 18 % 26 % 56 % 

Швеция 488 6 % 7 % 87 % 

Обединено 
кралство 

905 2 % 5 % 93 % 

Средно — 7 % 14 % 79 % 

Общо 11 712 5 % 11 % 83 % 

http://www.encj.eu/
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5a. Считам, че през последните две години съдии в моята страна са 
назначавани по други начини, които не са базирани на уменията и 
опита. 

 

Въпрос 5а Отговор Съгласен 
съм — 
Твърдо 

съгласен 

Не съм сигурен 
— 

Неприложимо 

Не съм 
съгласен — 

Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 36 % 27 % 38 % 

Австрия 648 22 % 25 % 53 % 
Белгия 217 30 % 26 % 44 % 

България 250 35 % 31 % 34 % 

Хърватия 119 43 % 32 % 25 % 

Чешка 
република 

990 19 % 37 % 44 % 

Дания 200 1 % 5 % 95 % 

Естония 82 12 % 16 % 72 % 

Финландия 238 12 % 7 % 81 % 

Франция 265 51 % 24 % 25 % 

Германия 3017 18 % 23 % 59 % 

Ирландия 60 30 % 22 % 48 % 

Италия 416 13 % 11 % 75 % 

Латвия 224 17 % 33 % 49 % 

Литва 147 30 % 26 % 44 % 

Черна гора 8 63 % 0 % 38 % 

Нидерландия 575 3 % 9 % 89 % 
Норвегия 340 8 % 12 % 80 % 

Полша 696 35 % 21 % 44 % 

Португалия 175 31 % 18 % 51 % 

Румъния 334 9 % 11 % 80 % 

Сърбия 153 48 % 33 % 19 % 

Словакия 250 17 % 38 % 46 % 

Словения 152 41 % 30 % 30 % 

Испания 718 64 % 18 % 17 % 

Швеция 488 18 % 15 % 67 % 

Обединено 
кралство 

905 18 % 16 % 66 % 

Средно — 25 % 22 % 53 % 

Общо 11 712 23 % 22 % 55 % 

http://www.encj.eu/
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5б. Считам, че през последните две години съдии в моята страна са 
повишавани по други начини, които не са базирани на уменията и опита. 

 

Въпрос 3б Отговор Съгласен 
съм — 
Твърдо 
съгласен 

Не съм сигурен 
— 
Неприложимо 

Не съм 
съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 42 % 24 % 33 % 

Австрия 648 34 % 35 % 32 % 
Белгия 217 38 % 30 % 31 % 

България 250 45 % 30 % 26 % 

Хърватия 119 55 % 27 % 18 % 

Чешка 
република 

990 32 % 41 % 27 % 

Дания 200 1 % 4 % 95 % 

Естония 82 16 % 27 % 57 % 

Финландия 238 13 % 9 % 78 % 

Франция 265 64 % 26 % 10 % 

Германия 3017 48 % 29 % 23 % 

Ирландия 60 30 % 20 % 50 % 

Италия 416 48 % 19 % 34 % 

Латвия 224 36 % 38 % 27 % 

Литва 147 38 % 29 % 33 % 

Черна гора 8 63 % 13 % 25 % 

Нидерландия 575 10 % 24 % 66 % 
Норвегия 340 8 % 15 % 77 % 

Полша 696 44 % 23 % 34 % 

Португалия 175 47 % 23 % 30 % 

Румъния 334 11 % 21 % 68 % 

Сърбия 153 52 % 31 % 18 % 

Словакия 250 27 % 37 % 36 % 

Словения 152 48 % 28 % 24 % 

Испания 718 78 % 14 % 8 % 

Швеция 488 27 % 20 % 53 % 

Обединено 
кралство 

905 17 % 19 % 64 % 

Средно — 35 % 25 % 40 % 

Общо 11 712 38 % 26 % 36 % 

http://www.encj.eu/
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6. Считам, че в моята страна решенията или действията на отделни 
съдии през последните две години са били неуместно повлияни от 
реални или очаквани действия от страна на медиите (т.е. преса, 
телевизия или радио). 

 

 

Въпрос 6 Отговор Съгласен съм 

— Твърдо 

съгласен 

Не съм 

сигурен — 
Неприложимо 

Не съм 

съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 44 % 40 % 16 % 

Австрия 648 15 % 29 % 55 % 

Белгия 217 17 % 34 % 49 % 

България 250 47 % 36 % 17 % 

Хърватия 119 61 % 14 % 24 % 

Чешка 
република 

990 22 % 37 % 41 % 

Дания 200 1 % 6 % 93 % 

Естония 82 17 % 33 % 50 % 

Финландия 238 5 % 9 % 86 % 

Франция 265 38 % 32 % 29 % 

Германия 3017 19 % 37 % 44 % 

Ирландия 60 10 % 10 % 80 % 

Италия 416 64 % 14 % 22 % 

Латвия 224 39 % 42 % 19 % 

Литва 147 35 % 44 % 21 % 

Черна гора 8 13 % 38 % 50 % 

Нидерландия 575 4 % 17 % 80 % 

Норвегия 340 6 % 19 % 74 % 

Полша 696 37 % 24 % 38 % 

Португалия 175 40 % 29 % 31 % 

Румъния 334 24 % 40 % 37 % 

Сърбия 153 38 % 38 % 24 % 
Словакия 250 46 % 32 % 22 % 

Словения 152 28 % 43 % 29 % 

Испания 718 45 % 30 % 25 % 

Швеция 488 8 % 22 % 70 % 

Обединено 
кралство 

905 5 % 13 % 81 % 

Средно — 28 % 28 % 45 % 

Общо 11 712 23 % 29 % 47 % 

http://www.encj.eu/
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7. Считам, че в моята страна решенията или действията на отделни 
съдии през последните две години са били неуместно повлияни от 
реални или очаквани действия чрез социалните медии (напр. 
Facebook, Twitter или LinkedIn). 

