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Предговор
Като президент на Европейския институт за експертизи и експерти, съм горд да
представя настоящото Ръководство за добри практики в областта на съдебната
експертиза в гражданското производство в Европейския съюз.
Появата му се дължи на повече от десет години научни изследвания, дебати и
дискусии между участниците в цяла Европа за подобряване на съдебните
процедури и да се гарантира, че гражданите и фирмите ще повишат доверието си
в правосъдието, независимо дали в собствената си държава-членка, или когато
живеят или работят в държава-домакин и трябва да се справят с трансгранични
проблеми.
За близо две години, с финансовата подкрепа на Генерална дирекция "Правосъдие"
на Европейската комисия, под името ЕНПЕ - Европейски наръчник за правна
експертиза - голяма общност от съдии, адвокати, съдебни експерти, преподаватели
и студенти по право редовно се събираха заедно, за да обсъдят основните аспекти
на съдебната експертиза в гражданското производство, търсейки начини за
подобряване на различните съществуващи системи и предоставяйки работна основа
за най-добрите практики в Европа.
Методът на консенсусната конференция доказа, че е изключително полезен
инструмент за изграждането на консенсус в разнородните реалности на съдебната
експертиза и съдебните експерти. Това направи възможно в процес на участие да
се съберат различните практики и опит от много различни системи, от обичайното
право и гражданското право, и да се извлече най-доброто от тези практики, с цел
да се предложи общ фундамент за подобряване на съдебната експертиза в
гражданското производство.
Проектът ЕНПЕ обхвана около 25 организирани срещи в 10 европейски държави,
но също така и чрез електронна поща, конферентни разговори и чрез споделяне на
документи. Неформално, дискусиите, които се състояха извън границите на
срещите също проправиха пътя за размисъл, като дадоха възможност на членовете
на работните групи да открият други системи, различни преживявания и други
практики.
Проектът бе осъществен от членовете на работните групи, участниците в
пленарната конференция ЕНПЕ, организирана в Италианския касационен съд в Рим
на 29ти май 2015 г., които споделиха своите реакции и опит, и не на последно
място, от Жури от 9 европейски значими фигури, които обсъждаха, дебатираха и
успяха да извлекат от всички тези обмени съществените практики от всяка страна
и опит.
Журито се срещна при закрити врати за първи път в Рим, а след това в продължение
на две по-интензивни работни сесии, последната от които се състоя в Лисабон през
септември. Те подчертаха най-доброто от опита на различните граждански съдебни
системи и в настоящото Ръководство представиха резултатът от тяхната работа,
точките на сближаване между различните експертни процедури, а именно на
обичайното право и гражданското право, на държавите от ЕС, независимо дали са
по-стари или по-нови членове.
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Заключенията на журито съдържат много препоръки и идеи, както за държавите,
където набирането, ангажирането и мониторинга на качеството на експертите е
много организирано, така и за държави, където това все още не е така.
Те също така предлагат актуални точки на сближаване между техническите
експерти, ангажирани от съдии и вещите лица, което е неочакван, но много важен
аспект на този проект.
В обобщение, Ръководство за добри практики в областта на съдебната експертиза
в гражданското производство в Европейския съюз е резултат от работата,
извършена от европейски професионалисти, чиято основна цел е подобряването и
хармонизирането на много различни практики, основана на волята да се създаде
един силен, демократичен, европейски модел , в услуга на гражданите и фирмите
на Европейския съюз. Това съгласие беше постигнато въпреки настоящите
процедурни и културни различия и без сянка на съмнения.
Участниците се научиха да се познават и да се доверят един на друг, и това - не на
последно място - е един от успехите на този проект.

Благодарности
Бихме искали да благодарим сърдечно на всички членове на журито, със специални
благодарности към неговия председател, Alain Nuée, както и на всички членове на
работните групи, устните и писмените преводачи, нашите партньори, както и на
домакините на заседанията в Европа, за цялото предоставено от тях време и
ангажираност, за усилената им работа и за вярата им в проекта.
Нашите най-почтителни благодарности и към председателя Giorgio Santacroce, Първи
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институцията, която ръководи. Бихме искали също така да благодаря на Генерална
дирекция Правосъдие на Европейската комисия за финансовата подкрепа, но и за
нейните скъпоценни съвети и насърчаване на целия проект.

Jean-Raymond LEMAIRE
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Ръководство за добри практики в областта на
съдебната експертиза в гражданското производство в
Европейския съюз
Цел
01-

Препоръките за добра практика в това Ръководство целят укрепване на
доверието, че становищата на съдиите, страните в съдебните спорове и
техните намерения и, като цяло на гражданите на Европейския съюз,
предоставени от съдебни експерти в Европа, да подобрят качеството на
съдебните решения и да се осигурят оперативна съвместимост между
държавите-членки, по-специално по отношение на трансграничните съдебни
спорове. За постигането на тези цели, настоящите препоръки възнамеряват да
осигурят признаването в целия Европейски съюз на становищата на съдебните
експерти, предоставени от съдебни експерти от държавите-членки и да
хармонизират стандартите, приложими за съдебната експертиза и за статута
на Експерта.

02-

Повечето от препоръките могат да бъдат приложени незабавно, други изискват
създаването на специални органи, а други все още, в някои държави-членки,
може да се нуждаят от адаптиране на гражданскопроцесуалните норми.

03-

Тяхната бърза генерализация във всички държави-членки без съмнение ще
бъде улеснена от създаването на независима гражданскопроцесуална
процедура, специфична за трансграничните съдебни спорове. Подобно на
европейското платежно нареждане, тази процедура ще се прилага заедно със
съществуващите процедури в държавите-членки. Това също така ще улесни
ангажирането на съдебни експерти от която и да е от държавите от
Европейския съюз, като ще е необходимо експертите, които желаят да работят
извън границите на собствените си държави, да са запознати само с две
процедури, тази от тяхната държава на произход и тази "Транс-Европейска"
експертна процедура
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Глава I
Определения и граници

1.1

Следните общи принципи следва да се прилагат към всички съдебни експерти,
били те ангажирани от Съда, от двете страни, или от едната или другата от тези
страни с цел да информират съдията по конкретни технически въпроси.

1.2

Следователно те могат да бъдат приложени, при определени условия, към
следните три категории експерти, чието съществуване беше посочено от
Европейската комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ)11


Технически експерти, които предоставят на разположение на Съда
своите научни и технически познания по въпроси от фактическата
обстановка.



Вещи лица, които предоставят становища от тяхната компетентност по
технически въпроси за изясняване доводите на страните.



Правни експерти, които могат да консултират съдията по конкретни
въпроси по отношение на правилата, практиките и правата, приложими
в чуждестранното право, и по-специално по отношение на правото на
държави извън ЕС.

1.3

Необходимо е експертите, ангажирани и платени от страните да следват
добрите практики, определени по-долу, тъй като те са обвързани със закон или
клетва, както в Испания2 или в Обединеното кралство3, с определени
задължения към съдията и Съда, които отменят задълженията им спрямо
страната, която ги е ангажирала.

1.4

При липсата на каквато и да е клетва или законова разпоредба, гарантираща,
че интересите на правосъдието имат предимство пред тези на страната, която
ги е ангажирала, експертите, които по-нататък са посочени като Частни
експерти, а не като Съдебните експерти, не са засегнати от разпоредбите,
посочени в настоящия текст. Всъщност, доколкото тяхната изключителна цел е
да предоставят техническа помощ на страните като ги консултират, техните
мнения могат да бъдат записани като доказателство като всички други
процесуални документи, но са най-малко засегнати от липсата на обективна
безпристрастност, което изключва всякакво сравняване със Съдебните
експерти.

1

CEPEJ [2014 Доклад за Европейските съдебни системи - Издание 2014 г., (данни 2012): ефективност и
качество на правосъдието, Раздел 15.1, страница 441]
2

Член 335-2 от испанския Граждански процесуален закон посочва, че "при представянето на доклада си,
Експертът ще трябва да се закълне или обещае да каже цялата истина, и че той е действал или ще действа,
в зависимост от конкретния случай, с възможно най-голяма обективност, като вземе предвид всичко, което
може да бъде от полза за страна, както и това, което може да бъде в нейн ущърб, както и че е запознат с
наказателните санкции, които може да понесе, ако не изпълни дълга си на експерт".
3

В Обединеното кралство правилата се определят чрез позоваване на CPR 35, PD 35 и протокола за
инструкции на специалисти за граждански дела и Crim PR 33 за Наказателни дела.
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1.5

Когато обаче тези Частни експерти са вписани в списъците със съдебни
експерти и са положили клетва преди или след вписването им в тези списъци,
те трябва да спазват задължението си към съдията и Съда и трябва по всяко
време да показват нужното внимание към всички доказателства, които са им
известни. Те трябва по всяко време да защитават истината пред правосъдието
и по този начин следва да се изисква да спазват правилата за добро поведение,
препоръчани в настоящото ръководство.

1.6

Експертите могат да бъдат физически или юридически лица (публични или
частни лаборатории, университети и т.н.), при условие, че за последните, наймалко едно частно лице в рамките на юридическото лице е съдебен експерт и
поема отговорността за доклада и доколкото организацията на юридическото
лице гарантира независимостта на Експерта, който подписва доклада.

1.7

Инструкциите за техническия експерт или вещото лице са ограничени до
определяне на фактите и техническите заключения и / или до професионално
мнение, произтичащо от4 неговите знания и / или изследвания. От тях няма да
се очаква или изисква да дадат правно становище. Правният експерт може,
когато е позволено от местното законодателство на държавата-членка, да
предостави помощ на Съда при проучване на закона.

1.8

За удобство по-нататък ще бъде използван терминът "Експерт", вместо съдебен
експерт, тъй като току-що е бил дефиниран.

