РАЙОНЕН СЪД - СИЛИСТРА

УТВЪРДИЛ
АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ:
/п/
/РОСЕН КОСТАДИНОВ/

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ
В РАЙОНЕН СЪД - СИЛИСТРА

С последните изменения в законодателството, се разшири достъпа до
информация в съдилищата, което гарантира публичността и обществения
контрол на съдебните актове.
Задължението на съдилищата да публикуват съдебните актове, за
първи път беше уредено в разпоредбата на чл.64 от Закона за съдебната
власт /обн.ДВ бр.64 от 07.08.2007г./
Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Актовете на съдилищата се
публикуват незабавно след постановяването им на интернет
страницата на съответния съд при спазване изискванията на Закона
за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната
информация.
(2) Актовете по дела, които засягат гражданския или здравния
статус на лицата, се публикуват без мотивите им.
-

Публикуват се всички съдебните актове, независимо от това
дали са обжалваеми и дали са влезли в сила;
Не се публикуват периодично, а незабавно;
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-

Районен съд - Силистра няма задължение да публикува
постановените по реда на инстанционния контрол актове на
горните съдебни инстанции;
Публикуването се извършва на интернет страницата на
Районен съд - Силистра.
Законовото изискване, регламентирано с разпоредбата
на чл.64, ал.1 от ЗСВ, е с цел осигуряване на публичност и
прозрачност на правораздавателната дейност, с оглед
повишаване на ефективността на съдебната система,
както и за улеснение на гражданите.