 

Въпрос 7 Отговор Съгласен съм — 
Твърдо 
съгласен 

Не съм сигурен 

— 

Неприложимо 

Не съм 

съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 20 % 47 % 33 % 

Австрия 648 9 % 27 % 64 % 

Белгия 217 5 % 34 % 61 % 

България 250 19 % 48 % 32 % 

Хърватия 119 38 % 28 % 34 % 

Чешка 
република 

990 6 % 36 % 58 % 

Дания 200 0 % 4 % 97 % 

Естония 82 6 % 37 % 57 % 

Финландия 238 3 % 9 % 88 % 

Франция 265 12 % 35 % 53 % 

Германия 3017 8 % 33 % 59 % 

Ирландия 60 5 % 13 % 82 % 

Италия 416 45 % 30 % 25 % 

Латвия 224 13 % 42 % 44 % 

Литва 147 7 % 42 % 50 % 

Черна гора 8 0 % 50 % 50 % 

Нидерландия 575 2 % 14 % 83 % 

Норвегия 340 6 % 20 % 74 % 

Полша 696 14 % 30 % 56 % 

Португалия 175 15 % 37 % 48 % 

Румъния 334 6 % 36 % 57 % 

Сърбия 153 13 % 44 % 42 % 
Словакия 250 14 % 42 % 44 % 

Словения 152 12 % 40 % 48 % 

Испания 718 17 % 44 % 39 % 

Швеция 488 3 % 20 % 77 % 

Обединено 
кралство 

905 2 % 12 % 87 % 

Средно — 12 % 31 % 57 % 

Общо 11 712 10 % 30 % 60 % 

http://www.encj.eu/
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8a. Считам, че през последните две години моята независимост като 
съдия е била уважавана от: [правителството] 

 

Въпрос 8.1 Отговор Съгласен 
съм — 
Твърдо 
съгласен 

Не съм сигурен 
— 
Неприложимо 

Не съм 
съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 38 % 16 % 47 % 

Австрия 648 76 % 17 % 8 % 
Белгия 217 59 % 18 % 22 % 

България 250 15 % 31 % 54 % 

Хърватия 119 58 % 27 % 15 % 

Чешка 
република 

990 56 % 23 % 21 % 

Дания 200 85 % 12 % 4 % 

Естония 82 55 % 18 % 27 % 

Финландия 238 92 % 3 % 5 % 

Франция 265 66 % 18 % 15 % 

Германия 3017 79 % 14 % 8 % 

Ирландия 60 75 % 5 % 20 % 

Италия 416 50 % 12 % 38 % 

Латвия 224 32 % 33 % 34 % 

Литва 147 38 % 33 % 29 % 

Черна гора 8 63 % 13 % 25 % 

Нидерландия 575 84 % 9 % 6 % 
Норвегия 340 95 % 3 % 1 % 

Полша 696 17 % 9 % 74 % 

Португалия 175 42 % 20 % 38 % 

Румъния 334 39 % 26 % 36 % 

Сърбия 153 61 % 25 % 13 % 

Словакия 250 56 % 28 % 17 % 

Словения 152 65 % 17 % 18 % 

Испания 718 58 % 15 % 28 % 

Швеция 488 92 % 5 % 3 % 

Обединено 
кралство 

905 40 % 17 % 43 % 

Средно — 59 % 18 % 24 % 

Общо 11 712 63 % 16 % 21 % 

http://www.encj.eu/
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8a. Считам, че през последните две години моята независимост като 
съдия е била уважавана от: [Парламента] 

 

Въпрос 8.2 Отговор Съгласен 
съм — 
Твърдо 
съгласен 

Не съм сигурен 
— 
Неприложимо 

Не съм 
съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 53 % 16 % 31 % 

Австрия 648 79 % 15 % 6 % 
Белгия 217 71 % 14 % 15 % 

България 250 20 % 37 % 42 % 

Хърватия 119 61 % 23 % 16 % 

Чешка 
република 

990 58 % 26 % 16 % 

Дания 200 86 % 10 % 5 % 

Естония 82 60 % 21 % 20 % 

Финландия 238 92 % 3 % 5 % 

Франция 265 69 % 18 % 13 % 

Германия 3017 81 % 13 % 6 % 

Ирландия 60 57 % 18 % 25 % 

Италия 416 54 % 13 % 32 % 

Латвия 224 31 % 34 % 35 % 

Литва 147 32 % 28 % 40 % 

Черна гора 8 63 % 25 % 13 % 

Нидерландия 575 73 % 15 % 12 % 
Норвегия 340 95 % 4 % 1 % 

Полша 696 16 % 12 % 72 % 

Португалия 175 47 % 22 % 31 % 

Румъния 334 40 % 24 % 36 % 

Сърбия 153 62 % 26 % 12 % 

Словакия 250 56 % 28 % 16 % 

Словения 152 51 % 23 % 26 % 

Испания 718 63 % 16 % 21 % 

Швеция 488 92 % 6 % 2 % 

Обединено 
кралство 

905 52 % 19 % 29 % 

Средно — 60 % 19 % 22 % 

Общо 11 712 65 % 17 % 19 % 

http://www.encj.eu/
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8a. Считам, че през последните две години моята независимост като 
съдия е била уважавана от: [ръководството на съда (включително 
председателя на съда)] 

 