4

В настоящото ръководство всички позовавания в мъжки род следва да се разбират разширено, за да включват и женски род.
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Глава II
Условия, регулиращи ситуациите, в които трябва да се
прибегне до съдебна експертиза
2.1

Становището на Експерта се изисква, когато съдията, при условие че той има
тази власт съгласно законодателството на държавата-членка, не е в
състояние да вземе балансирано и подробно решение, тъй като той намира
наличните доказателства за неубедителни или смята за необходимо да
получи становище на експерт по технически въпроси (финансови, научни,
медицински, художествени, езикови, и т.н.).

2.2

По въпроси от правно естество, само правни експерти могат, когато е
позволено от закона на държава-членка, да съветват Съда. Във всички
случаи правомощието за вземане на решения и тълкуване на закона остава
в изключителната компетентност на съдията.

2.3

Мнението на експерт трябва да се вземе под внимание само когато няма полесни или по-целесъобразни доказателствени средства за разрешаване на
спора.

2.4

Стойността на действието не трябва да бъде препятствие за прилагането му.
Въпреки това, съдията и Експертът трябва да гарантират, че тя продължава
да е пропорционална на стойността на въпросните съдебни спорове.

2.5

В това отношение следва да се отбележи, че стойността на спора може да
произтича не само от паричната стойност на делото по отношение на размера
на иска и съответните компенсаторни щети, но и от значението на делото за
по-широка общност, за участващата промишленост, или по отношение на
тълкуването на закона, тъй като може да доведе до прецедент или нова
съдебна практика.
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Глава III
Ангажиране на експерт
Раздел I - Критерии за допустимост за ангажиране на експерт
§ 1 Вписване в национален или регионален списък, и / или в списъка на
европейските експерти
3.1

В абсолютно изражение, съображенията за прозрачността и ефективността на
правосъдието в единно европейско съдебно пространство, както и за качеството
на експертни становища ще бъдат добре обслужвани от създаването на списъци
на съдебни експерти от всички държави-членки, които ще бъдат лесно достъпни
по интернет за гражданите, както и на списък на европейски експерти, главно
за трансгранични спорове, който ще позволи на съдиите в държавите-членки на
Европейския съюз да намерят лесно най-подходящия експерт за дадено дело.
Тези списъци следва да бъдат изготвени въз основа на хармонизирана
номенклатура в областта на компетентността и еднаквите критерии.

3.2

Вместо ограничаване на свободния пазар и свободното упражняване на
дейността на експертите в рамките на ЕС, тези списъци, тъй като те са публично
достояние, биха помогнали на чуждестранни съдии и лица да ангажират
експерти в държави, различни от тези, в която те обикновено работят. Тези
списъци ще сложат край на затруднението, създадено от практиката,
отбелязвана в много държави-членки, на произволен избор от неясни списъци,
изготвени в съответствие с неизвестни критерии.

3.3

Благодарение на гаранциите за качество, присъщи на тези списъци, които са
разработени не само като обикновени справочници, а като публично
потвърждение на компетентност, морал и репутация, съдията, който запазва
пълна свобода на избор, ще трябва да оправдае този избор при ангажиране на
експерт извън тези списъци, когато съответното дело представлява
трансграничен спор или има трансгранични последици.

3.4

Тези списъци, и най-вече списъкът на европейските експерти, които ще включва
експерти, които вече са регистрирани в национален списък, следва да включват
миналия опит на Експерта и неговите работни езици. В тях би могло също
полезно да бъдат посочени държавите, в които кандидатът е имал допълнителен
опит, който може да му даде възможност да извършва ползотворно работата си
там. В действителност, в малък брой специалности като психиатрията или
психологията, познаването на културните особености на населението, към което
принадлежи лицето, което е във фокуса на експертизата, може да бъде полезно,
за да бъде издадено компетентно становище5.

3.5

Възможно е също така да се създаде Европейски справочник на всички експерти,
чрез обединяване на съществуващите национални списъци при определени
условия на хармонизация. Това би могло да създаде база данни от около 85 000
до 120 000 имена на експерти. Подобна база данни, свързана с мощна програма

5

В изпълнение на решението Peñarroja, вписването в национален списък освобождава експерта от
необходимостта да обоснове квалификацията си при вписване в списъка на друга държава-членка при
условие, че критериите за регистрация са сходни. Във всеки случай, изборът на експерт не може да се
базира на неговата регистрация в национален или регионален списък на държавата-членка, към която
принадлежи Съда.
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за търсене може да бъде полезен инструмент за съдии и граждани на
Европейския съюз, като дава възможност за публикуване на всички
съществуващи списъци. Въпреки това, важно е да се има предвид, че най-много
експертни съвети се търсят в местни или регионални спорове и поради тази
причина не е необходимо Експертът да бъде търсен географски по-далеч, тъй
като това може да бъде по-малко рентабилно поради по-високите разходи за
пътуване.
3.6

Създаването на по-ограничен списък от европейски експерти, под надзора на
държавите-членки, съставен от национални експерти, които доброволно да
работят при трансгранични съдебни спорове и вече имат значително количество
опит в качеството си на експерти на национално ниво, е вероятно да насърчи
появата на единна номенклатура и общи критерии за вписване при създаването
на национални списъци.

3.7

Този списък на европейски експерти за трансгранични съдебни спорове би могъл
естествено да се използва и за съдебни спорове в рамките на една държавачленка. А именно, това може да бъде, когато националният съдия прецени, че в
неговата юрисдикция няма достатъчно квалифициран експерт поради
изключителната техническа сложност на делото, или когато той се опасява, че
на националните експерти ще липсва обективност, поради това, че пряко или
косвено са свързани със страните или държавни организации, които отговарят
за наблюдението на изпълнението на стандартите, регламентиращи
разследващите дейности по делото. Чрез ангажирането на чужд експерт, по този
начин съдията може да иска да гарантира безпристрастността на групата
експерти, която е била определена, или, когато се налагат много скъпи
изследвания, може да поиска да постави няколко Експерта в условия на
конкуренция, за да получи най-справедлива цена.

3.8

Въпреки това, с оглед на потенциалните разходи за такова предложение,
изискванията за създаване на списък с европейски експерти, трябва в
действителност да бъдат анализирани по-подробно. Ако неговата полезност при
трансгранични дела е повече от достатъчно доказана посредством изследвания
и статистически данни, позволяващи прецизно да се определят нуждите и подоброто определяне на необходимия брой експерти, ще се прилагат точки 3.9 до
3.16 по-долу:

3.9

Създаването на списък на европейските експерти несъмнено ще изисква
създаването на специален орган на европейско равнище, който да управлява
този списък. Организацията и характера на този орган ще изисква по-нататъшно
обсъждане. Властите, отговорни за изготвянето на национални списъци могат да
бъдат представени в този орган.

3.10 Този орган, който отговаря за регистрации и пререгистрации в списъка на
европейските експерти, би могъл да бъдат инвестиран с правата по надзора на
правилното прилагане на критериите за вписване в държавите-членки.
3.11 За да бъде вписан в тези списъци, за максимален и възобновим период от пет
години, Експертът трябва да докаже, че отговаря на определени изисквания,
които са изложени по-подробно по-долу в глава VI относно статута на Експерта,
които могат да бъдат оценени от национален съдебен или административен орган
или от конкретни частни институции, които са в съответствие с националните
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правила и разпоредби (като например професионални предписания, ако
съществуват) или от европейски орган, ако е създаден.
3.12 По отношение на вписването в списъка, компетентната организация на
европейско равнище, както и националните организации, доколкото това се
отнася за тях, трябва най-малкото да проверят техническата компетентност на
вещото лице, получавайки доказателство за (i) квалификациите на Експерта, (ii)
професионалната му автобиография, (iii) познаването на техниките за
разследване, (iv) правните му познания относно стандартите, уреждащи
упражняването на основната му дейност, както и правилата, отнасящи се до
задълженията и правата на експертите, както и на водещите принципи за
справедлив съдебен процес. Тези органи трябва също така да гарантират, че
Експертът разполага с достатъчна застраховка гражданска отговорност, която
покрива, без никакви териториални ограничения, неговата дейност като съдебен
експерт. Тази застраховка трябва да се издава от кредитоспособна
застрахователна компания.
3.13 Тъй като организацията, която е компетентна за съставяне на списъка, особено
ако тя е съд, не може да замени университетите в преценката за квалификациите
на Експерта, тя все пак може да пристъпи към проверка на знанията и уменията
на Експерта, като се позовава по-специално на следните точки:
-

университетски дипломи
професионален опит, описан в неговата автобиография,
професионална репутация,
участие в професионални асоциации,
референции
професионалната квалификация на Експерта, заедно с началното и
продължаващо обучение,
релевантни публикации,
получени награди,
курсове и преподавателски опит.

3.14

Тези организации ще трябва редовно да проверяват, например на всеки пет
години, дали регистрираният експерт продължава да отговаря на критериите,
които му позволяват да се регистрира, и да проверяват, дали той е изпълнил
задължението си за непрекъснато обучение, както в основната си професия,
така и в работата си като експерт и по отношение на правните си познания по
отношение на производствата.

3.15

Вписването в списъка и периодичните подновявания на тези списъци трябва да
бъде подчинено на спазването и утвърждаването на Етичния кодекс на
Европейския експерт, чийто проект е представен като приложение към
настоящия документ, и който гарантира по-специално, но не само,
безпристрастността и обективността на Експерта, както и липсата на
криминално досие или нарушение на професионалното поведение.

3.16

Експерти, чиито кандидатури са отхвърлени от органа, отговарящ за
изготвянето на списъка, или при първо заявление или при подновяване на
вписването им в списъка, следва да имат право на всички пътища за обжалване
пред независим орган, чиито решения сами по себе си ще подлежат на съдебен
контрол.
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§ 2 Клетва и потвърждение на Ръководството за добри практики
3.17

Експертът трябва да положи клетва пред компетентния съдебен орган в момента
на вписването му в националния списък и / или в списъка на европейските
експерти. Ако съдия, разрешаващ спор, избере да определи експерт, който не
е вписан в някой от тези списъци, той ще приеме клетвата директно от
Експерта.

