
 

Документ 2B 

Времеви стандарти 

Резюме: 

Този документ представя времевите стандарти за румънските съдилища, които са определени реалистично и са 

базирани на емпирични анализи на наличните съдебни данни. Проведените анализи разкриха необходимостта 

от разграничаване във времевите стандарти  на базата на вида дело и ниво съд. Освен това, екипът на проекта 

счита, че е от решаващо значение времевите стандарти да работят съгласно трите основни показатели за 

изпълнение (ОПИ), дискутирани в документ 2А. Времевите стандарти насърчават стремежа на местните 

съдилища към  разумни цели и ще помогнат съдебните служители по-ясно да наблюдават и се определят 

постигнатия напредък като цяло. 

Този документ е подготвен за Международната конференция за оптимизация на съдебната ефективност и 

разпределението на ресурсите в Букурещ, Румъния, 11 март 2013 г. и е разработен като част от проект, 

финансиран от Световната банка чрез заем на правителството на Румъния и осъществяван от Ийст Уест 

Мениджмънт Институт. Възгледите на автора, изразени в този документ, не отразяват непременно мнението на 

Световната банка, румънския Висш съвет на магистратурата (ВСМ), румънското Министерство на правосъдието 

(МП) или Ийст Уест Мениджмънт Институт (ИУМИ). 2013 



 

"Без стандарт не съществува логическа основа за вземане на решение или 

предприемането на действия."-Джоузеф M. Джуран 

Разработване на времеви стандарти 
Подобно на измерване на постигнатите резултати, много е написано за необходимостта модерните съдебни 

системи не само да се стремят, но и да се придържат към определена целена продължителност на делата, 

наричана най-често времеви стандарти. Много международни съдебни организации, държавни агенции, и 

съвети с интереси в областта на съдебната реформа са проучили и изработили политически насоки за 

изпълнението на Времевите стандарти. Едно неотдавнашно изследване обобщава историята на участието 

CEPEJ в областта, с особен акцент върху целесъобразността на мониторнга на продължителността на делата. 

Европейската комисия за ефективно на правосъдието (CEPEJ) - реформирама на европейските правосъдни системи -. "Мисията 

невъзможна?"  изследва редица общи въпроси, и дава полезни щрихи на това как времевите стандарти трябва да 

бъдат част от системата за гарантиране на правото на справедлив процес.1 

Член 6 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕСПЧ) постановява правото на справедлив съдебен 

процес "в разумен срок". За да осигури повече данни и насоки по този въпрос, CEPEJ създаде SATURN (Мрежа 

за проучване и анализ на използваното от съдилищата време) център (виж 

http:/Avww.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/Delais/default en.asp), която прегледа въпроси, свързани с 

времевите стандарти, включително: 

• прозрачност и предвидимост 

• оптимална продължителност 

• гъвкавост, планиране и ресурси 

• сътрудничество между заинтересованите страни на производство 

• нормативни актове и процедури, отразяващи се на управлението на времето 

• мониторинг и интервенция 

• определяне на цели 

• активно управление на делата и готовност при кризи 

• отстраняване и процесуални нарушения; 

Времевите стандарти трябва да бъдат определени реалистично, както на равнище съд, така и на равнище съдии, 

като се обмисли разграничаване за всеки вид или група дела. Проектният екип счита, че е изключително важно 

Времевите стандарти да се обвържат с Основните показатели за изпълнение (ОПИ), които са базирани на 

реални данни, съдържащи се в базата данни на ECRIS. В допълнение, ОПИ и Времевите стандарти, получени 

като част от този проект, са старателно проверени, което позволява качествено и структурирано въвеждане и 

редакция през всички фази на проекта. По-голямата част от този процес е резултат от групови упражнения, 

използващи данни и обратна връзка. 

Това е в контраст с определени методи за определяне на времеви стандарти, които са установени на нормативна 

база, без да се възползват от подробни данни за анализ и изследване като основа. Екипът на проекта чувства 



 

много силно, че всеки времеви стандарт или цел за оптимална (минимална, максимална) продължителност на 

делата следва да бъде установен при пълна и прозрачна информация от заинтересованите страни - най-вече 

съдиите, които трябва да въвеждат дела в системата всекидневно. Последно, но не на последно място, важно е да 

се прилагат разумни времеви стандарти, както и да се осъществява мониторинг и разпространение на данни до 

всички заинтересовани страни. 