Въпрос 8.3 Отговор Съгласен съм — 
Твърдо 
съгласен 

Не съм сигурен 

— 

Неприложимо 

Не съм 

съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 87 % 4 % 9 % 

Австрия 648 86 % 8 % 6 % 

Белгия 217 88 % 4 % 8 % 

България 250 90 % 5 % 6 % 

Хърватия 119 80 % 11 % 9 % 

Чешка 
република 

990 91 % 5 % 4 % 

Дания 200 97 % 3 % 0 % 

Естония 82 78 % 11 % 11 % 

Финландия 238 92 % 3 % 5 % 

Франция 265 83 % 11 % 6 % 

Германия 3017 86 % 9 % 6 % 

Ирландия 60 80 % 12 % 8 % 
Италия 416 85 % 5 % 10 % 

Латвия 224 76 % 13 % 11 % 

Литва 147 81 % 12 % 7 % 

Черна гора 8 100 % 0 % 0 % 

Нидерландия 575 94 % 3 % 3 % 

Норвегия 340 93 % 5 % 2 % 

Полша 696 91 % 4 % 5 % 

Португалия 175 66 % 12 % 22 % 

Румъния 334 86 % 9 % 6 % 

Сърбия 153 86 % 8 % 6 % 

Словакия 250 90 % 6 % 4 % 

Словения 152 82 % 13 % 5 % 

Испания 718 74 % 11 % 16 % 

Швеция 488 88 % 4 % 8 % 

Обединено 
кралство 

905 81 % 8 % 12 % 

Средно — 85 % 8 % 7 % 
Общо 11 712 86 % 7 % 7 % 

http://www.encj.eu/
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8a. Считам, че през последните две години моята независимост като 
съдия е била уважавана от: [съдебния съвет] 

 

Въпрос 8.4 Отговор Съгласен 
съм — 
Твърдо 
съгласен 

Не съм сигурен 
— 
Неприложимо 

Не съм 
съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 84 % 4 % 11 % 

Австрия 648 81 % 16 % 2 % 
Белгия 217 86 % 10 % 4 % 

България 250 52 % 25 % 23 % 

Хърватия 119 80 % 15 % 5 % 

Чешка 
република 

990 38 % 61 % 1 % 

Дания 200 98 % 2 % 1 % 

Естония 82 71 % 20 % 10 % 

Финландия 238 10 % 90 % 0 % 

Франция 265 93 % 6 % 1 % 

Германия 3017 55 % 45 % 1 % 

Ирландия 60 35 % 63 % 2 % 

Италия 416 84 % 7 % 9 % 

Латвия 224 74 % 21 % 4 % 

Литва 147 84 % 12 % 4 % 

Черна гора 8 75 % 13 % 13 % 

Нидерландия 575 88 % 8 % 4 % 
Норвегия 340 92 % 5 % 3 % 

Полша 696 92 % 5 % 3 % 

Португалия 175 63 % 14 % 23 % 

Румъния 334 69 % 21 % 10 % 

Сърбия 153 78 % 13 % 8 % 

Словакия 250 85 % 13 % 2 % 

Словения 152 84 % 13 % 3 % 

Испания 718 62 % 12 % 26 % 

Швеция 488 84 % 9 % 7 % 

Обединено 
кралство 

905 74 % 24 % 3 % 

Средно — 73 % 21 % 7 % 

Общо 11 712 68 % 27 % 5 % 

http://www.encj.eu/
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8a. Считам, че през последните две години моята независимост като 
съдия е била уважавана от: [върховния съд] 

 

 

Въпрос 8.5 Отговор Съгласен съм — 
Твърдо 
съгласен 

Не съм сигурен 

— 

Неприложимо 

Не съм 

съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 82 % 16 % 2 % 

Австрия 648 95 % 5 % 0 % 

Белгия 217 91 % 6 % 2 % 

България 250 81 % 14 % 4 % 

Хърватия 119 87 % 12 % 1 % 

Чешка 
република 

990 88 % 10 % 2 % 

Дания 200 97 % 4 % 0 % 

Естония 82 78 % 12 % 10 % 

Финландия 238 93 % 5 % 1 % 

Франция 265 94 % 5 % 1 % 

Германия 3017 90 % 8 % 1 % 

Ирландия 60 93 % 5 % 2 % 

Италия 416 88 % 7 % 5 % 

Латвия 224 78 % 16 % 6 % 

Литва 147 90 % 8 % 2 % 
Черна гора 8 75 % 13 % 13 % 

Нидерландия 575 96 % 3 % 1 % 

Норвегия 340 98 % 2 % 0 % 

Полша 696 93 % 4 % 2 % 

Португалия 175 83 % 11 % 6 % 

Румъния 334 81 % 13 % 6 % 

Сърбия 153 77 % 18 % 5 % 

Словакия 250 84 % 14 % 2 % 

Словения 152 89 % 8 % 3 % 

Испания 718 84 % 11 % 5 % 

Швеция 488 91 % 9 % 0 % 

Обединено 
кралство 

905 89 % 9 % 2 % 

Средно — 88 % 9 % 3 % 

Общо 11 712 90 % 8 % 2 % 

http://www.encj.eu/
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8a. Считам, че през последните две години моята независимост като 
съдия е била уважавана от: [конституционния съд] 

 

Въпрос 8.6 Отговор Съгласен 
съм — 
Твърдо 
съгласен 

Не съм сигурен 
— 
Неприложимо 

Не съм 
съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 96 % 0 % 4 % 

Австрия 648 94 % 6 % 0 % 
Белгия 217 87 % 10 % 3 % 

България 250 64 % 32 % 4 % 

Хърватия 119 81 % 14 % 5 % 

Чешка 
република 

990 84 % 11 % 4 % 

Дания 200 21 % 80 % 0 % 

Естония 0 — — — 

Финландия 238 12 % 88 % 0 % 

Франция 265 87 % 11 % 2 % 

Германия 3017 90 % 8 % 2 % 

Ирландия 60 48 % 48 % 3 % 

Италия 416 88 % 9 % 3 % 

Латвия 224 69 % 27 % 4 % 

Литва 147 93 % 6 % 1 % 

Черна гора 8 63 % 25 % 13 % 

Нидерландия 575 28 % 71 % 0 % 
Норвегия 1 100 % 0 % 0 % 

Полша 696 84 % 9 % 7 % 

Португалия 175 79 % 15 % 6 % 

Румъния 334 77 % 16 % 7 % 

Сърбия 153 74 % 22 % 4 % 

Словакия 250 80 % 16 % 3 % 

Словения 152 76 % 17 % 7 % 

Испания 718 79 % 15 % 6 % 

Швеция 488 54 % 46 % 0 % 

Обединено 
кралство 

905 50 % 49 % 1 % 

Средно — 72 % 25 % 3 % 

Общо 11,291 75 % 22 % 3 % 

http://www.encj.eu/
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8a. Считам, че през последните две години моята независимост като 
съдия е била уважавана от: [съдийската асоциация] 