3.18

Чрез полагането на тази клетва, Експертът би се заклел да постави уменията си
в услуга на закона с почтеност, обективност, лоялност, независимост и
безпристрастност, както и да спазва препоръките на това Ръководство за добри
практики и приложения Етичен кодекс.

3.19

Когато Експертът е ангажиран от страна по съдебното производства, той също
трябва да положи клетва, че както при изготвянето на доклада, така и в
неговите устни показания, е поел задължение към съдията и закона или ще има
предимство пред всяко задължение към страната, която го е ангажирала и / или
му е платила, че той се е съобразил с това задължение и ще продължи да се
придържа към него.
Раздел II - Процедура на ангажиране

3.20 В идеалния случай, Експертът трябва да бъде избран или да му позволено да
даде становището си от съдията по делото, инструктиращ Експерта, след като
изслуша страните, а не от някой друг орган. Въпреки това, когато страните са
се споразумели помежду си относно избора на експерт или експерти, съдията
следва да уважи този избор.
3.21 Съдията трябва да гарантира, че е налице достатъчен брой експерти във всяка
област и трябва да се опита да избегне ангажиране на същия експерт отново,
изключвайки другите, които имат същата квалификация. Във всеки случай,
съдията трябва да е сигурен, че ангажира най-подходящия експерт за
разглежданите обстоятелства.
3.22 Преди ангажирането на експерт, съдията или страната трябва да бъде в
състояние да му се обади или да му пише, за да провери, дали разполага с
необходимата компетентност да изпълни дадените му указаният, дали е на
разположение, както и че не е налице конфликт на интереси, или когато такъв
потенциално съществува, че е била деклариран.
3.23 Що се отнася до Експерта, преди да приеме ангажимента, той трябва да разкрие
информация, която може да е възпрепятстваща или да се разглежда като
конфликт на интереси, и по-общо, трябва да гарантира, че ангажирането му не
го поставя в конфликт на интереси. За тази цел той трябва спонтанно да
предостави на Съда декларация за независимост и да разкрие всяка връзка,
която той има или е имал с една или повече от страните в съдебния процес,
която може да хвърли съмнение върху неговата безпристрастност. Ако по време
на извършване на експертиза възникне конфликт на интереси, например, ако
действията се разпростират към друга страна, освен тази, която присъства,
когато е ангажиран Експертът, той отново ще трябва да информира
ангажиралия го съдия или страна. След това те могат да решат дали Експертът
да бъде дисквалифициран или да му позволят да извърши експертизата, след
като получи съгласието на всички заинтересовани страни.
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3.24 Накрая, Експертът ще трябва да покаже доказателства за конкретна
застраховка за професионална отговорност, която обхваща работата му като
експерт.
Раздел III – Оспорване на ангажирането на експерт
3.25 Страните трябва винаги да имат право да оспорят ангажирането на експерт на
основание липса на независимост, липса на безпристрастност или други
допустими правни основания, предвидени от законодателството на държавата,
в която се извършва процедурата, както и поради липса на компетентност в
сферата, която е необходима, за да информира по подходящ начин съдията.
3.26 Когато искане за оспорване бъде предоставено пред Съда, съдията трябва да
вземе решение в разумен срок, след като изслуша Експерта.
3.27 Съдията също трябва да бъде в състояние, по негова инициатива, по искане на
страните или по мотивирано искане от страна на Експерта, да замени Експерта,
особено при закъснения при изпълнението на инструкциите, но само след като
изслуша страните и, ако е необходимо, Експерта.
3.28 Във всички случаи, решенията, взети в следствие на оспорването и замяната на
ангажирания експерт следва да бъдат доказани и да подлежат на обжалване.
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Глава IV
Процедура за изготвяне на експертиза
Раздел I - Насоки, свързани с производството и офиса на съдията
§ 1 Принципът на състезателност
4.1

Представените на Експерта доказателства и допусканията, на които са
установени неговите заключения ще бъдат споделени с всички страни, освен
ако съдията, след като изслуша страните, не реши друго, или ако страните не
са се договорили за това, че са налице достатъчно основания доказателствата
да останат поверителни. Ако се реши, че те трябва да останат поверителни,
тогава съдията трябва да определи условията, при които Експертът ще бъде в
състояние да изпълни неговите указания по несъстезателен начин.

4.2

Във всички останали случаи, под надзора на съдията, Експертът следва да
гарантира, че доказателствата по делото са на разположение на всички
заинтересовани страни, като по този начин се спазва принципът на
равнопоставеност на страните.

4.3

Преди изслушването пред съдията, освен ако не е решено друго от Съда или
ако е забранено от закона, Експертът ангажиран от съдията ще сподели
предварителния доклад, които съдържа техническите му заключения, със
страните като гарантира, че те са разбираеми за неспециалисти, така че
страните да могат да ги обсъждат по адекватен начин и да зададат на Експерта
всички въпроси, които могат да им помогнат да разберат и използват доклада.
Обикновено напомняне на заключенията не може да се счита за достатъчно
Експертът, ангажиран от страна, ще има същите задължения, но само по
отношение на лицето, което го е ангажирало.

4.4

Ако предварителният доклад не е бил предоставен на разположение, страните
следва въпреки това все още да имат възможност да изпратят на Експерта
техническите си въпроси и забележки относно констатациите му, преди да
бъде изслушан от съдията.
§ 2 Съдебен надзор на експерт, ангажиран от съдията

4.5

Независимостта на Експерта не изключва съдебния контрол върху хода на
производството, за да се гарантира бързина и ефективност.

4.6

Съдията, ангажирал Експерта трябва да бъде в състояние да контролира
напредъка на Експерта от входните данни до досъдебното производство
(включително разрешаването на проблеми, свързани с избора на експерт и
всякакви промени в инструкциите) и да осигури справедлив процес по време
на експертизата (например: одобряване на разумен срок, проверка на
състезателния достъп до доказателствата, предоставени на Експерта и
осигуряването на разумни разходи).

4.7

Ето защо, служебно или по искане на една от страните, съдията следва да
позволи, след като изслуша страните и Експерта, ако той счете за необходимо,
да ограничи или разшири обхвата на инструкциите на Експерта, да промени
крайния срок предоставен на експерт за изпълнение на неговите инструкции
и да разпореди Експертът да бъде заменен, като предоставя обосновано
обяснение.
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4.8

Що се отнася до Експерта, при условие че той предоставя съответната
информация на страните, той трябва да има правото да поиска писмени насоки
от Съда по всички процедурни въпроси, които могат да му съдействат при
изпълнението на неговите указания.

4.9

Освен ако местното законодателство или съдията официално реши друго,
съдията трябва да гарантира, че Експертът съставя предварителен доклад,
който ще бъде споделен или с всички страни по спора, или със страната, която
е ангажирала Експерта, предоставяйки на страните достатъчно време да
изразят своите съображения преди изготвянето на окончателния доклад.
Раздел II – Напредък на съдебното производство
§ 1 Дефиниране и продължителност на инструкциите на Експерта

4.10 Инструкциите трябва да бъдат дефинирани възможно най-точно и
профилирано, доколкото е необходимо за разрешаване на спора, или от
съдията след консултация между страните, или от адвоката на страната.
Възможно най-често, инструкциите трябва да бъдат изготвени като (серия)
въпрос (и).
4.11 В никакъв случай не трябва указанията към Експерта да включват
договарянето на споразумение между страните, те не трябва да включват
възможността за преговори с когото и да е, и още по-малко с експерт на
другата страна, когато всяка страна в съдебния спор страна е ангажирала
такъв.
4.12 Преди да пристъпи към работа, когато е ангажиран от съдията, ако е
необходимо, Експертът следва да има възможност да обсъди инструкциите със
съдията. Страните следва да бъдат информирани за подобен обмен и ако е
необходимо се провежда устно изслушване, за запознаване с техните
коментари. Окончателната версия на инструкцията се определя след този
обмен.
4.13 Когато едно юридическо лице е назначен като експерт, както е упоменато в
точка 1.6 по-горе, е необходимо да се осигури следното:



юридическото лице трябва да има интегрално управление на делото.
едно отделно лице, работещо като експерт в организацията трябва да
поеме лична отговорност за всички събрани писмени или устни
доказателства и за заключенията, както и за изготвянето на доклада към
съдията.