" Времевите стандарти осигуряват критерий за измерване на представянето на съда и ефективността на 

управление, като служат за отправна точка за определяне дали темпото на съдебното производство е приемливо. 

Времевите стандарти са полезни само ако съдиите и другите участници в процеса получават информация за 

степента, до която се постигат; те следва да доведат до разработване на система за наблюдение на 

натовареността и до управление на делата" 1 

В рамките на настоящия проект, екипът е натоварен да подпомогне ВСМ при разработването на система от 

времето стандарти въз основа на статистически анализ на наличните данни. Наличието на квалифицирана, 

независима трета страна, изпълняваща тази задача в сътрудничество с всички заинтересовани страни (Висшия 

съвет на магистратурата (ВСМ), Министерство на правосъдието (МП), Националния статистически институт 

(НСИ), съдилищата, отделните съдии, съдебните служители, адвокати, експерти и обществеността) има много 

предимства. Първо, екипът на проекта (състоящ се от международни и местни експерти) е неутрален и 

независим от ВСМ или съдилища. Това означава, че има по-голям шанс концепциите и резултатите да бъдат 

по-лесно приети и изпълнявани от съдиите и съдилищата. Второ, екипът може да дава съвети и да извършва 

работата си при постоянна връзка с всички заинтересовани страни. Трето, много алтернативни варианти, някои 

нови и някои по-традиционни, могат да се слага на масата за обсъждане по време на процеса, без притеснение, 

че може да има пряк интерес от избраните опции. И накрая, най-заинтересовани страни или работни комисии 

могат да се съсредоточат върху политиките за вземане на решения, а външни експерти могат да се фокусират 

върху осигуряването на информация за нуждите на работните комисии с цел качествената им работа. 

Проектният екип разгледа данни за над 1 милион дела в продължение на 3 години с цел въвеждане на 

предварителни времеви стандарти, които ще бъдат приложени в пилотните съдилища. Екипът на проекта 

очаква, че пилотните съдилища ще осигурят полезни препоръки за ефективни времеви стандарти в румънската 

съдебната система. 

                                            
1 Van Duizcnd, Richard; Steelman, David; Suskin, Lee. Model Time Standardsfor State Trial Courts, National Center for State Courts, 2011. 



 

Прилагане на Времеви стандарти 
Времете стандарти трябва да бъде определени реалистично; това става чрез използване на резултатите от 

анализа на ОПИ, който включва исторически анализ на тенденциите. Анализът показва необходимостта от 

Времеви стандарти, които са уникални за всяко съдебно ниво; това се подсилва допълнително от качествената 

информация от пилотните съдилища. Резултатите от пилотните съдилища показват, че времевите стандарти 

трябва да бъдат приложени на национално ниво и да бъдат въведени във всички съдебни юрисдикции. 

Времеви стандарти във връзка 3 ОПИ за всички 
съдилища 
Резултати от семинари 

Проектният екип подкрепя тази констатация и 

чувства, че тази концептуална рамка се основава 

на солидна основа. Алтернативата е 

съдилищата да приемат собствени времеви 

стандарти, което ще доведе до различни 

резултати и непропорционално разпределение 

на делата. В допълнение, важно е съдилищата 

да могат да се сравняват и класират с други 

съдилища от същата инстанция и да се 

сравняват със средното национално ниво - 

Времеви стандарти — които могат да бъдат 

определени на базата на анализ на данни и 

качествена входяща информация. 

Единственият начин данните да бъдат 

обобщени и сравнявани на национално 

ниво е да се анализират всички съдебни 

данни и да се използва същата методология, 

във всички съдилища, както и да се приемат 

еднакви стандарти за време и цели. Двете 

таблици по-горе показват резултатите от 

исторически анализ на данни, извършен при 

вземането на решение за разумен набор от 

цели за всяка мярка и за всеки съд ниво. 

Горната таблица показва какви цели следва да представляват времевите стандарти според пилотните съдии 

и останалите ръководители (включително съдебни служители, ИТ, статистици). Втората таблица показва 

как възприятията, приведени в съответствие с емпиричните резултати, показват действителните националните 

средни стойности за всяка мярка, използвайки действителните ECRIS данни. 