 

 

Въпрос 8.7 Отговор Съгласен съм — 
Твърдо 
съгласен 

Не съм сигурен 

— 

Неприложимо 

Не съм 

съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 87 % 9 % 4 % 

Австрия 648 97 % 2 % 1 % 

Белгия 217 87 % 10 % 3 % 

България 250 68 % 27 % 5 % 

Хърватия 119 83 % 12 % 5 % 

Чешка 
република 

990 78 % 21 % 2 % 

Дания 200 96 % 4 % 0 % 

Естония 82 71 % 21 % 9 % 

Финландия 238 92 % 6 % 1 % 

Франция 265 86 % 10 % 3 % 

Германия 3017 93 % 6 % 1 % 

Ирландия 60 93 % 3 % 3 % 

Италия 416 81 % 12 % 7 % 

Латвия 224 69 % 25 % 6 % 

Литва 147 84 % 10 % 5 % 
Черна гора 8 50 % 25 % 25 % 

Нидерландия 575 91 % 7 % 1 % 

Норвегия 340 95 % 5 % 1 % 

Полша 696 93 % 5 % 2 % 

Португалия 175 81 % 15 % 5 % 

Румъния 334 84 % 10 % 6 % 

Сърбия 153 80 % 16 % 5 % 

Словакия 250 81 % 16 % 3 % 

Словения 152 87 % 11 % 2 % 

Испания 718 82 % 13 % 5 % 

Швеция 488 83 % 16 % 1 % 

Обединено 
кралство 

905 84 % 13 % 2 % 

Средно — 85 % 12 % 3 % 

Общо 11 712 87 % 10 % 2 % 

http://www.encj.eu/
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8a. Считам, че през последните две години моята независимост като 
съдия е била уважавана от: [медиите (напр. пресата, телевизията или 
радиото)] 

 

 

Въпрос 8.8 Отговор Съгласен съм — 
Твърдо 
съгласен 

Не съм сигурен 

— 
Неприложимо 

Не съм 

съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 24 % 29 % 47 % 

Австрия 648 40 % 35 % 24 % 

Белгия 217 57 % 26 % 18 % 

България 250 16 % 26 % 58 % 

Хърватия 119 35 % 27 % 38 % 

Чешка 
република 

990 38 % 37 % 25 % 

Дания 200 78 % 17 % 6 % 

Естония 82 45 % 24 % 30 % 

Финландия 238 85 % 11 % 4 % 

Франция 265 32 % 29 % 38 % 

Германия 3017 41 % 35 % 23 % 

Ирландия 60 47 % 22 % 32 % 

Италия 416 39 % 19 % 42 % 

Латвия 224 18 % 35 % 47 % 

Литва 147 8 % 27 % 65 % 
Черна гора 8 25 % 38 % 38 % 

Нидерландия 575 55 % 28 % 17 % 

Норвегия 340 84 % 11 % 5 % 

Полша 696 18 % 20 % 62 % 

Португалия 175 31 % 31 % 38 % 

Румъния 334 26 % 26 % 48 % 

Сърбия 153 39 % 39 % 22 % 

Словакия 250 21 % 40 % 38 % 

Словения 152 28 % 23 % 49 % 

Испания 718 42 % 21 % 37 % 

Швеция 488 68 % 20 % 13 % 

Обединено 
кралство 

905 21 % 20 % 59 % 

Средно — 40 % 26 % 34 % 

Общо 11 712 40 % 28 % 32 % 

http://www.encj.eu/
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8a. Считам, че през последните две години моята независимост като 
съдия е била уважавана от: [социалните медии (напр. Facebook, 
Twitter или LinkedIn)] 

 

Въпрос 8.9 Отговор Съгласен съм — 
Твърдо 
съгласен 

Не съм сигурен 

— 
Неприложимо 

Не съм 

съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 27 % 40 % 33 % 

Австрия 648 24 % 45 % 31 % 

Белгия 217 49 % 34 % 18 % 

България 250 12 % 38 % 50 % 

Хърватия 119 32 % 39 % 29 % 

Чешка 
република 

990 27 % 55 % 18 % 

Дания 200 51 % 43 % 6 % 

Естония 82 33 % 48 % 20 % 

Финландия 238 50 % 33 % 17 % 

Франция 265 30 % 39 % 31 % 

Германия 3017 27 % 44 % 28 % 

Ирландия 60 20 % 47 % 33 % 
Италия 416 30 % 34 % 36 % 

Латвия 224 17 % 49 % 34 % 

Литва 147 7 % 47 % 46 % 

Черна гора 8 25 % 38 % 38 % 

Нидерландия 575 32 % 38 % 30 % 

Норвегия 340 56 % 36 % 9 % 

Полша 696 14 % 39 % 47 % 

Португалия 175 27 % 37 % 35 % 

Румъния 0 — — — 

Сърбия 153 37 % 48 % 15 % 

Словакия 250 21 % 52 % 27 % 

Словения 152 28 % 31 % 41 % 

Испания 718 39 % 31 % 30 % 

Швеция 488 46 % 33 % 20 % 

Обединено 
кралство 

905 16 % 37 % 47 % 

Средно — 30 % 41 % 29 % 
Общо 11,378 29 % 41 % 30 % 

http://www.encj.eu/
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8б. Считам, че в моята страна съдебният съвет разполага с подходящите 
механизми и процедури, за да защитава съдебната независимост 
ефективно. 

