СЪЮЗ НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ
гр. София, ул. „Денкоглу“ № 12-14, офис 507

ДО
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СТАНОВИЩЕ
на Съюза на съдебните заседатели в България
по Проект на Наредба № 7 за съдебните заседатели на ВСС,
публикувана за обществено обсъждане

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
Представители на Съюза на съдебните заседатели в България
участваха в дейността на Работната група към ВСС за изготвяне на проект
на наредбата, поради което подкрепяме по-голямата част от предложените
за обществено обсъждане текстове.
Правим следните предложения за промени в проекта на наредбата,
както следва:
1.
Чл. 1 да добие вида:
„Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът, по които се
определя броят на .съдебните заседатели, както и резервните съдебни
заседатели за всеки съд, етичните правила за поведение на- еъдебн-и те
заседатели и други организационни въпроси, свързани с дейността на
съдебните заседатели.“
2.

Чл. 4 да добие вида:
Чл. 4. На съдебните заседатели се дължи възнаграждение за
времето, в което изпълняват функциите си, в размера и при условията на
Закона за съдебната власт и на тази наредба.

3. Чл. 15 да добие вида:
„
Чл. 15. (1) За всяко дело се определят основни и по преценка
на председателя на състава резервни съдебни заседатели, на принципа на
случайния подбор чрез електронно разпределение.
(2) С разпореждането за насрочване на делото съдията
докладчик определя необходимостта от резервни съдебни заседатели,
както и такива - педагози, психолози и специалисти по социални
дейности.
(3) Подборът на основни и резервни съдебни заседатели се
извършва от служител/и на съда, изрично определен/и за това от
председателя на съда.“
4. Предлагаме в чл. 16 да се добави ал. 5 със следния текст:
(5) В рамките на мандата, съдебните заседатели трябва да бъдат
равномерно натоварени.
5. Предлагаме в чл.17, ал. 2 да се добави текста:
(2)
След потвърждаване на готовността на съдебния
заседател за участие по делото, за което е избран, повторен подбор на
съдебен заседател се извършва чрез системата за случайно разпределение
само в хипотезите, предвидени за съдиите, уредени от закона, Единната
методика за приложението на принципа за случайно разпределение на
делата и вътрешните правила на съответния съд, оповестени на интернет
страницата му.
МОТИВИ: Обикновено съдебните заседатели биват уведомявани,
че системата ги е избрала за участие по дело, между 3 до 7 дни преди
датата на заседанието. Допустимо е за този ден и час съдебният заседател
да има вече насрочени лични или служебни ангажименти, което
представлява основание той да откаже участието си по делото, във връзка с
което ще е необходимо да се избере нов заседател. Допускаме, че ако
предложеният допълнителен текст на ал.2 не бъде включен, с цел
облекчаване на работата, на съда, ръководството може да предприеме
налагане на наказания на отказалите заседатели, което ще доведе до
рязкото им намаляване.)
6.
В текста на чл.ЗО, ал.З да се добави: „и от международни и
други програми“.
7.

Предлагаме в чл. 33 да се направят следните промени:
Чл. 33. (1) За предсрочното прекратяване на мандата на
съдебен заседател на основание чл. 71 ал. 1 т. 1, 4 и 7 от Закона за
съдебната власт, същият подава изрично писмено изявление чрез

председателя на съда до Общото събрание на съдиите от горестоящия съд.
Въз основа на изявлението съдебният заседател се изключва от системата
за случайно разпределение на делата.
(2) Съдебен заседател с неизтекъл мандат в един съд, избран
за съдебен заседател в друг съд, е длъжен преди полагане на клетвата като
новоизбран съдебен заседател да предприеме законоустановените действия
за предсрочно прекратяване на мандата си в първия съд. Общото събрание
на съдиите в горестоящия съд, по предложение на председателя на съда,
прекратява мандата на съдебния заседател преди датата на полагане на
клетвата.
МОТИВИ: Не може да се задължи съдебния заседател да прекрати
мандата си, т.к. това не зависи от него, а от Общото събрание на съдиите в
горестоящия съд, което го избира или освобождава като такъв. Съгласно
чл.71, ал.1“Съдебният заседател се освобождава предсрочно от
съответното общо събрание по предложение на председателя на съда по
негово искане“, т.е. Общото събрание на съдиите не може да откаже да го
освободи, ако той е поискал това. Важното е Решението на Общото
събрание на съдиите да бъде взето преди полагане на клетвата.
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