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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
За публикуване на съдебните актове на Районен съд –Несебър на Интернет
страницата на съда
1. На Интернет страницата на съда да се публикуват всички съдебни
актове на правораздаване включително и онези, които слагат край или
препятстват по-нататъшното развитие на производството.
2. Публикуването на диспозитива към присъдата да става незабавно
след обявяването й, а мотивите към нея да се публикуват след изготвянето
им.
3. Съдебни актове , попадащи в хипотезата на чл.64, ал.2 от ЗСВ да се
публикуват без мотивите, като в публикувания диспозитив се обезличават
ЕГН на физическите лица, техните имена и адреси.
4. Да не се публикуват съдебни актове, постановени по охранителни,
частни граждански и частни наказателни производства, с изключение на тези,
които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на
производството (например определение по чл. 243 и чл. 244 от НПК).
5. След изготвяне на съдебните актове от магистратите и след
преценката им по всяко конкретно дело, или становището на
административния ръководител относно необходимостта от публикуването и
съдържанието на публикувания съдебен акт, магистратите да изпращат файла
на съдебния акт или мотивите по създадената вече във вътрешната мрежа
структура от папки:
6. Съдебните секретари всеки ден да проверяват папките на съдиите,
за постъпилите файлове на актове от магистратите, с които работят.

7. Съдебният секретар прикачва постъпилия файл в САС „Съдебно
деловодство”, от която системните администратори ежедневно извличат
готовите файлове, след копиране на персоналния си компютър, изтриват
личните данни и ги публикуват на сайта на съда . Имената на магистрати и
съдебни секретари не се обезличават.
8. Системните администратори да обучават съдебните секретари за
начина, по който да бъде извършвана обработката на съдебните актове.
9. Публикуваните съдебни актове от текущата и предходната година да
се съхраняват на Интернет страницата на съда, след което с предстоящото
въвеждане на ЦУБИПСА ще бъде осигурено съхранение на публикуваните
съдебни актове и за следващите години.