 

Въпрос 8б Отговор Съгласен съм — 
Твърдо 
съгласен 

Не съм сигурен 

— 
Неприложимо 

Не съм 

съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 56 % 22 % 22 % 

Австрия 276 44 % 36 % 20 % 

Белгия 217 37 % 35 % 28 % 

България 246 33 % 35 % 32 % 

Хърватия 119 34 % 34 % 33 % 

Чешка 
република 

989 4 % 81 % 15 % 

Дания 200 69 % 21 % 11 % 

Естония 82 45 % 16 % 39 % 

Финландия 23 26 % 22 % 52 % 

Франция 265 32 % 31 % 37 % 

Германия 1,492 41 % 35 % 24 % 

Ирландия 21 48 % 10 % 43 % 
Италия 416 59 % 9 % 32 % 

Латвия 224 27 % 40 % 33 % 

Литва 147 50 % 32 % 18 % 

Черна гора 8 50 % 25 % 25 % 

Нидерландия 574 61 % 25 % 13 % 

Норвегия 339 61 % 24 % 15 % 

Полша 696 19 % 10 % 71 % 

Португалия 175 34 % 17 % 50 % 

Румъния 302 27 % 28 % 44 % 

Сърбия 153 47 % 35 % 18 % 

Словакия 250 35 % 40 % 25 % 

Словения 152 29 % 39 % 32 % 

Испания 718 26 % 12 % 62 % 

Швеция 0 0 % 100 % 0 % 

Обединено 
кралство 

742 38 % 33 % 30 % 

Средно — 37 % 34 % 29 % 
Общо 8,871 36 % 33 % 32 % 

http://www.encj.eu/
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9б. Считам, че промените, които настъпиха в условията на работа при 
мен във връзка със следните области, пряко засегнаха моята 
независимост: [заплащане] 

 

 

Въпрос 9б — 
Вариант 1: Заплащане 

Отговор Съгласен съм 

— 
Твърдо 
съгласен 

Не съм сигурен 

— 
Неприложимо 

Не съм 

съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 22 % 27 % 51 % 

Австрия 648 4 % 33 % 63 % 

Белгия 217 6 % 29 % 65 % 

България 250 25 % 30 % 45 % 

Хърватия 119 11 % 23 % 66 % 

Чешка република 990 4 % 23 % 73 % 

Дания 200 2 % 44 % 55 % 

Естония 82 10 % 17 % 73 % 

Финландия 238 3 % 21 % 76 % 

Франция 265 5 % 31 % 64 % 

Германия 3017 10 % 26 % 64 % 

Ирландия 60 25 % 27 % 48 % 

Италия 416 9 % 18 % 73 % 

Латвия 224 37 % 19 % 44 % 

Литва 147 19 % 11 % 70 % 
Черна гора 8 75 % 13 % 13 % 

Нидерландия 575 2 % 39 % 60 % 

Норвегия 340 2 % 18 % 80 % 

Полша 696 7 % 24 % 68 % 

Португалия 175 28 % 22 % 50 % 

Румъния 334 16 % 31 % 53 % 

Сърбия 153 27 % 28 % 44 % 

Словакия 250 6 % 22 % 72 % 

Словения 152 19 % 16 % 65 % 

Испания 718 29 % 17 % 53 % 

Швеция 488 7 % 41 % 51 % 

Обединено 
кралство 

905 13 % 13 % 74 % 

Средно — 13 % 25 % 62 % 

Общо 11 712 11 % 25 % 64 % 

http://www.encj.eu/
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9б. Считам, че промените, които настъпиха в условията на работа 
при мен във връзка със следните области, пряко засегнаха моята 
независимост: [пенсии] 

 

Въпрос 9б — 
Вариант 2: Пенсии 

Отговор Съгласен съм 

— 
Твърдо 
съгласен 

Не съм сигурен 

— 
Неприложимо 

Не съм 

съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 9 % 53 % 38 % 

Австрия 648 3 % 35 % 62 % 

Белгия 217 12 % 16 % 72 % 

България 250 12 % 46 % 42 % 

Хърватия 119 12 % 29 % 59 % 

Чешка република 990 6 % 32 % 62 % 

Дания 200 1 % 45 % 55 % 

Естония 82 12 % 26 % 62 % 

Финландия 238 2 % 24 % 74 % 

Франция 265 1 % 39 % 60 % 

Германия 3017 6 % 33 % 61 % 

Ирландия 60 25 % 37 % 38 % 
Италия 416 8 % 23 % 68 % 

Латвия 224 16 % 44 % 40 % 

Литва 147 10 % 19 % 71 % 

Черна гора 8 13 % 88 % 0 % 

Нидерландия 575 1 % 32 % 67 % 

Норвегия 340 1 % 20 % 78 % 

Полша 696 7 % 34 % 59 % 

Португалия 175 13 % 46 % 42 % 

Румъния 334 6 % 48 % 46 % 

Сърбия 153 15 % 47 % 38 % 

Словакия 250 2 % 31 % 67 % 

Словения 152 13 % 29 % 59 % 

Испания 718 16 % 33 % 51 % 

Швеция 488 2 % 48 % 51 % 

Обединено 
кралство 

905 14 % 12 % 74 % 

Средно — 9 % 34 % 58 % 
Общо 11 712 7 % 32 % 60 % 

http://www.encj.eu/
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9б. Считам, че промените, които настъпиха в условията на работа 
при мен във връзка със следните области, пряко засегнаха моята 
независимост: [пенсионна възраст] 

 

Въпрос 9б — 
Вариант 3: 
Пенсионна възраст 

Отговор Съгласен съм 

— 
Твърдо 
съгласен 

Не съм сигурен 

— 
Неприложимо 

Не съм 

съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 11 % 42 % 47 % 

Австрия 648 2 % 38 % 60 % 

Белгия 217 10 % 18 % 72 % 

България 250 12 % 44 % 44 % 

Хърватия 119 4 % 29 % 66 % 

Чешка република 990 2 % 34 % 64 % 

Дания 200 1 % 45 % 55 % 

Естония 82 2 % 35 % 62 % 

Финландия 238 2 % 18 % 80 % 

Франция 265 1 % 35 % 65 % 

Германия 3017 5 % 32 % 63 % 

Ирландия 60 8 % 55 % 37 % 

Италия 416 11 % 19 % 69 % 

Латвия 224 15 % 43 % 42 % 

Литва 147 5 % 19 % 76 % 
Черна гора 8 25 % 63 % 13 % 

Нидерландия 575 1 % 30 % 69 % 

Норвегия 340 1 % 20 % 78 % 

Полша 696 14 % 26 % 61 % 

Португалия 175 12 % 41 % 47 % 

Румъния 334 6 % 48 % 47 % 

Сърбия 153 16 % 44 % 40 % 

Словакия 250 4 % 28 % 67 % 

Словения 152 11 % 32 % 57 % 

Испания 718 12 % 31 % 57 % 

Швеция 488 0 % 50 % 50 % 

Обединено 
кралство 

905 7 % 36 % 57 % 

Средно — 7 % 34 % 59 % 

Общо 11 712 6 % 33 % 61 % 

http://www.encj.eu/
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9б. Считам, че промените, които настъпиха в условията на работа 
при мен във връзка със следните области, пряко засегнаха моята 
независимост: [брой дела] 