С разработването на Правилата за публикуване на съдебните актове в
интернет-страницата на съда, се гарантира спазването на изискванията на
ЗЗЛД и ЗЗКИ, с което ще се постигне баланс между обществения интерес
за достъп до информация и защита на личните данни като конкуриращи се
интереси.
І. ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПУБЛИКУВАНЕТО
Задълженията на Районен съд – Силистра, във връзка с
публикуването на съдебните актове, следва да се определят, съобразявайки
се с ограниченията и изключенията, отразени в този Правилник.
Ограничения, отнасящи се до публикуването, изрично зададени
в чл.64 от ЗСВ
1.По чл.64, ал.2 от ЗСВ
Според разпоредбата на чл.64, ал.2 от ЗСВ, актовете по дела, които
засягат гражданския или здравния статус на лицата, се публикуват БЕЗ
МОТИВИТЕ ИМ.
В Районен съд – Силистра, следва да се публикуват актове по дела
без мотивите, а именно по:
- унищожаемост и нищожност на брака, развод;
- установяване факта на раждането, смъртта и др.
При тези дела, на публикуване подлежат само диспозитивите на
съдебните актове, но по отношение на същите, приложение намира
ограничението по чл.64, ал.1 от ЗСВ в частта, препращаща към
изискванията на Закона за защита на личните данни.
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2.Ограничения по Закона за защита на личните данни
Районен съд – Силистра, по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗЗЛД е
администратор на лични данни. Според разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от
ЗЗЛД, целта на закона е гарантиране на неприкосновеността на личността
и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при
неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на
свободното движение на данните. Легалната дефиниция на понятието
“лични данни” се съдържа в разпоредбата на чл. 2 от ЗЗЛД и според
същата лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице,
което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или
непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече
специфични признаци.
Личните данни, които следва да бъдат заличавани при публикуване
на актовете по делата на Районен съд – Силистра са:
! имената на физическите лица, единните граждански номера,
адресите.
! данните за професия, религиозна идентичност, етническа
принадлежност, здравен и социален статус, но само когато и въпреки
заличаването на останалите данни, те биха идентифицирали физическото
лице.
! Обезличаването следва да засяга не само физически лица - страни в
процеса, но и всички физически лица, участващи в производството по
делото в каквото и да било друго качество.
! Ограниченията по ЗЗЛД касаят само физическите лица.
! Двете имена на магистрата, постановил съдебния акт, не подлежат
на обезличаване.
3. Ограничения по Закона за защита на класифицираната
информация
В Районен съд - Силистра, актовете, върху които не е поставен гриф
за сигурност, са явни, присъединяват се към явния том на делото и
публикуването им следва да се извършва при спазване на останалите
правила за публикуване, т.е в зависимост от вида и характера на акта.
При засекретени дела на Районен съд – Силистра, съответните
съдебни актове не подлежат на публикуване.
Други ограничения и изключения
Актовете, които не следва да се публикуват в интернет страницата
на Районен съд - Силистра, с оглед защитата на следствена или банкова
тайна са:
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- Решенията по чл.62, ал.7 от Закона за кредитните институции
/разкриване на банкова тайна, независимо дали разкриването се иска от
прокурора или от КУИППД/.
- Всички актове по събиране на доказателства в досъдебната фаза на
наказателните производства-определения, с които се разрешава/одобрява
обиск, претърсване или изземване, разпити на свидетели пред съдия,
определения, с които се разрешава принудително изземване на образци за
сравнително изследване.
- Искане за допускане на обезпечение на бъдещ или на предявен иск
и то независимо от това дали искането се отхвърля или се уважава.
- Разпореждания за издаване на заповеди и заповедите по чл. 417 от
ГПК и по чл. 410 от ГПК.
- Актове, свързани с произнасяне по доказателствени искания или по
движението на делата - актовете по движението на делата, които не слагат
край или не препятстват развитието на процеса, но с тях съдът или
администрира производството, или събира доказателства; всички актове по
налагане на глоби, по определяне на възнаграждения на вещи лица,
свидетели, служебни защитници и особени представители, актове за
допускане на правна помощ, за насрочване и отлагане на делата, за
конституиране на страни, за събиране на доказателства по делегация, за
изпълнение на съдебни поръчки, актове, касаещи отклонения в исковото
производство, актове по разрешаване и/или одобряване на обиск,
претърсване и изземване, актове, постановени по частни наказателни дела
относно мерки за неотклонение в до съдебната фаза и пр.
- актове, постановявани в рамките на охранителни производства.
- актове по частни наказателни дела - по частни жалби по НПК,
по жалбите срещу мярката за неотклонение "задържане под стража", по
молби за реабилитация, по предложения за принудителни медицински
мерки по чл. 89 НК, по искания за задължително настаняване и лечение по
чл. 154, ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето, по всички искания към
съда в до съдебното производство, по производствата във връзка с
изпълнение на наказанията, по делегация на български и чуждестранни
съдилища по наказателни дела и по молби за определяне на общо
наказание.;
- актове по частни граждански дела - по всички молби и жалби от
гражданско правен характер, включително касаещите случаи на съдебна
администрация, по които съдът се произнася с определение или заповед,
по делегация на българските и чуждестранни съдилища по граждански
дела.
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ІІ. КОИ СА АКТОВЕТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ
Публикуват се всички обжалваеми съдебни актове на правораздаване и
онези, които макар и да не са обжалваеми, слагат край или препятстват понататъшното развитие на производството, с изключение на актовете, които
макар и да са обжалваеми и са такива, с които съдът се произнася по
съществото на отправеното искане, не следва да са публично оповестени, с
оглед защитата на държавна, служебна, следствена или банкова тайна,
гарантиране ефективността на упражняване на правата на страната или др.
Актовете, които се публикуват в интернет страницата на
Районен съд – Силистра, са:
1. Публикуват се всички съдебни актове на правораздаване