4.14 Съдията ще определи и следи отблизо графика на заданието, за да гарантира,
че сроковете са спазени.
4.15 От самото начало, ангажираният експерт трябва, след като се увери, че
неговата натовареност му позволява да спази определените срокове, да се
съгласи с графиците, установени от съдията и / или етапите за завършване на
неговия доклад.
§ 2 Удължаване на заданието
4.16 Тъй като съдията има силата да удължи или ограничи графика и да разшири
или да ограничи обхвата на заданието, дори служебно, след като изслуша
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страните, Експертът трябва да бъде в състояние да се обърне към съдията за
удължаване на неговите указания, когато: (i) в хода на заданието установи,
че времето по график не достатъчно и / или (ii), когато в хода на
разследванията, поради технически причини, са необходими допълнителни
следствени действия или трябва да бъдат проучени допълнителни технически
въпроси.
4.17 Страните следва да бъдат уведомени за всяко такова заявление за удължаване
и да имат възможност да бъдат изслушани по този въпрос при желание от
тяхна страна
4.18 Страните могат също така да се обърнат към Съда за удължаване на заданието
на Експерта, за да отправят допълнителните въпроси.
§ 3 Заседания на експертите и допълнителни доклади
4.19 Стойността на заседанията на експертите, на които трябва да присъстват
всички страни, ще насърчи Експертът да ограничи броят на тези заседания до
това, което е строго налагано, и когато е необходимо, всички участници в
даден процес следва да използват всички налични средства, осигурени от
новите технологии (видеоконферентна връзка, електронни призовки,
изпращане по електронната поща на писмени доказателства и доклади), ако
е необходимо след адаптиране на процедурните правила.
4.20 Освен това, в случаи, когато по делото е ангажиран повече от един експерт,
съдията може да разпореди заседание на експерти, на което експертите ще
определят областите, в които имат съгласие, както и тези, по отношение на
които не са съгласни, както и техните причини за това несъгласие в "
непредубедена" дискусия.
4.21 Когато възникнат нови аргументи или на Съда или на Експерта бъдат
предоставени допълнителни доказателства, може да се наложи Експертът да
напише допълнителен доклад. Заявлението за изготвяне на допълнителен
доклад може да бъде направено от съдията, страна или от Експерта и във
всеки случай неговата приемливост ще се определя от съдията. Ако всички
елементи на даден експертен доклад са предоставени в първия доклад или в
основния доклад, няма изискване да бъдат повторени, позоваване на
основния доклад следва да бъде достатъчно. Въпреки това, ако допълнителна
документация или доказателства са били посочени, тогава тези нови
източници следва да бъдат конкретизирани.
§ 4. Връщането и запазването на документални доказателства, които
Експертът е получил по време на производството
4.22 В края на заданието си и в случай на споразумение между страните или ако
съдията или страна са прекратили ангажиментът му, Експертът трябва да бъде
готов да върне всяко и всички непублични или поверителни документи, които
му били поверени от страните.
4.23 Толкова дълго, колкото той може да носи отговорност, Експерт ще съхранява
всички и всякакви други документи, които той може да е придобил или
задържал в хода на разследванията си.
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Раздел III - Устно изслушване
4.24 След предаването на неговия доклад, експерт да бъде изслушан от съдията в
устно изслушване, служебно или по искане на страните, с цел да подкрепи и
обясни своите заключения и да отговори на въпросите на страните и на
съдията. Устното изслушване може да се проведе като видеоконференция в
съответствие с националните правни разпоредби.
Раздел IV - Опростени производства
4.25 За искове с малък материален интерес (да се адаптира съгласно Регламента
на ЕС относно малък материален интерес (ЕО) № 861/2007) или за обикновени
технически въпроси, съдията може да поиска от Експерта да отговори на един
или два въпроса като част от по-опростена процедура (по-кратък период от
време, само писмени обмени, намалени разходи, устно производство по време
на обикновено посещение на място ...). В такива случаи, може да е поподходящо Експертът за да опише вербално своите констатации.
4.26 При дела с искове с малък материален интерес също може да бъде решено, че
Експертът ще бъде ангажиран съвместно от страните като един общ експерт,
а ако те не могат да се споразумеят, от съдията.
4.27 По време на "основополагащото заседание", Експертът може също да
предложи опростена процедура, насочена, със съгласието на страните, към
ограничаване или елиминиране на състезателни заседания. Всеки контакт или
комуникация със страните в хода на разследването на Експерта, следва да
бъде записани в предварителния писмен доклад или съобщени по време на
устния предварителен доклад.
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Глава V
Експертен доклад
Раздел I - Предварителен доклад
5.1

Както бе споменато в точка 4.3 по-горе, предварителният доклад, наричан още
пред-доклад, трябва да бъде в писмен вид, освен ако съдията или законът не
предвижда друго. Предварителният доклад трябва да бъде предоставен на
страните.

5.2

Когато се подава предварителен доклад, окончателният доклад трябва да има
същата структура и да бъдат посочени промените в сравнение с
предварителния доклад.

5.3

Ако предварителния доклад е предоставен устно, той трябва да има същата
структура и елементи на информация, както писмения доклад, както е описано
по-долу.
Раздел II – Структура на доклада

5.4

Докладът трябва да се състои от подраздели в определен ред, което следва
улесни съдията да анализира доклади от няколко източника. В доклада
Експерта трябва да бъде абсолютно ясно разграничимо кои въпроси
фактуални и какви допускания е направил Експерта. Становищата
експертите трябва да бъдат изразени по ясен и кратък начин.

5.5

Докладът трябва задължително да съдържа следната информация:

да
на
са
на

I – УВОДЕН РАЗДЕЛ:
a) Име на Съда и номера на делото;
b) Идентичност на органа, който е разпоредил експертизата или на
страната, която е ангажирала Експерта;
c) Дата на доклада, дата на ангажиране или мандат и датата, договорена
като краен срок за представяне на доклада;
d) Участващи страни, техните адвокати и / или други представители с
посочване на страните, които са присъствали или са представени по
време на действията по експертизата;
e) Отговорния експерт (и), с автобиография, упоменаваща длъжности,
квалификация и предишен опит;
f)

Декларация за независимост и безпристрастност;

g) Удостоверение за сключена застраховка на Експерта;
h) Имена и специфични задачи на всички сътрудници или технически
експерти, които са допринесли;
i)

Списък на документите, които са били получени и използвани като
основа на становището на Експерта или за отговарянето му на
въпроси, като се прави разграничение между документите,
предоставени от страните, както и тези, събрани от Експерта, както и
библиографията, свързана с въпросната тема;
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j)

Въпроси, зададени от съдията или страната, която е ангажирала
Експерта и специфични насоки, ако има такива;

k) Особености на разследването и предприетите действия;
l)

Специфика по отношение на процедурата (например Право на преглед
и блокиране на правото при медицински случаи);

m) Следваната процедура, за да се гарантира, че принципът на
състезателност е съблюдаван през целия период на проучването на
Експерта.
II - ТЯЛО НА ДОКЛАДА
Проучване, обсъждане и анализ на Експерта
a) Основна информация / контекстуални елементи;
b) Фактите, техния произход и установените причини и декларациите на
страните във връзка с тях;
c) Всички съответни научни или практически факти във връзка с делото и
зададените въпроси с позоваване на подходяща научна литература;
d) Констатациите / резултатите от разследването или проучването на
Експерта;
e) Наблюдения и или оспорвания, направени от страните по предварителния
доклад (ако има такива);
f)

Ако са възможни поредица от констатации / резултати, мнения, посочване
на вероятния обхват и източник на всяко от тях;

g) Реакцията на всички искания и отговорите на всички въпроси, зададени
от страните;
h) Запис на всички дискусии с двете страни
5.6

Докладът може да включва и други аспекти, свързани с разследването на
Експерта, които са специфични за процедурата и са приложими поради
правилата на местното законодателство, за етиката на специфичната област на
експертиза или някое професионално правило или насоки на Експерта.
III – ЗАКЛЮЧЕНИЯ
a)
b)

Обосновано и логично представяне на становище и / или отговор на
въпросите
Информация за степента на надеждност на констатациите, както и

Подпис на Експерта, предшестван от "Декларация за истинност" със следното
съдържание:
"ПОТВЪРЖДАВАМ, ЧЕ ЯСНО СЪМ ПОСОЧИЛ КОИ ФАКТИ И
ВЪПРОСИ, ПОСОЧЕНИ В ТОЗИ ДОКЛАД, СА В ОБХВАТА НА
СОБСТВЕНИТЕ МИ ЗНАНИЯ И КОИ НЕ СА. ЗА ТЕЗИ, КОИТО СА В
ОБХВАТА НА СОБСТВЕНИТЕ МИ ЗНАНИЯ, ПОТВЪРЖДАВАМ, ЧЕ
СА ИСТИНА. МНЕНИЯТА, КОИТО СЪМ ИЗРАЗИЛ ПРЕДСТАВЛЯВАТ
МОИТЕ ВЕРНИ И ПЪЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНОВИЩА ПО
ВЪПРОСИТЕ, ЗА КОИТО СЕ ОТНАСЯТ."
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ПРИЛОЖЕНИЯ
-

Всички документи, които не са били сред доказателствата, представени
от страните, но са били използвани от Експерта;

-

Документи, които са посочени в доклада.

Раздел III – Следствие
5.7

Съдията винаги трябва да решава свободно дали ще вземе становището на
Експерта под внимание при окончателното си решение.
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Глава VI
Възнаграждение на Експерта
6.1

Експертът има право на справедливо възнаграждение, което, дори ако
Експертът е бил ангажиран от страна, трябва да бъде контролирано от
съдията, чието решение ще бъде обект на правото на обжалване.

6.2

Както е посочено в точка 2.4 по-горе, Експертът и съдията ще трябва да
гарантират, че разходите за експертизата остават пропорционални на
материалния интерес на делото.

6.3

Възнаграждението следва да бъде определено в зависимост от трудността и
продължителността на извършената работата, от качествата на Експерта и
поетия морален, професионален и материален ангажимент. При никакви
обстоятелства не трябва неговото възнаграждение да бъде оценено и
установено в зависимост от сумите по спора или от резултатите от
производството за една от страните.

6.4

Експертът е длъжен да информира съдията и страните относно метода на
изчисление на възнаграждението си колкото е възможно най-бързо и да им
съобщи възможно най-точната оценка на разходите и възнагражденията,
които ще бъдат необходими.

6.5

За тази цел, когато Експертът е ангажиран от съдията, освен при извънредни
обстоятелства, определени от Съда, се прилага следната процедура:
-

Съдът следва да поиска първоначално авансово плащане, за заплащане
на таксата за обработката от страна на Експерта и оценката на разходите
на разследването на Експерта. ("Такса за изчисление" / "Такса за
регистрация"). Съдията трябва да реши коя страна ще заплати тази
първоначална вноска към Съда.

-

След като получи досиетата, преди да започне работата си, Експертът
прави първа оценка на таксите си. Тази оценка, която трябва да бъде
възможно най-близо до очакваните общи разходи за цялата експертиза
по производството, подлежи на одобрение на съдията. Съдията също
така определя коя страна ще направи това плащане за своя сметка.

-

Ако Експертът установи, че разходите ще са по-високи от първоначално
предвидените, той трябва незабавно да предупреди страните и съдията,
който има отговорността да разреши по-високата цена и да разпореди
допълнителна първоначална вноска.