 

Въпрос 9б — 
Вариант 4: Брой дела 

Отговор Съгласен съм 

— 
Твърдо 
съгласен 

Не съм сигурен 

— 
Неприложимо 

Не съм 

съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 20 % 36 % 44 % 

Австрия 648 15 % 30 % 55 % 

Белгия 217 18 % 18 % 65 % 

България 250 18 % 29 % 52 % 

Хърватия 119 12 % 27 % 61 % 

Чешка република 990 11 % 25 % 64 % 

Дания 200 4 % 35 % 62 % 

Естония 82 12 % 23 % 65 % 

Финландия 238 5 % 18 % 77 % 

Франция 265 31 % 29 % 40 % 

Германия 3017 25 % 29 % 47 % 

Ирландия 60 7 % 43 % 50 % 

Италия 416 23 % 14 % 63 % 

Латвия 224 27 % 26 % 47 % 

Литва 147 28 % 12 % 60 % 
Черна гора 8 38 % 38 % 25 % 

Нидерландия 575 9 % 33 % 59 % 

Норвегия 340 8 % 17 % 75 % 

Полша 696 28 % 16 % 56 % 

Португалия 175 21 % 30 % 49 % 

Румъния 334 31 % 28 % 42 % 

Сърбия 153 18 % 37 % 45 % 

Словакия 250 26 % 15 % 59 % 

Словения 152 14 % 25 % 61 % 

Испания 718 39 % 18 % 43 % 

Швеция 488 8 % 37 % 55 % 

Обединено 
кралство 

905 10 % 20 % 71 % 

Средно — 18 % 26 % 56 % 

Общо 11 712 20 % 25 % 55 % 

http://www.encj.eu/
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9б. Считам, че промените, които настъпиха в условията на работа при 
мен във връзка със следните области, пряко засегнаха моята 
независимост: [съдебни ресурси] 

 

Въпрос 9б — 
Вариант 5: 
Съдебни ресурси 

Отговор Съгласен съм 

— 
Твърдо 
съгласен 

Не съм сигурен 

— 
Неприложимо 

Не съм 

съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 24 % 33 % 42 % 

Австрия 648 14 % 32 % 55 % 

Белгия 217 24 % 18 % 57 % 

България 250 22 % 29 % 49 % 

Хърватия 119 19 % 25 % 55 % 

Чешка република 990 10 % 26 % 65 % 

Дания 200 6 % 30 % 65 % 

Естония 82 12 % 23 % 65 % 

Финландия 238 7 % 15 % 78 % 

Франция 265 37 % 28 % 35 % 

Германия 3017 18 % 32 % 50 % 

Ирландия 60 20 % 33 % 47 % 

Италия 416 27 % 16 % 57 % 

Латвия 224 21 % 33 % 46 % 

Литва 147 22 % 18 % 60 % 
Черна гора 8 50 % 25 % 25 % 

Нидерландия 575 5 % 40 % 55 % 

Норвегия 340 10 % 18 % 72 % 

Полша 696 21 % 24 % 55 % 

Португалия 175 28 % 26 % 46 % 

Румъния 334 24 % 33 % 43 % 

Сърбия 153 19 % 39 % 42 % 

Словакия 250 12 % 29 % 58 % 

Словения 152 21 % 28 % 51 % 

Испания 718 40 % 19 % 42 % 

Швеция 488 8 % 41 % 51 % 

Обединено 
кралство 

905 13 % 16 % 70 % 

Средно — 19 % 27 % 54 % 

Общо 11 712 18 % 28 % 55 % 

http://www.encj.eu/
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9б. Считам, че промените, които настъпиха в условията на работа при 
мен във връзка със следните области, пряко засегнаха моята 
независимост: [бях преместен на друга функция, в друго отделение или 
съд] 

 

Въпрос 9б — 
Вариант 6 

Отговор Съгласен съм 

— 
Твърдо 
съгласен 

Не съм сигурен 

— 
Неприложимо 

Не съм 

съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 18 % 36 % 47 % 

Австрия 648 1 % 54 % 45 % 

Белгия 217 5 % 42 % 53 % 

България 250 2 % 62 % 36 % 

Хърватия 119 12 % 45 % 44 % 

Чешка република 990 3 % 41 % 56 % 

Дания 200 0 % 61 % 40 % 

Естония 82 1 % 49 % 50 % 

Финландия 238 0 % 57 % 43 % 

Франция 265 3 % 45 % 52 % 

Германия 3017 3 % 57 % 41 % 

Ирландия 60 2 % 70 % 28 % 
Италия 416 5 % 42 % 53 % 

Латвия 224 3 % 62 % 36 % 

Литва 147 1 % 22 % 78 % 

Черна гора 8 0 % 88 % 13 % 

Нидерландия 575 1 % 56 % 43 % 

Норвегия 340 2 % 30 % 68 % 

Полша 696 4 % 42 % 54 % 

Португалия 175 3 % 57 % 39 % 

Румъния 334 2 % 52 % 45 % 

Сърбия 153 10 % 44 % 46 % 

Словакия 250 2 % 41 % 57 % 

Словения 152 4 % 42 % 54 % 

Испания 718 4 % 53 % 43 % 

Швеция 488 2 % 58 % 40 % 

Обединено 
кралство 

905 1 % 68 % 31 % 

Средно — 4 % 49 % 47 % 
Общо 11 712 3 % 52 % 45 % 

http://www.encj.eu/
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10. През последните две години трябваше да вземам решения в 
съответствие с насоките, разработени от съдии от моя ранг. 