/постановени в защита и санкция на спорни граждански и наказателни
отношения/, както и онези, които слагат край или препятстват понататъшното развитие на производството, независимо от вида на съдебния
акт /присъда, решение, определение или разпореждане/, ОСВЕН АКО не са
от категорията актове, по които публикуване не се допуска./публикуват се
определения по чл. 243 и чл. 244 от НПК/.
2. Публикуват се пълните съдебни актове-мотиви и диспозитив,
освен в случаите на чл. 64, ал. 2 от ЗСВ и в случаите, когато присъдата е
постановена за престъпление по раздел осми от Глава втора на НК, при
които се публикуват само диспозитивите на съдебните актове, след
съответно обезличаване.
3. Актовете се публикуват незабавно след постановяването им. По
наказателните дела присъдите се публикуват незабавно при
постановяването им, а мотивите - незабавно след като бъдат изготвени.
4. Публикуването се извършва СЛЕД обезличаване на данните, за
които Закона за защита на личните данни и Закона за защита на
класифицираната информация, налагат забрана за публикуването им.
6. Техническо изпълнение по публикуването в интернет страницата
на Районен съд – Силистра се извършва от системния администратор.
Кои данни се обезличават преди публикуването на съдебния акт
1. От подлежащите на публикуване съдебни актове се обезличават
задължително имената, адресите и ЕГН на физическите лица-участници
в производството. Участници в производството са както главните и
подпомагащите страни, така и свидетелите, законните представители или
пълномощниците, вещите лица, особените представители, служебните
защитници и децата. Наименованията на контролиращите страни не се
обезличават, тъй като същите са държавни органи.
2. Освен посочените в т.1 лични данни, обезличават се и всички
други лични данни на участниците, свързани с тяхната етническа, расова,
религиозна принадлежност, както и данните за физическа, физиологична,
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генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална
или друга идентичност, но само ако биха разкрили самоличността им. В
тази група данни се включват, например:
-данни за пола на лицето, за физически или психически недъг или
заболяване;
-данни за професия или за заемана длъжност;
-данни за членство в определена организация;
-данни за етническа, расова, религиозна принадлежност
/напр.българин, циганин, християнин, мюсюлманин, бял, чернокож и пр./
3. Подлежат на обезличаване номерата на всички банкови сметки,
както и осигурителните номера.
4. Други данни, /напр.неприлични изрази/. В този кръг могат да
бъдат включени и всички думи или изрази, които са шокиращи и чието
публикуване е в разрез с общоприетия морален предел.
Не подлежат на обезличаване:
1. Данните на МПС и идентификаторите на недвижимите имоти;
2. Имената на магистрата, постановил съдебния акт;
3. Номера на договори, освен ако самият договор не съставлява
класифициран документ;
4. Данните на юридическите лица;
На кои съдебни актове следва да се публикуват само
диспозитивите
- Присъдите, постановени по реда на Глава първа от НК“Престъпления против републиката”, освен ако присъдата не носи гриф за
сигурност /не съставлява класифициран документ/;
- Присъди за престъпления по раздел осми от Глава втора на НК;
- По дела за издръжка или изменение на издръжка;
- По дела за нищожност на брака или за прекратяването му поради
унищожаемост или развод;
- По дела за установяване на факта на раждането или смъртта;
- Разпорежданията за прекратяване на съдебното производство по
наказателни дела и връщането им на прокурора.
- Актове, на които е поставен гриф за сигурност /класифицирани
съдебни актове/.
ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПУБЛИКУВАНЕ НА
СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ
Публикуването на съдебните актове в интернет страницата на
Районен съд – Силистра се извършва от съдебните секретари и от
системния администратор. С оглед естеството на задълженията им, в
процеса на публикуване, системният администратор следва да извършва
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единствено поместване на файловете с актове на интернет страницата на
съда, както и да извършват поддръжката на публикацията. Функциите по
подбора и обезличаване на данните от актовете, както и присъединяването
им за публикация, се осъществяват от съдебните секретари.
В използваната деловодна програма САС „Съдебно деловодство” от
Районен съд – Силистра е създадена „Електронна папка” на дело, в която
се прикачват съдебните актове от съдебните секретари. След
потвърждение, системата автоматично стартира процедура по
обезличаване текста на присъединения документ за конкретния служител,
след което го записва и го отваря на екран за проверка на обезличаването.
Самата програма има алгоритъм за обезличаване на личните данни, но
въпреки това всеки един съдебен акт следва да бъде проверен щателно от
съдебния секретар, извършващ прикачването за наличие на незаличени
лични данни, преди да затвори файла, при което системата извършва
съхраняване на същия в електронната папка на съответното дело. Ако има
пропуски и системата не е заличила всички лични данни, съдебните
секретари задължително ръчно обезличават тези данни.
След извършените действия, описани по-горе, програмата
периодично изпраща данните към централния WEB базиран интерфейс http://legalacts.justice.bg/Default.aspx. В сайта на Районен съд гр. Силистра,
в реално време, може да се направи справка чрез WEB базирана програма,
веднага след въвеждането на данните от съдебния секретар http://www.srs-bg.com - в меню „справки по дела”.
При необходимост по дела, съдържащи квалифицирана информация,
съдията-докладчик или Адм. ръководител на съда, дават становище
относно съдържанието на публикувания съдебен акт.
Съдебните актове, две години след тяхното публикуване, да бъдат
снемани от интернет страницата на съда от системния администратор.
Същите да се архивират от системния администратор на РС –
Силистра на електронен носител и да се съхраняват съгласно чл. 75, ал.2 от
ПАРОАВАС.
Ролята на публикуването се изразява преди всичко в публичен отчет
за това какви и колко съдебни актове се постановяват, като доказателство
за ефективност на системата. Посредством публикуването, резултатите от
работата на Районен съд – Силистра, стават видими и достъпни за
обществото. Публикуването на съдебните актове съставлява и един от
начините за споделяне на съдебна практика между самите съдии.

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР:
/п/
/ Д. КЮШЕЛИЕВА /
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