6.6

Експертът представя своя доклад, обект на получаване на плащането на
депозита, определен от съдията. Останалата част от таксите следва да бъдат
изплатени на Експерта само след предоставянето на неговия доклад. Както и
ако той е трябвало да плати на трета страна в хода на изготвянето на
експертизата (като лаборатория или специалист) или ако експертизата отнема
повече от три месеца, Експертът може да получи авансово плащане,
начислено върху депозираните за възстановяване суми чрез представяне на
доказателства за направените разходи, и като възнаграждение за неговите
усилия, доколкото в неговите фактури е упоменат точно периода, за който се
иска възнаграждението.

6.7

Съдът може да направи изключение от това правило при извънредни обстоятелства.
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Глава VII
Статус на експертите
Раздел I – Правата на Експерта
7.1

В допълнение към справедливото възнаграждение, посочено по-горе, Експертът
трябва да има правото да приеме или да отхвърли заданието. Въпреки това, ако
той е вписан в списък, Експертът ще трябва да обоснове чрез обективна причина
отказа си към лицето, което го ангажира или го инструктира.

7.2

Експертът също така има право на информация преди и след като е изпълнил
неговите указания.

7.3

Експертът трябва да бъде в състояние да отправи запитване към съдията и / или
лицето, което го е ангажирало, за да получи разяснения относно неговите
инструкции и, докато ги изпълнява, да получава помощ от съдията, за да
преодолее възникналите затруднения. За тази цел, Експертът следва да може да
поиска страните да бъдат призовани пред съдията. След производството,
Експертът има право да получи обратна връзка от страните и от съдията за това
как са били използвани неговите констатации, включително в решението, както
и всякакви коментари и оценки, които може да са били направени по време на
съдебното производство за качеството на неговите доклади.

7.4

Поради възможния натиск върху експертите, тъй като техните мнения са основни
в подпомагането да решаването на спор, те трябва да бъдат под специална
защита от страна на държавите-членки, подобна на тази, предоставена на съдии
или на хора с публична власт. Тази защита може да продължи толкова дълго,
колкото продължават създадените от специфичното престъпление или
утежняващо обстоятелство за определени провинения заплахи (изнудване,
заплахи, насилие или опит за подкуп), на които експертите могат да бъдат
жертви, поради тяхната работа.
Раздел II – Етика на Експерта

7.5

Идентични етични правила следва да се прилагат към Европейските съдебни
експерти независимо от това как е бил ангажирани: Експерт, ангажиран от Съда
или експерт, ангажиран и заплатен от страна или страни, носи отговорност по
отношение на съдията, тъй като той е упълномощен да даде становището си пред
Съда.

7.6

Етичните правила на Европейския експерт следва да обхващат основните
принципи, на които се основава легитимността и авторитета на Експерта:
компетентност,
почтеност,
обективност,
лоялност,
независимост
и
безпристрастност.

7.7

Дори когато Експертът е бил ангажиран от страна, Експертът трябва да покаже
лоялността си към Съда, както и към страните, тъй като предоставяйки
становището си в рамките на съдебно производство, той участва в
установяването на истината и в осъществяването на правосъдието. Тази
лоялност към Съда следва да бъде водеща за Експерта, за да не прикрива никое
доказателство, дори и чрез бездействие, което би могло да бъде в ущърб на
страната, която го е ангажирала и му плаща
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7.8

Експертът трябва да бъде в състояние да се закълне за следното:
1

Неговото първостепенно задължение е към Съда, както при
изготвянето на доклади, така и при даването на устни показания,
както и че това задължение има предимство пред задължението към
лицето, от което той е получил инструкции и / или което му плаща,
че той се е съобразил и ще продължи да се съобразява с това си
задължение;

2

Той е наясно с изискванията на гражданскопроцесуалните норми в
подходящата юрисдикция;

3

Той е посочил в доклада си какво е разбрал от тези, които го
инструктират за въпросите, по отношение на които се изисква
становището му на експерт.

4

Той е представил на вниманието на Съда всички въпроси и факти,
които са му известни, които биха могли да се отразят неблагоприятно
върху неговото мнение.

5

За въпросите, по които той няма личен знания, е посочил източника
на фактическата информация.

6

Това, че той е положил усилия да разгледа съществените факти и да
включи в доклада си тези въпроси, които са му били предварително
известни или за които той е бил информиран и които биха отслабили
окончателното му становище, но че той ясно е посочил, че няма
резерви що се отнася до неговите заключения.

7

Той не е включил в доклада си нищо, което му е предложено от
някого, включително и адвокатите на страните, които го
инструктират, без да е формирал своя независима гледна точка по
въпроса.

8

Където, по негово мнение, съществува диапазон на обосновано
мнение, той е посочил степента на този диапазон в доклада.

9

Към момента на подписване на доклада, той счита, че е пълен и
точен, но ще уведоми тези, които са го инструктирали, ако по някаква
причина впоследствие прецени, че докладът изисква някаква
корекция или квалификация.

10 Че Експертът разбира, че този доклад ще бъде становище, което ще
предостави под клетва, ще подлежи на всяка корекция или
квалификация, която той може да направи, преди да се закълне в
неговата достоверност.
11 Това приложено към настоящия доклад е изявление, което посочва
по същество всички предоставени му факти и инструкции, които са
съществени за констатациите, изразени в този доклад или върху
които се основават тези становища.
Горната клетвата може да бъде изменена, поради каквито и да били национални
изисквания, стига да не намалява предоставените гаранции.
7.9

Независимо дали е ангажиран от Съда или от страна, Експертът трябва да
изпълнява своите инструкции лично, дори ако той е упълномощен по негова
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изключителна отговорност, да бъде подпомаган от колегите си и да получи
становището на друг експерт в различна сфера на компетентност. Това
изискване означава, че Експертът е напълно и изцяло отговорен за всички
действия, извършени от или за него по време на заданието, както и за своите
констатации, и това е от съществено значение, за да се гарантира зачитането на
здравата етика и доверието в становището.
7.10 Етичните правила на Европейския експерт следва да се идентифицират в Етичен
кодекс и от Експерта следва да се изисква да го уважава.
7.11 Европейското ръководство на Експерта за добри практики следва да изисква от
Експерта да направи изявление или декларация за независимост по отношение
на всякакви възможни връзки със страните, които могат да поставят под
съмнение неговата независимост и обективност.
7.12 В случай че Експертът не е потвърдил Етичния кодекс и Ръководството за добри
практики, по-специално по отношение на декларацията за независимост,
посочена по-горе, тогава становището на Експерта не би било приемливо за
Съда.
7.13 Приложимите санкции, ако етичните правила не бъдат спазени, следва да бъдат
адаптирани от всяка държава в зависимост от правните традиции и норми за
производство, доколкото дисциплинарното решение се връчва на юрисдикция
или независим орган, и доколкото то спазва принципа на състезателност.
7.14 Оценките и преглежданията са от съществено значение. Тяхното практическо
прилагане е оставено на националното законодателство.
Раздел III - Осигуряване на качеството
§ 1 Общи принципи
7.15 Ангажирането на индивидуален съдебен експерт или юридическо лице (оттук
нататък наричано Доставчик на услуга съдебна експертиза) следва да се
основава на правна рамка, която включва система за осигуряване на качеството,
базирана на споделени и единни правила, включително както акредитация, така
и сертифициране.
7.16 Системата за осигуряване на качеството трябва да включва съдебната
процедура, позволяваща на кандидата да обжалва всяко решение, когато е
отказана акредитацията на юридическо лице или сертифицирането на физическо
лице.
7.17 Системата за осигуряване на качеството трябва да включва редица основни
елементи: компетентност, професионални и съдебни квалификации и обучение
и постоянна система за проверка и оценка на качеството.
7.18 Системата за осигуряване на качество следва да предвижда критерии за
сертифициране и акредитация6 , доколкото Експертът трябва да отговаря на
следните изисквания:

6

Виж ЕИЕЕ ЕНПЕ, Окончателен доклад на Работна група 3 за осигуряване на качеството, 2015 г.
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1

Знания и компетентност в областта на експертизата
Експертът трябва да притежава необходимите знания и необходимия опит в
своята област на компетентност. Той трябва да поддържа своята
компетентност чрез непрекъснато обучение.

2

Практически знания и компетентност
Експертът трябва да е в състояние да разбере инструкциите на съдията или
на страната в съдебния спор и да комуникира със съдията и страната по
отношение на производството и съответните му правните аспекти.
Експертът също така трябва да бъде в състояние да предоставя своите
констатации (устно и писмено) в добре аргументиран и проверим доклад,
който може да бъде разбран от съдията и страните. Езиковите умения и
познаването на закона и производствата в различните правни системи са от
съществено значение.

3

Етика и професионално отношение
Експертът трябва да действа независимо, безпристрастно и в съответствие с
установеният етичен кодекс и професионално поведение.

4

Ефективност
Експертът трябва да работи ефективно и да представи своя доклад в срок и
в рамките на договорения бюджет.

7.19 Системата за осигуряване на качеството трябва да осигури система за обратна
връзка от съдилищата към съдебните експерти, както е предложено от работната
група по осигуряване на качество7. По този начин, съдията решаващ делото, би
могъл да предостави кратка атестация на работата на Експерта. В тази оценка
съдията трябва да коментира впечатленията си от знанията, уменията, етиката и
професионалното поведение, както и ефективността на Експерта. След като е
бил уведомен за тази оценка, Експертът трябва да има възможност да представи
коментари и обяснения.
7.20 Системата за осигуряване на качеството трябва да предостави финансиране,
което ще даде възможност за независимото ѝ прилагане от установения орган
или органи.
7.21 Един съдебен експерт физическо лице трябва да бъде сертифициран и Доставчик
на услуга съдебна експертиза трябва да бъде акредитиран от един или от
няколко национални съдебни или административни или дори частни органи,
финансирани и организирани по такъв начин, че неговата / тяхната
независимост не може да бъде поставена под въпрос.
7.22 Националните власти на държавите-членки на ЕС трябва да разработят метод за
акредитация за юридическите лица, признати като експерти. Въпреки това, с цел
предотвратяване физически лица, чието сертифициране е било отказано от
компетентния орган да заобиколят отказа чрез сертифициране от юридическо
лице, то вероятно е най-добре за Доставчиците на съдебна експертиза да нямат
сертифициращ орган.