 

Въпрос 10 Отговор Съгласен 
съм — 
Твърдо 
съгласен 

Не съм 
сигурен — 
Неприложимо 

Не съм 
съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 0 % 7 % 93 % 

Австрия 648 15 % 8 % 77 % 
Белгия 217 15 % 6 % 79 % 

България 250 19 % 22 % 59 % 

Хърватия 119 30 % 8 % 61 % 

Чешка република 990 14 % 6 % 81 % 

Дания 200 9 % 22 % 69 % 

Естония 82 10 % 10 % 80 % 

Финландия 238 8 % 3 % 89 % 

Франция 265 23 % 8 % 69 % 

Германия 3 017 4 % 6 % 90 % 

Ирландия 60 28 % 15 % 57 % 

Италия 416 39 % 7 % 54 % 

Латвия 224 30 % 19 % 50 % 

Литва 147 31 % 19 % 50 % 

Черна гора 8 0 % 50 % 50 % 

Нидерландия 575 37 % 6 % 57 % 
Норвегия 340 18 % 15 % 67 % 

Полша 696 8 % 6 % 86 % 

Португалия 175 10 % 9 % 81 % 

Румъния 334 14 % 6 % 80 % 

Сърбия 153 15 % 17 % 68 % 

Словакия 250 2 % 0 % 98 % 

Словения 152 18 % 13 % 69 % 

Испания 718 18 % 4 % 79 % 

Швеция 488 15 % 10 % 75 % 

Обединено 
кралство 

905 39 % 9 % 51 % 

Средно — 18 % 10 % 72 % 

Общо 11 712 16 % 8 % 76 % 

http://www.encj.eu/
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11. През последните две години ръководството на моя съд е 
упражнило натиск върху мен, за да взема решение в отделни 
случаи по определен начин. 

 

Въпрос 11 Отговор Съгласен 
съм — 
Твърдо 
съгласен 

Не съм сигурен 
— 
Неприложимо 

Не съм 
съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 9 % 7 % 84 % 

Австрия 648 2 % 1 % 97 % 
Белгия 217 5 % 4 % 92 % 

България 250 3 % 3 % 94 % 

Хърватия 119 5 % 3 % 92 % 

Чешка република 990 2 % 2 % 96 % 

Дания 200 1 % 3 % 97 % 

Естония 82 1 % 2 % 96 % 

Финландия 238 2 % 2 % 96 % 

Франция 265 6 % 4 % 90 % 

Германия 3 017 1 % 1 % 97 % 

Ирландия 60 0 % 0 % 100 % 

Италия 416 6 % 2 % 91 % 

Латвия 224 6 % 8 % 87 % 

Литва 147 5 % 5 % 90 % 

Черна гора 8 0 % 0 % 100 % 

Нидерландия 575 1 % 1 % 98 % 
Норвегия 340 1 % 1 % 98 % 

Полша 696 5 % 3 % 92 % 

Португалия 175 2 % 9 % 90 % 

Румъния 334 2 % 1 % 97 % 

Сърбия 153 3 % 2 % 95 % 

Словакия 250 1 % 2 % 97 % 

Словения 152 1 % 4 % 95 % 

Испания 718 5 % 3 % 92 % 

Швеция 488 3 % 3 % 94 % 

Обединено 
кралство 

905 4 % 1 % 94 % 

Средно — 3 % 3 % 94 % 

Общо 11 712 3 % 2 % 95 % 

http://www.encj.eu/
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12. През последните две години ръководството на моя съд е 
упражнило неуместен натиск върху мен, за да взема решение по 
отделни случаи в рамките на определено време. 

 

Въпрос 12 Отговор Съгласен съм 

— 
Твърдо 
съгласен 

Не съм сигурен 

— 
Неприложимо 

Не съм 

съгласен — 
Твърдо 
несъгласен 

Албания 45 7 % 0 % 93 % 

Австрия 648 19 % 7 % 74 % 

Белгия 217 7 % 5 % 88 % 

България 250 5 % 4 % 90 % 

Хърватия 119 35 % 8 % 57 % 

Чешка република 990 7 % 5 % 88 % 

Дания 200 3 % 7 % 91 % 

Естония 82 20 % 0 % 80 % 

Финландия 238 6 % 4 % 90 % 

Франция 265 9 % 7 % 84 % 

Германия 3 017 11 % 10 % 79 % 

Ирландия 60 2 % 5 % 93 % 

Италия 416 20 % 3 % 77 % 

Латвия 224 22 % 9 % 69 % 

Литва 147 11 % 10 % 80 % 
Черна гора 8 0 % 13 % 88 % 

Нидерландия 575 5 % 5 % 90 % 

Норвегия 340 11 % 3 % 86 % 

Полша 696 30 % 6 % 64 % 

Португалия 175 12 % 11 % 77 % 

Румъния 334 9 % 2 % 89 % 

Сърбия 153 22 % 7 % 71 % 

Словакия 250 23 % 9 % 68 % 

Словения 152 28 % 11 % 61 % 

Испания 718 25 % 4 % 71 % 

Швеция 488 12 % 6 % 82 % 

Обединено 
кралство 

905 21 % 5 % 74 % 

Средно — 15 % 6 % 80 % 

Общо 11 712 14 % 7 % 79 % 

http://www.encj.eu/
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13.  По скалата от 0 до 10, професионалните съдии в моята държава са: . 
 

