
ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ В 

СЪДЕБНИТЕ СИСТЕМИ
ВЪЗМОЖНОСТИ.

ПРИНЦИПИ.

ПРИЛОЖЕНИЯ.



ТЕХНОЛОГИИ, ПРИЛАГАНИ В СЪДЕБНИТЕ СИСТЕМИ

• Поддържащи, подпомагащи

• Заместващи 

• Разрушаващи 



Машини за търсене на съдебна практика;
Онлайн решаване на спорове;
Изготвянето на проекти на актове
Анализи /прогнози, тарифи/;
Оценка на риска от рецидив
Категоризиране на договори всъответствие с 
различни критерии и откриване на увреждащи 
или несъвместими клаузи;
„Чатботс” за информиране на страните или за 
подкрепата им в техните правни процедури.

Приложения на инструменти на ИИ, наблюдавани 
от Съвета на Европа към 2018г.



ЕВРОПЕЙСКА ЕТИЧНА ХАРТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЗКУСТВЕН 
ИНТЕЛЕКТ В СЪДЕБНИТЕ СИСТЕМИ И ТЯХНАТА СРЕДА

• https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-
publication-4-december-2018/16808f699c
(текст)

• https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-
european-ethical-charter-on-the-use-of-
artificial-intelligence-ai-in-judicial-systems-and-
their-environment (материали)

https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c
https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-european-ethical-charter-on-the-use-of-artificial-intelligence-ai-in-judicial-systems-and-their-environment


ОСНОВНИ ПОСЛАНИЯ НА ХАРТАТА

Принципи 

1. Зачитане на основните права

2. Недискриминация

3. Качество и сигурност

4. Прозрачност, безпристрастност и 
справедливост

5. „Под контрол на потребителя”

Адресати 
• Обществени и частни структури, отговорни за 

обмислянето и разгръщането на инструментите и 
услугите на ИИ, включващи обработка на съдебни 
решения и данни /машинно обучение или всякакви 
други методи, произтичащи от науката за данните/

• Обществените фигури, натоварени със вземане на 
решения в областта на законодателството или 
регулаторната рамка, за развитието, проверката и 
ползването на тези инструменти и услуги

• Представителите на съдебните системи

• Независими органи, отговорни за периодичната 
оценка на степента на въвеждане на принципите на 
Хартата и адаптирането й.



НАСОКИ ПО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРЕД ХАРТАТА

• Насърчавано - подобряване на съдебната 
практика; достъп до правото; създаване на 
нови стратегически инструменти.

• Възможно - при изготвянето на скали, 
тарифи, таблици при някои граждански 
спорове; при алтернативни мерки за 
уреждане на спорове по граждански дела; 
онлайн решаване на потребителски спорове; 
при наказателни разследвания, за да се 
установи къде се извършват престъпления и 
идентифициране на подозрителни финансови 
потоци.

• След допълнителни научни изследвания –
профилиране на съдии; в очакване на 
съдебните решения – статистическа 
обработка, хибридни системи.

• Изключително резервирано - в наказателната 
област с цел профилиране на физически 
лица; при възприемане на стандарт, основан 
на количество (опасност от кристализация на 
съдебната практика и потенциални 
отрицателни последици за 
безпристрастността и независимостта на 
съдиите). 



АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

• Търсене

• Прогнозиране

• Решаване на спорове онлайн

• Правен анализ

• Профилиране

• Автоматизация на документи

• Превод

• Разпознаване на реч/текст

• Електронно администриране/бюджетиране



НОВИ ЧОВЕШКИ ПРАВА

• правото на субектите на данни да не бъдат обект на автоматизирани решения, които съществено 
ги засягат, без да се вземе предвид становището им, обхващащо и правото да получат човешка 
намеса;

• правото на получаване на информация относно мотивите, на които се основава обработката на 
данни, извършвана чрез алгоритми;

• правото на противопоставяне на този процес на обработка;

• нов прочит на правото да се обжалва решението пред съд и в процес, по смисъла на чл. 6 от 
ЕКПЧ.



СЪДИЛИЩАТА В КИТАЙ

Съдилищата използват ИИ и други информационни технологии за подобряване на възможностите на 
съдебната система, като правят:

1) съдебните процедури по-прозрачни; 

2) съдебните услуги по-достъпни; 

3) процесуалните действия по-интелигентни; 

4) изпълнението на решенията по-ефективно; 

5) управлението на информацията по-стандартизирано; 

6) Съдебните решения по-прецизни. 



ИНТЕРНЕТ СЪДИЛИЩАТА 
HANGZHOU, BEIJING, GUANGZHOU

Прилагат съдебни правила и процедури в Интернет. 



ИНФОРМАЦИОННАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА В КИТАЙ
ПОКРИВА ПОВЕЧЕ ОТ 3 500 СЪДИЛИЩА И 10 000 ПРИЛЕЖАЩИ ТРИБУНАЛИ – РАБОТЕЩИ В ЕДНА МРЕЖА. 

ФУНКЦИОНИРА ИЗЦЯЛО ОНЛАЙН.



ИНТЕЛИГЕНТНО ПОДПОМАГАЩО 
РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ.
АВТОМАТИЧНИ СЪОБЩЕНИЯ ЗА 
ПРАВНИТЕ НОРМИ.
ИНТЕЛИГЕНТНО ПРОУЧВАНЕ И 
ПРЕДЛАГАНЕ НА СХОДНИ ДЕЛА.
АВТОМАТИЧНО ГЛАСОВО 
РАЗПОЗНАВАНЕ В ХОДА НА СЪДЕБНИТЕ 
ИЗСЛУШВАНИЯ

Реализирано е автоматично 
сближаване, актуализиране в реално 
време и динамичен анализ на 
информацията за делата на всички 
съдилища в страната.

Напълно автоматично генериране на 
съдебна статистика.

Интелигентен анализ на съдебното 
производство.

Интегрирана 
служебна платформа Наблюдение на делата

Всички тези възможности са намалили натоварването на 
съдиите с повече от 30 % и са подобрили ефективността на 
правораздаването с повече от 25 %.

КЪМ МОМЕНТА СЪДИЛИЩАТА В КИТАЙ РАЗПОЛАГАТ С:



“SMART COURT” БЪДЕЩА СИСТЕМА 

Вездесъща интелигентна система, 
тясно интегрирана с работата на 
народния съд.

Интелигентна услуга, съчетаваща
виртуалност и реалност.

Създадена за обществото, страните, 
съдиите, адвокатите.

! Рискове от унификация, 
стандартизация и загубване на 
човешкото лице на правосъдието.



БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО ВИ!

АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

СЪДИЯ В АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА

A.LAZAROBA@NNCC.JUSTICE.BG