7

Пак там.
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§ 2 Национални органи за сертификация
7.23 Всяка държава-членка на ЕС трябва да създаде или да назначи един или няколко
съдебни, административни или частни органи, които да отговарят на
необходимите критерии за независимост, споменати по-горе, и които ще се
занимават с прозрачността, допускането, обучението и качеството на съдебните
експерти и съдебната експертиза.
7.24 Всяка държава или всеки специфичен орган, създаден или ангажиран от тази
държава, следва да може да делегира част от своите правомощия на други лица
като асоциации на експерти, при условие че те имат необходимата структура и
средства. Всяка държава или всеки орган, създаден от държавата следва да
осъществява надзор върху работата на обекта по подходящ и ефективен начин.
7.25 Всяко решение за отхвърляне на заявление, подадено до този национален или
регионален орган или органи - за които, като краен получател на становищата
на Експерта, би било полезно да обединява съдиите - ще бъде предмет на
съдебна защита.
7.26 Тези органи следва да:

-

-

Допринасят за качеството на доказателствата в съдебната експертиза;

-

Определят основните стандарти за качество, приложими за всички
съдебни експерти;

-

Определят основните стандарти за сертифициране на физическите
лица съдебни експерти;

-

Определят основните стандарти за акредитация на Доставчиците на
услуга съдебна експертиза;

-

Определят стандарти
компетентност;

-

Пазят и поддържат регистър на сертифицираните съдебни експерти
физически лица и акредитираните Доставчици на услуга съдебна
експертиза;

-

В допълнение към общите CEN / ISO стандарти8 , където е възможно,
да определят стандарти за качество, които включват специфичните
най-добри практики и компетенции, които са необходими за всяка
сфера на компетентност;

-

Определят основния план за съдебно обучение на съдебните експерти;

-

Определят процедури за оценка и преоценка на съдебни експерти и
Доставчици на услуга съдебна експертиза; и

за

качество

за

специфични

области

на

Определят Кодекс на поведение, който се прилага за всички съдебни
експерти.

7.27 Всеобхватните органи трябва да включат в работата си съдебни експерти
физически лица, Доставчици на услуга съдебна експертиза, професионални
организации, съдии, адвокати и други, пряко ангажирани заинтересовани
страни, като например университети и изследователи.

8

CEN (Европейски комитет по стандартизация) /ISO (Международна организация по стандартизация)
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7.28 ЕС следва да насърчава хармонизирането на националните списъци на
съдебните експерти по отношение на:
-

предоставената информация и вписаните в националните списъци;

-

основните стандарти за качество, приложими за всички експерти;

-

основните стандарти за сертифициране на физическите лица съдебни
експерти;

-

основните стандарти за акредитация на Доставчиците на услуга
съдебна експертиза;

-

стандартите за качество за специфични области на компетентност;

-

основният план за съдебно обучение на съдебните експерти; и

-

Кодекс на поведение, който се прилага за всички съдебни експерти.

§ 3 Списък на европейските експерти и европейските органи, които
отговарят за управлението на този списък
7.29 Може да се създаде и поддържа списък с европейски експерти възможно найскоро тъй като необходимостта от такъв и неговия обхват са по-ясно определени
от по-нататъшното разработване и статистическите изследвания.
7.30 Списъкът на европейските експерти трябва да бъде отворен за сертифицирани
съдебни експерти и акредитирани юридически лица, които работят или искат да
работят по трансгранични спорове.
7.31 Вписването в този списък не би попречило на дейността като съдебен експерт на
национално или международно ниво (Международния наказателен съд,
Международния съд, и т.н.).
7.32 ЕС трябва да отговаря за предлагането на подходящ стандарт за съдебните
експерти физически лица и Доставчиците на услуга съдебна експертиза, които
искат да бъдат регистрирани в списъка на европейските експерти.
7.33 Органът, създаден и финансиран от Европейския съюз за управление на списъка
на европейските експерти (§ 3.09, 3.10, & 3.11) е отговорен за:


разработване на Списъка с европейски експерти и хармонизиране на
националните регистри на съдебните експерти;



насърчаване в рамките на ЕС на признаване на курсове за обучение на
съдебни експерти, както и опреснителни курсове и курсове за повишаване
на квалификацията като цяло;

 Подобряване на качеството на експертните становища; и
Разработване на статистически инструмент за получаване на по-добро познаване на
дейността на експертите и сравнявате на сроковете от една съдебна система към
друга.
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Заключения
Настоящото ръководство за добри практики е предназначено да се развива с
бъдещите социални, икономически и законодателни промени, по-специално
продължаващия
напредък
в
хармонизирането
на
законодателствата.
Съответствието с тези нови изисквания ще бъде от съществено значение за
подобряване на оперативната съвместимост на различните европейски правни
системи и засилването на доверието на съдии, страни по спора и техните
адвокати и, по-широко на всички граждани в стойността на експертите,
определени във всяка една от съдебните системи на Европейския съюз.
Сега, дори преди ръководство от Европейския съюз, и освен ако не е предвидено
друго в националното законодателство за процедурата, експертите могат да
приемат някои от препоръчваните практики, а именно: декларацията за
независимост в началото на всяка експертна оценка, закупуването на
застраховка, покриваща тяхната специфична експертна отговорност, практиката
за изготвяне на предварителен доклад, представящ предварителните
заключения на Експерта към критичната оценка на страните преди устното
изслушване пред съдия, и за написването на структуриран доклад, въз основа
на установените в настоящия текст препоръки ,
В дългосрочен план, създаването във всяка държава-членка на независими
национални или регионални органи за сертифициране и акредитация,
отговарящи за изготвянето на публични списъци на съдебните експерти, след
проверка на компетентността и морала на кандидатите, най-вероятно би било
основополагащия камък на система за осигуряване на качеството. Тя ще бъде
благоприятна за укрепването на взаимното доверие в стойността на експертите,
ангажирани във всяка държава-членка, дори ако съдиите остават свободни да
назначат експерт, който не фигурира в съществуващ списък, при условие че
обосноват избора си.
В този контекст, журито прецени, без да пренебрегва работата, която е
извършена от работна група за осигуряване на качеството, че разходите при
евентуално създаване на Списък с европейски експерти изисква допълнителни
изследвания, по-специално статистически изследвания по отношение на обема
и вероятното бъдещо развитие на трансгранични съдебни спорове. Тези
изследвания ще дадат възможност да се определи ясно икономическия интерес
на този списък и да се определи неговия обхват в зависимост от
идентифицираните нужди.
Въпреки това, журито смята, че спазването от експертите на общ етичен кодекс
значително ще допринесе за подобряване на правните процеси и ще помогне
съдилищата да издават решения с високо качество във всички трансгранични
спорове.
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Приложение
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Въведение
Етичният кодекс на европейските съдебни експерти определя задълженията на
всички съдебни експерти, които са помолени да дадат мнението си в Съда,
независимо от начините за тяхното ангажиране. Настоящият кодекс описва
задълженията на съдебния експерт по отношение на съдията или Съдът, на
страните, на държавните органи и на другите експерти.
По-ограничено от Ръководството за добра практика, което също прави препоръки
за съдиите, законодателите на държавите-членки и Европейския съюз, този
кодекс определя, в различна форма, препоръките предназначени по-специално
за съдебните експерти. Тези препоръки са от по-обвързващ характер, доколкото
чрез заклеване пред съдия или съд, експертите ще се задължават да спазват
този кодекс или ще подлежат на санкции и относно недопустимостта на тяхното
становище, по преценка на държавите-членки

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИ
(Предложение)

Чл. 1 :

Този Кодекс се отнася за всички експерти, от които се иска получаване на
тяхното мнение в съдебно учреждение и за да се помогне на съдията да разреши
спор, независимо дали те са ангажирани от съдията, от всяка една от страните
или съвместно от двете страни.

Той се отнася за технически експерти, които предоставят на Съда своето научно
познание относно фактическите въпроси, за вещите лица, които предоставят
своите знания в подкрепа на линията на аргументация на някоя от страните и,
когато те съществуват, за правните експерти, които могат да бъдат призовани да
предоставят на съдията познанията си по чуждестранно право.

Той се отнася и за юридическите лица, когато те имат статут на експерт.

Необходимо е експертите, ангажирани и платени от страните да следват добрите
практики, определени по-долу, тъй като те са обвързани чрез закон или клетва
с определени задължения към съдията и Съда, които отменят задълженията им
спрямо страната, която ги е ангажирала.
Ако не съществува такава клетва или няма такива законови разпоредби,
съгласно които в интерес на правосъдието се отхвърля интереса на страната,
която ги ангажира (и често им плаща), експертите, избрани от страните, не са
засегнати от разпоредбите, посочени в този текст ,
Когато обаче тези частни експерти или експерти на страните са регистрирани в
списъка със съдебни експерти и са положили клетва да спазват този кодекс, за
да бъдат вписани (или след вписването им) в тези списъци, те трябва да следват
неговите правила и не могат да пренебрегват истината, която дължат на Съда и
съдебната система; те ще трябва да свидетелстват за това със специално
посочения по-горе подпис на доклада, който те представят, така че да може да
бъде получен по време на производството
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РАЗДЕЛ 1: ИНСТРУКЦИИ НА СЪДЕБНИЯ ЕКСПЕРТ

Чл. 2
Становището на Експерта се изисква, когато съдията не е в състояние да вземе
решение въз основа на представените доказателства, защото той смята, че е
необходимо да има становище на експерт по технически въпроси (финансови,
научни, медицински, артистични, езикови и т.н.), за да получи точно тълкуване
на фактите. В случаите, предвидени в националното законодателство на
държавите-членки, Експертът може да предостави на съдията знание за чуждото
право, чието тълкуване остава от изключителната компетентност на съдията.
В никакъв случай заданието на Експерта не следва да бъде помирение на
страните, нито пък водене на преговори с Експерта на другата страна, когато
всяка от страните е ангажирала експерт.

