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ДОКЛАД
За посещение в компания “Bremen Online Services“, град Бремен - Германия относно
внедрени информационни и комуникационни технологии в правосъдната система на
Германия и възможностите на системите за обмен на документи
от Костадинка Наумова член на ВСС, Анна Димитрова –съдия във ВАС и Валери
Михайлов експерт към ВСС за периода 22.03-26.03.2009 година.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНГОВА,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С решение на ВСС по протокол № 11 от 11.03.2009 година бяхме командировани
в гр.Бремен периода 22-26.03.2009 година.

Срещата протече при следния дневен ред:

1.

Представиха ни приложението на електронното правителство и електронното

правосъдие в Германия и Европа.Като по точно се представи продукта – Governicus
и неговото използване в съдебната система.
Посетихме Бременския районен съд, като се запознахме с организацията на съда
и нагледно видяхме работата на електронното правосъдие –“ на живо”.

2.

На следващия ден ни представиха приложението на

Продукта Governicus в администрацията,като разгледахме отдел “Финанси “ на
кметството на град Бремен.

За продукта GOVERNICUS

През 2002 година 6 организации в Германия, между които и Bremen
Online Services GmbH създават OSCI (Online Service Computer Interface) стандарт.
Това е стандарт, който принципно позволява трансфер на всякакъв вид
електронна информация. Информацията може да бъде подписана (съгласно немския
закон за електронния подпис) и защитена чрез криптиране. В стандарта е предвидена
възможност за допълнително повишаване на безопасността на информацията чрез
механизъм за проследяване на комуникациите.
На базата на така дефинирания стандарт Bremen Online Services GmbH създава
системата Governikus. Това е софтуерен продукт, който може да се разглежда като:
-

посредник, който предоставя криптографическа функционалност, като

подписване, кодиране и идентификация, теоретически достъпен за най-различни
приложения;
-

сигурен посредник за онлайн транзакциите в Германия;

-

базов елемент осигуряващ сигурност на данните при изграждането на

електронното правителство в Германия.
Приложението на Governikus в германското правосъдие – EGVP е подобно на
електронна поща, но с вградената сигурност на OSCI стандарта. Основните му
характеристики са:
-

web базирано java приложение;

-

лесен обмен на съобщения, подобен на e-mail;

-

централизирана адресна директория, адресна книга, в която се регистрират

предварително всички потребители на системата;
-

регистрация на етапите на комуникацията;

-

поддръжка на всички основни видове четци за електронни карти;

-

поддръжка на всички нива на електронния подпис;

-

едно решение за подписване и криптиране;

-

стандартно решение за комуникация между съдебната и държавната

администрация в Германия.

Клиенти на системата са нотариуси, адвокати, компании или частни лица. По
данни от началото на 2007 година те са около 33 000. Съдилищата, регистрирани в
системата, на които клиентите могат да изпращат съобщения с или без приложени към

тях документи са 200. Средно за месец се обменят около 150 000 съобщения между
клиентите и съдилищата. По-нататъшното движение на получените по електронен път
документи, зависи от изискването на нормативните актове - някой от тях се принтират
и прилагат към делата. По-голямата част от така обменяните документи касаят
търговския регистър, който в Германия е в съдебната система.

Като се изключат потребителите професионално свързани със съдебната власт
(нотариуси, адвокати), използването на електронните услуги свързани, както с e-justice
така и с e-government в Германия за сега не е намерило широко приложение сред
частните лица.

Проучванията на консултантската къща Campemini публикувани в сайта
www.cio.de (сп. CIO бр.1/2009) показват, че около 6% използват електронните услуги:

като причините за това са :

От натрупания опит при използването на продукта Governikus/EGVP в
германската съдебна система могат да се направят изводи за внедряването на този или
подобен продукт в България:
-

от изпратените по електронен път документи, подписани с електронен

подпис и криптирани, трябва да произлязат някакви процесуални действия, т.е.
използването им трябва да е регламентирано от нормативните документи.
По-голяма яснота за използването на електронните документи ще има след
приключването на спечеления от ВСС проект „Разработване на нормативна уредба за
въвеждане на електронния документ и електронния подпис в съдебната система”,
осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд;

-

самото внедряването на продукти – хардуер, софтуер, е само част от

усилията за реализация на e-justice. Необходимо е да се създадат достатъчно стимули
при използването на електронните документи, да се даде гласност на възможностите,
да се разсеят опасенията относно сигурността на информацията, не на последно място,
да се търси максимална простота при използването.

06.04.2009г.

Изготвили доклада:
К.Наумова
В.Михайлов

