ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯ
„МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ” НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ДОКЛАД
от Магдалена Лазарова - член на Висшия съдебен съвет и
председател на комисия „Публична комуникация” и Александра
Бръзицова – старши експерт в дирекция „Международна дейност” на
Администрацията на ВСС относно участието им във втората среща
на работната група за изработване на Харта на Балканската и ЕвроСредиземноморска мрежа на съдебните съвети, състояла се на 19 и 20
март 2014 г., в гр. Будапеща, Унгария

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
По време на VІІІ-та Конференция на Балканския регион, която се проведе в
периода 6 - 7 май 2013 г., в гр. Рим, Италия, основна тема на обсъждане
беше бъдещето на организацията и възможните промени в нейната
структура и функциониране. Обсъжданията завършиха с решение
настоящият модел на сътрудничество да се запази до изготвянето на
правила за бъдещото сътрудничество (Меморандум за сътрудничество,
като впоследствие документът беше наречен Харта на Балканската и ЕвроСредиземноморска мрежа на съдебните съвети). За неговото изготвяне се
състави и специална работна група с представители от Босна и
Херцеговина, България, Унгария, Италия , Румъния и Турция.
С решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 19 от 16 май 2013 г.
председателят на комисия „Публична комуникация” Магдалена Лазарова
беше определена за участие в работната група.
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Първата среща на работната група се проведе в периода 25 – 26 ноември
2013 г. в гр. Истанбул, Турция. По време на срещата се обсъдиха въпроси,
свързани с правния статут на организацията, нейните цели, създаването на
постоянен офис, условията и изискванията за членство, финансирането на
дейностите на организацията, като беше изготвен Проект на Харта на
Балканската и Евро-Средиземноморска мрежа на съдебните съвети.
Документът беше изпратен до всички държави-членки на Конференцията
на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион за запознаване и
даване на становища и предложения.
Получените отговори бяха обсъдени по време на втората среща на
работната група, която се проведе в периода 19-20 март 2014 г., в гр.
Будапеща, Унгария. Висшият съдебен съвет на Република България беше
предоставил своевременно своите предложения за изменения и
допълнения в текста на Проекта на Харта, които бяха обсъдени на тази
среща.
В рамките на двата дни на работната група беше постигнато следното:
1. Детайлно текст по текст бе обсъден Проектът на Харта на Балканската и
Евро-Средиземноморска мрежа на съдебните съвети, както и всички
постъпили становища, мнения и предложения. След гласуване приетите
изменения и допълнения бяха отразени в окончателния проект на Хартата,
приложен към настоящия доклад, който предстои да бъде обсъден и приет
по време на ІХ-та Конференция на Регулаторните съдебни органи на
Балканския регион
2. На участниците беше предоставена информация от румънска страна
относно организацията и провеждането на предстоящата ІХ-та
Конференция на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион,
която ще се проведе в периода 11-13 май 2014г., в гр. Букурещ, Румъния.
3. Бяха одобрени предложения за теми за Общото събрание на Балканската
и Евро-Средиземноморска мрежа на съдебните съвети през 2015 г. (след
създаването на новата мрежа ежегодните срещи на членовете й ще
протичат под формата на общи събрания).
От името на Висшия съдебен съвет на Република България, г-жа
Лазарова предложи следните две теми, които да бъдат обсъждани през
2015 г., а именно: 1. Взаимодействие между Висшите съдебни съвети, от
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една страна, и медиите, неправителствения сектор и държавните
институции, от друга страна; 2. Реформа на съдебните райони (брой
магистрати и структура на съдебните органи). Предложените теми бяха
приети единодушно. Становището на всички участници в работната група
бе, че същите са особено актуални и важни за успешното функциониране
на съдебната власт в отделните държави, като обмяната на информация и
споделянето на добри практики в тези области ще е изключително полезно
в бъдещата им дейност.
От унгарска страна беше отправено предложение за включване на още две
теми за обсъждане по време на Общото събрание през 2015 г.: 1)