Чл. 3 :
Експертът трябва да изготви доклад за своята работа, в който той или тя отговаря
на поставените въпроси.
РАЗДЕЛ 2: ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕКСПЕРТА
Глава 1: Общи правила
Раздел 1: Персонални норми

Чл. 4 :
Без значение как е бил ангажиран Експерта, той или тя трябва да покаже
компетентност, честност, лоялност, независимост и безпристрастност.

Чл. 5 :
Експертът трябва да се изгражда и подобрява своята компетентност чрез процес
на непрекъснато обучение, както в своята област, така и в техниките на
Експерта, по отношение на законите, регламентиращи неговата професионална
дейност и в процедурата на изготвяне на експертиза.

Чл. 6 :
Всички експерти трябва да предлагат своята помощ за дейности от обществен
интерес, с цел подобряване на качеството и ефективността на процедурите за
експертиза и съдебната система.

Чл. 7 :
Експертът следва лично да изпълни заданието, което му/ѝ е възложено от
съдията или страните. Въпреки това, ако е необходимо, той или тя може да
работи със сътрудници или да поиска становище от друг експерт, работещ в
друга област, различна от неговата собствена; в този случай Експертът е
единственото лице, носещо пълната отговорност за разработването на
експертиза и за становището е предоставено в нейния край.

Чл. 8 :
В никакъв случай не може експерт, който не е взел участие в изготвянето на
експертизата да подписва доклада и да претендира за възнаграждение за това.
"Подписи за удобство" са забранени.
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Чл. 9 :
Когато Експертът извършва различни дейности, те трябва да бъдат ясно
очертани, независими и да бъдат публично достояние. Всяко объркване между
дейности, задължения и отговорности, чиято неяснота може да доведе до
недоразумения, измама, или всяка обикновено съмнение за независимостта и
безпристрастността на Експерта е забранено. Всяко сприятеляване между
Експерта и друго лице е забранено.

Чл. 10 :
В никакъв случай не може Експертът да бъде отговорен за прилагането на
решенията, които той или тя е посочил/а в края на неговия / нейния доклад.

Чл. 11 :
Експертът може да приеме дадено дело, само след като се увери, че неговия
ангажимент не създава конфликт на интереси. Експертът трябва да представи
декларация за независимост за всяко дело и да оповести в този момент всяка
информация, която може да бъде признак на конфликт на интереси, поспециално всяко отношение, което той или тя има или може да има с една или
повече страни, участващи в случая, което би могло да доведе до подозрения
относно неговата безпристрастност. Ако потенциален конфликт на интереси
излезе наяве по време на процедурата, особено след разширяването на обхвата
на заданието към други страни, Експертът трябва незабавно да уведоми съдията
или страната, която го е ангажирала; последната може да замени Експерта или
да позволи на него или нея да продължи работата си, след като получи
съгласието на всички заинтересовани страни.
Раздел 2: Задължения към съдията и страните

Чл. 12 :
Дори когато той или тя е ангажиран от някоя от страните, Експертът трябва да
е лоялен към съдията, както и към страните, тъй като предоставяйки
становището си в рамките на съдебно производство, той участва в
установяването на истината и в осъществяването на правосъдието. Експертът
не трябва да скрива нищо от съдията, дори и чрез бездействие, особено
елементи, които биха могли да засегнат по неблагоприятен начин, страната,
която е ангажирала него или нея и плаща на него или нея.

Чл. 13 :
Без значение как е бил ангажиран Експертът, той или полага клетва, при
вписването си в официален и публичен списък, или, ако няма списък, когато се
ангажира от съдията или по време на изслушването на съдията, да спазва
задълженията изброени в член 4 по-горе, и по-подробно тези, представени в
настоящия кодекс.
Експертът, ангажиран от страната, би трябвало да може да се закълне пред
съдията, получаващ становището му, че:
1. неговото първостепенно задължение е към Съда, както при изготвянето
на доклади, така и при даването на устни показания, както и че това
задължение има предимство пред задължението към лицето, от което
той е получил инструкции и / или което му плаща, че той се е съобразил
и ще продължи да се съобразява с това си задължение;

36
ЕНПЕ Европейски наръчник за правна експертиза
ЕИЕЕ, октомври 2015 г

Ръководство за добри практики в областта на съдебната експертиза в гражданското
производство в Европейския съюз
2. той е наясно с изискванията гражданскопроцесуалните норми в
подходящата юрисдикция;
3. той е посочил в доклада си какво е разбрал от тези, които го
инструктират за въпросите, по отношение на които се изисква
становището му на експерт.
4. той е представил на вниманието на Съда всички въпроси и факти, които
са му известни, които биха могли да се отразят неблагоприятно върху
неговото мнение.
5. по въпросите, по които той няма лични знания, е посочил източника на
фактическата информация.
6. това, че той е положил усилия да разгледа съществените факти и да
включи в доклада си тези въпроси, които са му били предварително
известни или за които той е бил информиран и които биха отслабили
окончателното му становище, но че той ясно е посочил, че няма
резерви що се отнася до неговите заключения.
7. той не е включил в доклада си нищо, което му е предложено от някого,
включително и адвокатите на страните, които го инструктират, без да
е формирал своя независима гледна точка по въпроса.
8. където, по негово мнение, съществува диапазон на обосновано мнение,
той е посочил степента на този диапазон в доклада.
9. към момента на подписване на доклада, той счита, че е пълен и точен,
но ще уведоми тези, които са го инструктирали, ако по някаква причина
впоследствие прецени, че докладът изисква никаква корекция или
квалификация.
10. че Експертът разбира, че този доклад ще бъде становище, което ще
предостави под клетва, ще подлежи на всяка корекция или
квалификация, която той може да направи, преди да се закълне в
неговата достоверност.
11. приложено към настоящия доклад е изявление, което посочва по
същество всички предоставени му факти и инструкции, които са
съществени за констатациите, изразени в този доклад или върху които
се основават тези становища.

Чл. 14 :
Когато бъде ангажиран, Експертът трябва незабавно да гарантира, че той или
тя притежава компетентността, средствата и времето, необходими за
извършване на заданието, което му е било дадено на него или нея в
определените сроковете. Той или тя ще избягва всяка небрежност, ще направи
всичко възможно неговото становище да бъде дадено в рамките на разумен
срок, и веднага ще информира съдията или страната, която го/я е ангажирала
за всяка трудност, възпрепятстваща напредъка на действията.

Чл. 15 :
Експертът, който отказва да изпълни заданието, която му е било дадено, трябва
да обясни своя отказ и да бъде в състояние да го обоснове.
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Чл. 16 :
Експертът трябва да спазва условията на заданието, което му е било поставено
и да отговори прецизно на поставените му въпроси.

Чл. 17 :
Експертът трябва да сключи застраховка, покриваща неговата отговорност за
специфичните рискове, свързани с неговата дейност като експерт и да докаже,
че тя покрива риска, свързан с изготвянето на експертиза, за които той или тя
е бил ангажиран.

Чл. 18 :
По време на процедурата по изготвянето на експертиза, Експертът ще
гарантира, че принципът на състезателност се прилага правилно в съответствие
с Ръководството за добри практики.

Чл. 19 :
Експертът трябва да гарантира, че извършва само необходимите разследвания
за решаването на спора.

Чл. 20 :
По време на експертната оценка, Експертът, особено ако той или тя е бил
ангажиран от съдията, ще покаже необходимия авторитет за старанието,
изисквано от страните, да бъде извършено незабавно и по начин, по който
дебатите остават конструктивни и спокойни. Експертът ще запази достойно
поведение и ще избягва всяко поведение към страните или техните адвокати,
което може да породи някакви съмнения относно неговата безпристрастност.
Експертът няма да показва каквато и да е снизходителност към страните, които
нямат неговите или нейните технически знания.

Чл. 21 :
Експертът обвързан с професионална тайна, не трябва да оповестява каквато
и да е поверителна информация, придобита по време на неговите или нейните
действия.

Чл. 22 :
Експертът ще трябва да съхранява всички документи, свързани с експертизата,
които той или тя не е трябвало да върне на страните в края на действията си
за период от време, равно най-малко на периода, през който той или тя може
да носи отговорност.
Раздел 3: Задължения към други експерти

Чл. 23 :
Експертите трябва да говорят пред колегите си с необходимата сдържаност.

Чл. 24 :
Конкуренцията между Експертите следва да се основава единствено на
компетентността и качеството на услугите, предоставяни на съдебната система.

Чл. 25 :
Експертът не трябва да участва във каквато и да е експертиза, чиито условия
се противопоставят на този кодекс.
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Чл. 26 :
Ако експерт е призован да поеме експертизата на починал експерт, той или тя
трябва да защитят интересите на бенефициентите за действията, които вече са
били извършени и които той или тя ще продължи.

Чл. 27 :
Експертът, призован да даде оценка на друг експерт или на работата на друг
експерт трябва да се произнася само при пълно познаване на фактите и с
безпристрастност. Всеки такъв преглед трябва да изключва каквото и да е
дискриминационно отношение. Становищата или оценките винаги трябва да
бъдат ясно изразени и мотивирани и техния автор трябва да избягва всякакви
лични мнения.
Раздел 4: Задължения към публичните органи

Чл. 28 :
Експертът трябва да се съобразява със законите и подзаконовите актове, в сила
в рамките на ЕС.