Времеви стандарти във връзка с 3 ОПИ за всички 

съдилища 

Реални данни от съдилищата 

 Степен на 

отстраняване 

Процент 

налични 

Процент 

приключени 

  Над 1 година В рамките на 

годината 

Първоинстанционни 

съдилища 

102%-103% 10% 98% 

Трибунали 98%-100%, 120% 25% 70%-7S% 

Апелативни съдилища 90%, 150% 5% 100% 

Върховни съдилища 120% 1% 100% 

' Based on responses from one pa rticipant 

 Степен 

на 

отстран

яване 

Процент 

налични 

Процент 

приключени 

Първоинстанционни 

съдилища 

97% 20% 91% 

Трибунали 93% 19% 89% 

Апелативни съдилища 89% 7% 98% 

Върховни съдилища 99% 4% 96% 

* Actual percentages are based on case level data from Januarv2011 through October 2012. **Based on 

responses from one participant 



 

 

Заедно двете таблици осигуряват мощен 

инструмент за налагане на Времеви стандарти. 

Следващата таблица показва реалните цели на 

Времевите стандарти, които са директен резултат от 

качественото и количественото изследване. 

На последната страница на този доклад, 9 диаграми 

(също представени в документа за Основните 

показатели за изпълнение) показват окончателните 

резултати от прилагане на стандартите към 

съдебните данни на национално ниво. В този 

визуален формат, червените линии показват 

времевите стандарти, докато черните линии 

показват месечните данни и колко често и до каква 

степен са постигнати целите. Червените линии са поставени в съответствие с препоръките на заинтересованите 

страни, но ако възникне необходимост ще бъдат коригирани с течение на времето.  

Целеви изключения на Времевите 
стандарти 
 

Проектният екип извърши допълнителен анализ с цел установяване дали определени категории дела на 

определено съдебно ниво следва да бъдат третирани различно от приетия подход за всички дела. Въпреки че 

резултатите показват, че стандартите на ниво обща съвкупност работят добре в повечето случаи, при някои 

категории дела следва да се отчитат специални стандарти за време. Това заключение се основава изцяло на 

извършен статистически анализ. 

Следните конкретни категории дела по  съдебни нива изискват Времеви стандарти, различни от общите: 

Първоинстанционни съдилища: 

Изпълнителни дела - 98% от делата са приключени в рамките на 3 месеца 

(по-висока цел от 95% и приключени в рамките на 3 месеца, а не на 12 месеца) 

Апелативни съдилища: 

Трудово право, несъстоятелност и криминални престъпления - 95% of делата са приключени 

в рамките на 6 месеца 

(същият целен протест, но приключени в рамките на 6 месеца, а не 12 месеца) 

Времеви стандарти във връзка с 3 ОПИ за всички 

съдилища 

  Възможни цели____________________________  
 Степен 

на 

отстра

няване 

Процент 

налични 

Процент 

приключени 

Първоинстанционни 

съдилища 

100% 10% 95% 

Трибунали 100% 10% 95% 

Апелативни съдилища 100% 5% 98% 

Върховни съдилища 100% TBD TBD 



 

Заключение 
 

За да може всяка система за измерване на изпълнението непрекъснато да улеснява вземането на решения, тя 

трябва да е динамична; поставените цели трябва да се променят с постигането им. В допълнение, следва да 

се извършва постоянен анализ на данни с цел да се гарантира, че времевите стандарти останат актуални и 

достоверна. 

Например, може да стане така, че определена група или категория дела се определя като създаваща 

проблеми за съда и следва да се третира по различен начин, откакто е третирана в миналото. 2  Също така, 

важно е малкият брой на не-представителни случаи да не да оказва неблагоприятно влияние върху 

по-голяма група случаи. Тези случаи следва да бъдат разгледани статистически. Взети заедно, като една 

система, предложените ОПИ и Времеви стандарти до голяма степен ще помогнат на румънската съдебна 

система при управлението на делата. В допълнение, а може би и с еднакво значение, това ще помогне на 

отчетността на съдебната власт пред други важни групи извън съдебната общност. 

 

 

Времеви стандарти, прилагани към всеки ОПИ по съдебно ниво3 

 
 
 

                                            
2 Ostom, Brian, J. High Performance Court Framework, National Center for State Courts, 2011. 

3 

ECRIS source data from local courts, Jan 2011- Oct 2012, data obtained from Ministry of Justice, via individual courts. 