Въпрос 13 Отговор Средно 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Албания 45 6,6 0 % 0 % 4 % 7 % 0 % 20 % 7 % 22 % 31 % 7 % 2 % 

Австрия 648 8,9 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 6 % 21 % 39 % 32 % 

Белгия 217 8,2 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 3 % 16 % 35 % 31 % 12 % 

България 247 6,6 1 % 0 % 3 % 4 % 4 % 17 % 13 % 18 % 21 % 13 % 6 % 

Хърватия 118 7,0 1 % 1 % 2 % 5 % 5 % 15 % 4 % 16 % 25 % 16 % 10 % 

Чешка република 988 8,4 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 3 % 2 % 11 % 29 % 29 % 23 % 

Дания 200 9,8 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 12 % 86 % 

Естония 82 8,5 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 4 % 4 % 7 % 12 % 38 % 32 % 

Финландия 238 9,4 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 2 % 6 % 37 % 53 % 

Франция 265 7,6 0 % 0 % 1 % 1 % 2 % 3 % 5 % 23 % 33 % 26 % 3 % 

Германия 3 013 8,5 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 2 % 8 % 26 % 38 % 21 % 

Ирландия 60 9,1 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 5 % 12 % 30 % 50 % 

Италия 413 8,1 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 5 % 12 % 30 % 30 % 16 % 

Латвия 224 6,7 1 % 0 % 3 % 2 % 3 % 16 % 13 % 23 % 23 % 13 % 2 % 

Литва 146 7,3 1 % 0 % 2 % 3 % 3 % 7 % 8 % 19 % 28 % 20 % 8 % 
Черна гора 8 7,1 0 % 0 % 0 % 0 % 13 % 38 % 0 % 0 % 0 % 25 % 25 % 

Нидерландия 575 9,1 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 15 % 47 % 35 % 

Норвегия 340 9,2 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 2 % 11 % 39 % 47 % 

Полша 695 7,7 1 % 1 % 2 % 2 % 1 % 6 % 6 % 15 % 30 % 26 % 11 % 

Португалия 175 7,9 1 % 0 % 1 % 2 % 1 % 3 % 5 % 17 % 32 % 22 % 16 % 

Румъния 333 8,1 2 % 0 % 1 % 1 % 0 % 4 % 3 % 14 % 27 % 29 % 20 % 

Сърбия 151 6,4 3 % 2 % 1 % 6 % 2 % 23 % 11 % 16 % 18 % 9 % 9 % 

Словакия 236 7,7 0 % 0 % 1 % 3 % 1 % 10 % 8 % 14 % 27 % 21 % 15 % 

Словения 152 7,4 0 % 0 % 2 % 5 % 3 % 8 % 10 % 12 % 29 % 26 % 6 % 

Испания 712 7,5 0 % 1 % 2 % 2 % 4 % 8 % 7 % 15 % 26 % 26 % 9 % 

Швеция 487 8,6 0 % 0 % 1 % 2 % 1 % 2 % 2 % 7 % 20 % 38 % 28 % 

Обединено 
кралство 

903 9,3 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 3 % 9 % 24 % 61 % 

Средно — 8,1 0 % 0 % 1 % 2 % 1 % 6 % 5 % 12 % 22 % 26 % 24 % 

Общо 11 671 8,3 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 4 % 4 % 10 % 23 % 31 % 25 % 
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14.  По скалата от 0 до 10, аз като съдия 
 

Въпрос 14 Отговор Средно 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Албания 45 8,1 2 % 4 % 0 % 2 % 0 % 4 % 2 % 2 % 18 % 38 % 27 % 

Австрия 647 9,3 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 3 % 11 % 29 % 55 % 

Белгия 217 9,0 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 5 % 11 % 32 % 48 % 

България 249 8,4 2 % 0 % 1 % 1 % 1 % 4 % 4 % 7 % 16 % 24 % 40 % 

Хърватия 118 8,3 2 % 0 % 2 % 3 % 2 % 8 % 4 % 5 % 13 % 20 % 42 % 

Чешка република 986 9,2 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 2 % 1 % 3 % 11 % 24 % 58 % 

Дания 200 9,9 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 8 % 91 % 

Естония 82 9,0 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 4 % 4 % 5 % 7 % 17 % 61 % 

Финландия 238 9,6 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 4 % 21 % 72 % 
Франция 265 8,6 1 % 0 % 0 % 0 % 2 % 3 % 3 % 7 % 21 % 33 % 30 % 

Германия 3 013 8,9 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 2 % 6 % 16 % 33 % 40 % 

Ирландия 60 9,5 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 8 % 18 % 70 % 

Италия 415 9,1 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 2 % 9 % 21 % 62 % 

Латвия 224 7,4 0 % 1 % 1 % 4 % 2 % 9 % 8 % 19 % 18 % 22 % 14 % 

Литва 146 8,2 1 % 0 % 2 % 1 % 3 % 5 % 4 % 8 % 21 % 24 % 32 % 

Черна гора 8 8,5 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 25 % 0 % 0 % 0 % 25 % 50 % 

Нидерландия 575 9,3 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 10 % 41 % 47 % 

Норвегия 340 9,5 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 8 % 26 % 64 % 

Полша 695 8,5 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 4 % 3 % 7 % 14 % 27 % 40 % 

Португалия 175 8,8 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 4 % 7 % 17 % 18 % 49 % 

Румъния 332 8,9 3 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 5 % 10 % 29 % 50 % 

Сърбия 153 8,5 3 % 0 % 0 % 1 % 0 % 11 % 3 % 4 % 11 % 21 % 48 % 

Словакия 245 8,9 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 2 % 2 % 6 % 14 % 27 % 50 % 

Словения 152 8,3 0 % 0 % 1 % 2 % 3 % 7 % 4 % 7 % 14 % 30 % 32 % 
Испания 715 8,7 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 3 % 3 % 8 % 13 % 24 % 45 % 

Швеция 487 9,0 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 2 % 2 % 5 % 13 % 30 % 47 % 

Обединено 
кралство 

904 9,2 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 5 % 9 % 22 % 60 % 

Средно — 8,8 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 3 % 2 % 5 % 12 % 25 % 49 % 

Общо 11 686 8,9 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 2 % 2 % 5 % 13 % 28 % 48 % 
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