Системата за обучение на съдиите – учене през целия живот,
предизвикателства, модерни решения; 2) Етично поведение на съдиите
(съдебна етика, кодекси за етично поведение).
Работната група одобри посочените по-горе теми, които ще бъдат
предложени за окончателно одобрение от ІХ-та конференция на
Регулаторните съдебни органи на Балканския регион.
4. През първия ден беше проведена среща с председателя на Върховния
съд на Унгария. На нея бяха обсъдени предизвикателствата, пред които са
изправени съдебните системи на отделните държави. Като една от
проблемните за всички страни области бе очертана успешната
комуникация и сътрудничество с медиите, както и повишаване на
общественото доверие в съдебната система.
5. Председателят на Националния съвет по правосъдие на Унгария д-р
Анжела Симон Морожне отправи молба за провеждането на среща с
представители на Висшия съдебен съвет на България по време на нейното
посещение в България в периода 31 март – 2 април 2014г. заедно с д-р
Тамаш Тури, заместник-председател на Регионалния апелативен съд в Печ,
по повод участие в събитие на Министерство на правосъдието,
организирано в рамките на проект по Норвежкия финансов механизъм.
Във връзка с отправената молба, на 1 април 2014 г. от 11 ч. в сградата на
ВСС се проведе среща между представителите на унгарската съдебна власт
и представляващия ВСС Соня Найденова, по време на която бяха
представени съдебните системи на двете държави.
6. По време на срещата на работната група в Унгария на участниците бяха
раздадени брошури, свързани с дейността на Унгарската академия по
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правосъдие. Една от тези брошури бе предоставена за превод и съхранение
в дирекция „Международна дейност” на ВСС, а останалите 5 бройки бяха
предоставени на Националния институт на правосъдието с цел запознаване
с добрите европейски практики, касаещи обучението на магистрати и
служебни служители.
7. Пред участниците в работната група беше изнесена презентация за
съдебната система на Унгария. За допълнителна информация по темата бе
посочена Интернет-страница: www.birosag.hu/en като надежден и
изчерпателен източник.
В тази връзка, със свое решение по Протокол № 15 от 02.04.2014 г.
комисия „Международна дейност” на ВСС възложи на дирекция
„Международна дейност” да изготви резюме на информацията относно
различните органи на съдебната власт на Унгария и след превод от
английски на български език да я предостави на комисия „Международна
дейност” за запознаване.
8. В рамките на презентацията относно съдебната система на Унгария
организаторите представиха обучителна програма Отворени съдилища,
проведена в различни учебни заведения в Унгария, целяща постигането
на прозрачно и отворено към обществото правосъдие. В резултат от тази
програма е постигнато значително подобрение във възприятието на
обществото за нивата на независимост на съдебната власт, като според
данни на Световния икономически форум по този показател за две години
Унгария се е придвижила с пет места напред в сравнителните таблици
държавите-членки на ЕС. С Решение по Протокол № 11 от 25.03.2014 г.
Комисия „Публична комуникация” възложи на дирекция „Международна
дейност” да изиска от Висшия съдебен съвет на Унгария по - подробна
информация за организирането, провеждането и постигнатите резултати по
програмата Отворени съдилища. Получената информация ще бъде
използвана от комисия „Публична комуникация” под формата на добра
унгарска практика, която да бъде приложена в българската съдебна
система в рамките на бъдещата Комуникационна стратегия на съдебната
власт.
По време на втората среща на работната група, която се състоя на 19
и 20 март 2014 г., в гр. Будапеща, Унгария, беше обсъден и одобрен
окончателният текст на Проекта на Харта на Балканската и Евро4

Средиземноморска мрежа на съдебните съвети. Документът ще бъде
предоставен за обсъждане и гласуване по време на ІХ-та конференция на
Регулаторните съдебни органи на Балканския регион, която ще се проведе
в периода 11-13 май 2014г., в гр. Букурещ, Румъния.
Освен изготвянето на посочения документ, представителите на Висшия
съдебен съвет на Република България успяха да осъществят ценни
контакти с представителите на унгарските институции, а също така и да
съберат важна информация относно добрите примери и практики в
съдебната система на Унгария.

Магдалена Лазарова:

Александра Бръзицова:
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