Чл. 29 :
Експертът трябва незабавно да уведоми съответните публични органи за всички
сериозни рискове за здравето и безопасността на хората, които могат да
възникнат по време на изготвянето на експертизата.

Чл. 30 :
Експертът трябва да съответства на процедурите по оценка преди неговото
ангажиране. По-конкретно, той или тя трябва спонтанно да представи всички
елементи, които ще потвърдят, че техническата му/й компетентност съответства
на притежаваната степен, както и да потвърди неговата или нейната
професионална подготовка и неговия или нейния опит в областта, неговото или
нейното познаване на техники за разследване, знанията си по отношение на
нормите, регламентиращи практиката на неговата или нейната основна
дейност, правилата, отнасящи се до правата и задълженията на експертите,
както и ръководните принципи за справедлив съдебен процес ,

Чл. 31 :
Когато той или тя е вписан в публичен списък, Експертът трябва по подобен
начин да се подлага на процедура по оценяване всеки път, когато списъкът се
подновява и да представя доказателства, че той или тя поддържа непрекъснато
обучение, което му/й позволява да поддържа актуално ниво на знание,
свързано с основната му/й професия, в неговата или нейната практика за
експертиза, както и по отношение на правните въпроси, регулиращи неговата
или нейната професия и дейност като експерт. Ако националното
законодателство на съответната държава-членка не предвижда по-кратки
срокове, Експертът трябва след това да предостави доклад за своята дейност
като експерт, а именно определяне на броя на случаите, в които той или тя е
бил ангажиран, броя на предадените доклади и броя на делата, които все още
са в ход, като посочи всякакви трудности, с които той или тя може да са се
сблъскали.
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ГЛАВА 2: Правила, специфични за всеки от методите на практика

Чл. 32 :
Когато Експертът е частно лице, той или тя има изключителна отговорност за
операциите по експертизата и становището, което той или тя представя в края
на експертизата, и по този начин, трябва да бъде осигурено за всяка щета,
която той или тя може да причини на страните при изпълнението на тази
специфична дейност.

Чл. 33 :
Когато Експертът е юридическо лице, той трябва изцяло да управлява
експертизата. Той трябва да има при себе си едно или повече физически лица,
работещи като експерти. Последните лично ще поемат отговорността за
събраните устни и писмени доказателства, писмените заключения, както и
изготвянето на доклада, който ще бъде предаден на съдията.

ГЛАВА 3: Правила, свързани с възнагражденията

Чл. 34 :
Експертът има право на справедливо възнаграждение, което, дори ако
Експертът е бил ангажиран от страна, трябва да бъде контролирано от съдията,
чието решение може да бъде обжалвано.

Чл. 35 :
Възнаграждението следва да бъде определено в зависимост от трудността и
продължителността на извършената работата, от качествата на Експерта и
поетия морален и материален ангажимент. В никакъв случай не трябва неговото
възнаграждение да бъде оценено и установено в зависимост от сумите по спора
или от резултатите от производството за една от страните.

Чл. 36 :
Експертът е длъжен да информира съдията и страните за метода, използван за
изчисляване на неговите такси възможно най-скоро.

Чл. 37 :
След получаване на преписката, преди започване на експертизата, Експертът
ще изготви първоначална оценка на разходите, която трябва да бъде възможно
най-близо до крайната цена, доколкото е възможно. Веднага след като той или
тя установи, че той или тя ще превишат тази оценка на разходите, Експертът
трябва да предупреди страните и съдията, който може да разпореди да бъде
извършено допълнително предварително плащане към Експерта.

Чл. 38 :
Експертът ще изпрати неговия или нейния доклад само когато страните са
заплатили депозитите, разпоредени от съдията.

Чл. 39 :
Възнагражденията на Експерта ще се изплащат на Експерта само след като той
или тя е предал доклада - все пак, ако той или тя е трябвало да плати на трето
лице по време на изготвянето на експертиза (като лаборатория или специалист)
или ако експертизата отнема повече от три месеца, Експертът може да получи
авансово плащане, начислено върху депозираните за възстановяване суми чрез
представяне на доказателства за направените разходи, и като възнаграждение
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за неговите усилия, доколкото в неговите фактури е упоменат точно периода,
за който се иска възнаграждението.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40 :
За всичко допълнително и по практическите въпроси, експертите ще се
съобразяват с националното законодателство, доколкото това не е в
противоречие със задълженията, наложени от този кодекс, които представляват
гаранции, предлагани на съдиите и физическите лица от ЕС.
Ако Експертът не е подписал този Етичен кодекс и формулировката на
декларацията за независимост, предвидена в член 11, становището на Експерта
няма да бъде приемливо.
Предоставянето на санкции, които могат да се приложат, ако правилата на този
кодекс не се спазват, ще бъде адаптирано от всяка държава в зависимост от
правните традиции и норми за производство, доколкото дисциплинарното
решение се връчва на юрисдикция или независима организация, и доколкото е
спазен принципът на състезателност.
Оценката, на която да подлежи Експерта и надзора на компетентността на
експертите и на качеството на експертизата, са от съществено значение.
Условията на тези оценки са оставени в ръцете на националното
законодателство с предстоящото създаване на специалния общоевропейски
орган.
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ЕИЕЕ информационната бележка
Европейският институт за експертизи и експерти (ЕИЕЕ) е създаден през 2006 г., за
да допринесе за сближаването на основните принципи на националните системи за
съдебна експертиза на ЕС, и да гарантира правната сигурност на съдебните решения в
европейското правно пространство, като се гарантира високото качество на експертизи,
разпоредени от Съда.
Той обединява сътрудници от всяка държава-членка на Европейския съюз от върховни
съдилища, адвокатски колегии, експертни организации и университети и други
специалисти, които са заинтересовани от тези въпроси. Мозъчен тръст от Европейски
съдебен мащаб, който е и транс-професионална, трансгранична платформа за дебат и по
никакъв начин не е представителен орган за експерти. ЕИЕЕ е напълно независим от
всички държавни органи и неговата работа допринася за формиране на консенсусни
решения, които трябва да бъдат в крайна сметка съотносими с различните европейски
правни системи.

През 2010-2012 г., с приноса на Мрежата на председателите на върховните съдилища на
Европейския съюз и с финансовата подкрепа на Европейския съюз, ЕИЕЕ направи
обстоен, сравнителен списък на съществуващите процедури по отношение на
експертизите по граждански дела. Проучването EUREXPERTISE бе извършено чрез
международен симпозиум, проведен в Брюксел на 16тии 17тимарт 2012 г. относно
“Бъдещето на публичната съдебна експертиза в Европейския съюз”.
Оттогава ЕИЕЕ продължи работата си като основен участник по тези въпроси и през 2013
г., получи статут на наблюдател в Работна група по качеството на правосъдието при
Европейската комисия за ефикасност на правосъдието.

През 2014 г., с продължаващата подкрепа на ГД Правосъдие на Европейската комисия и
съфинансиран от Европейския съюз, ЕИЕЕ предприе нови изследвания, за да се създаде
наръчник за добри практики в съдебната експертиза в гражданското производство в
Европейския съюз в рамките на проект, наречен ЕНПЕ, за Европейски наръчник за
правна експертиза.
Избран за проекта ЕНПЕ, методът на консенсусната конференция е основан на
компетентността и сътрудничеството на специалисти и споделянето на сравнителен опит.
Методът изглежда много подходящ за разработване на обща практика, директно
вдъхновен от правилата на справедлив съдебен процес, предвидени в европейското
законодателство и съдебна практика.
Кулминацията на тази работа беше пленарна конференция на 29 май 2015 г. в аулата
на италианския Върховен съд в Рим, която по всички оценки беше голям успех. Съдии,
адвокати, експерти и учени, както и представители на върховните съдилища и други
европейски и международни институции, общо 160 души от 22 държави допринесоха за
консенсусната конференция.
Въз основа на подготвителната работа и на дебатите по време на пленарната
конференцията, журито от ключови европейски личности приеха на редовни интервали
да изготвят настоящото Ръководство за добри практики.
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Формуляр за членство
АБОНАМЕНТ ЗА ГОДИНА 2016
Моля, изпратете обратно попълнено до Jean-Raymond Lemaire (EEEI)
92 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret
КОЛЕГИЯS

одина2016

1° Активен институционален стник
2° Институционален участник
3° Член – физическо лице

O
O
O

4° Член - юридическо лице,O
5° Член партньор
O
Наблюдател
O

Идентификация на лицето



Институция или юридическо лице
Име: …………………………………………………………………………



Лице или законен представител на институцията или на юридическото лице :

Г-жа - Г-ца

Пол:
Пълен адрес
Държава

Собствено име

Град

E-mail

Телефон

Мобилен телефон

Дейност (за лице)
тори законен представител (ако е необходимо, за институция или юридически лица):

ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ ЗА 2016
1° колегия
2° колегия
3° колегия

………………………
Активен институционален
…(*)
Институционален член
нулева
Член - физическо лице
100 €
(с изключение на членовете на съдебната власт, академичните среди и
студентите, като членове физически лица: 20 €)

4° колегия
5° колегия

Член - юридическо лице
Член партньор

(*)

нулева
нулева

Наблюдател
(*) Размер, определен от COMEX, съгласно устава

Платена сума:
Абонаментът трябва да бъде платен преди:
чрез банков трансфер - референция: ADH16 + име на член.
(CIC LAGNIEU 46 rue Pasteur 01150 LAGNIEU / IBAN FR76 1009 6181 8200 0589 0020 130 – BIC CMCIFRPP)
Този формуляр за членство представлява документално доказателство за заплащане за Вашето
счетоводство

Място:

Дата

Име

Подпис

Първоначалното членството се придобива само след решение на Общото
събрание. То се подновява всяка година с плащането на абонамента.
Членовете признават, че са напълно запознати с устава и вътрешните правила
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Ръководство за добри практики в областта на съдебната експертиза в гражданското
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