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СЪДЕБНА МРЕЖА ЗА ОБМЕН 
НА СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА 
И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

УЕБИНАР ОТ ПОРЕДИЦАТА:

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Институтът „Правна инициатива за Централна и Източна Европа“ (CEELI) открива поредицата 
от уебинари, посветени на темата : „Заплаха за съдебната власт в Централна и Източна Европа.“ 
Поредицата ще хвърли светлина върху неотложните предизвикателства, пред които са изправени 
съдебните системи в страните от региона, включително България, Полша, Румъния и Черна 
Гора. Всяко събитие от поредицата ще предложи анализ на предизвикателствата, пред които е 
изправена съответната страна и които подкопават и застрашават нейната съдебна система. 
    •  Кои са обстоятелствата, които провокират атаки срещу съдебната власт? 
    •  По какъв начин тези атаки заплашват независимостта на съдебната власт? 
    •  Какви са последните тенденции по отношение на независимостта на съдебната власт? 
    •  Има ли решения или средства за противодействие?

ТЕМА: 

ЗАПЛАХА ЗА СЪДЕБНАТА 
ВЛАСТ: СЛУЧАЯТ НА БЪЛГАРИЯ

ПЪРВА ТЕМА 

ВТОРНИК 
17 НОЕМВРИ 2020 г., 
18:00 ч. (CET) 
ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКО 
ВРЕМЕ 
(60 МИНУТИ)

Първата ни сесия ще насочи прожектора 
към българската съдебна система, 
причините, поради които тя е 
изложена на опасност и конкретните 
предизвикателства, пред които е 
изправена. Дискусията ще се проведе 
между съдия Калин Калпакчиев, 
председател на Съюза на съдиите 
в България, и Биляна Вегертседер, 
Директор на Българския институт за 
правни инициативи (Фондация БИПИ).

Сесията на Spotlight ще се проведе чрез 
Zoom и ще бъде достъпна на български 
и английски език.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК

Въпросите си към участниците 
в дискусията можете да зададете тук

За допълнителна информация можете да 
се обърнете към freda.grealy@ceeli.eu

ЛЕКТОРИ:

Съдебната система в България е обект на тормоз, политически атаки и очернящи медийни 
кампании. Защитата на независимостта на съдебната система и върховенството на правото 
се подкопават допълнително от гласуваните от парламента законодателни изменения, 
които пораждат остри противоречия. Въпреки че усилията за реформа на съдебната 
система продължават, съдебната власт остава изправена пред редица институционални 
предизвикателства, включително парламентарен контрол на състава на Висшия съдебен 
съвет и високо ниво на политическо влияние и вмешателство в работата му. Сред останалите 
предизвикателства са неефективното управление на системата на съдилищата, нескончаемият 
процес на въвеждане на електронно правосъдие и трънливият въпрос за реформата на 
съдебната карта, която би могла да доведе до закриването на някои съдилища.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/6516033646074/WN_ambAxsI8Q022V-0jka5-6A
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco8G8vdh5ovomzp6Ok76IwcMRIQKfhpvMIsVoKpD8D5l_Bsw/viewform?usp=sf_link


Членове на съдебната мрежа за обмен на страните от Централна и Източна Европа на 
Института CEELI, която функционира вече осем години, са някои от най- способните и 
доказали се в професията си съдии от осемнадесет държави, които на редовни срещи обменят 
добри практики по въпроси от областта на независимостта, интегритета и отчетността на 
съдебната власт и управлението на съдилищата. Поради вероятните ограничения на срещите 
с физическо присъствие в близко бъдеще, поредицата събития „В светлината на прожектора“ 
е начин мрежата да продължи да работи за осъществяването на своята мисия за насърчаване 
на независимостта на съдебната власт, укрепване на интегритета на съдиите и повишаване на 
ефективността на съдилищата в Централна и Източна Европа, въпреки наложените в целия 
свят строги ограничителни мерки във връзка с пандемията от коронавирус. 

www.ceeliinstitute.org Този проект се реализира с щедрата 
подкрепа на Бюрото по международни 
въпроси в областта на наркотиците 
и правоприлагането на Държавния 
департамент на САЩ

СЪДЕБНА МРЕЖА ЗА ОБМЕН НА СТРАНИТЕ 
ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

ТЕМА: 

ЗАПЛАХА ЗА СЪДЕБНАТА 
ВЛАСТ: СЛУЧАЯТ НА ПОЛША

ВТОРА ТЕМА

ВТОРНИК 
1 ДЕКЕМВРИ 2020 г., 
18:00 ч. (CET) 
ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКО 
ВРЕМЕ 
(60 МИНУТИ)

СЪДИЯ 
КРИСТИАН МАРКЕВИЧ, 
Адвокат, председател на 
„Юстиция“ (Полският съюз 
на съдиите)

АДВОКАТ 

МИХАЛ ВАВРИКЕВИЧ, 
Wolne Sądy (инициатива 
„Свободен съд“)

МАЛГОЖАТА ШУЛЕКА, 
Хелзинкски комитет по правата 
на човека (Helsinki Foundation for 
Human Rights)

Втората сесия ще насочи прожектора към 
полската съдебна система и ще очертае 
причините, поради които тя е изложена 
на опасност. Дискусията ще се проведе 
между Кристиан Маркевич, председател 
на „Юстиция“, Михал Ваврикевич, 
инициатива „Свободен съд“ (Wolne Sądy) 
и Малгожата Шулека, Хелзинкски комитет 
по правата на човека.

Сесията на Spotlight ще се проведе чрез 
Zoom и ще бъде достъпна на полски 
и английски език.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК

Въпросите си към участниците 
в дискусията можете да зададете тук

За допълнителна информация можете да 
се обърнете към freda.grealy@ceeli.eu

ЛЕКТОРИ:

Използваното в Полша понятие „съдебна реформа“ в действителност обхваща прилагането 
на мерки, които подкопават независимостта на съдебната система. Голяма част от промените, 
направени от коалицията с водеща партия „Ред и справедливост“ (Prawo i Sprawiedliwość), 
са обект на остра критика, поради недемократичния си характер и вредата, която нанасят на 
справедливото правораздаване, повдигайки редица въпроси и пораждайки притеснения относно 
способността на полската съдебна система да функционира съгласно принципа на независимост 
от останалите власти. Политическа партия „Ред и справедливост“ идва на власт през 2015 г. 
През следващите няколко години законодателната и изпълнителната власти успяват да наложат 
почти пълен контрол над функционирането на съдебната система. Те задействат процес на 
ограничаване на нейното самоуправление, овладяват назначенията в  нея и разширяват и засилват 
правомощията на министъра на правосъдието за административен надзор на съдилищата. Тези 
изменения, в съчетание с промени в дисциплинарните производства, водят до огромен брой 
дисциплинарни дела, които се използват като инструмент за натиск върху съдебната система 
и за вмешателство в съдебните производства и решенията по съдебни дела.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/8216033645550/WN_xRBVf-3ATQymMtiJQsC6CQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco8G8vdh5ovomzp6Ok76IwcMRIQKfhpvMIsVoKpD8D5l_Bsw/viewform?usp=sf_link

