Утвърдено със
Заповед № 1369 от 07.09.2016г.
на Председателя на ВАС
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ В СЪДА И В СЪДЕБНАТА ЗАЛА
РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
т.1. Тези правила уреждат поведението на гражданите във ВАС и
съдебната зала.
т.2. Правилата за поведение в съда и съдебната зала се създават с
цел да регламентират:
а) опазване реда в съдебните зали по време на съдебни заседания;
б) ефективни мерки за предотвратяване на безредици, терористични
заплахи, терористични актове, кражби и други нарушения на обществения
ред в сградата на ВАС.
РАЗДЕЛ II ПОВЕДЕНИЕ В СЪДА И СЪДЕБНАТА ЗАЛА
т.3. Сградата на ВАС е отворена за граждани всеки работен ден от
8:30 до 17:00 часа .
т.4.1. Гражданите, влизащи в сградата на ВАС, задължително
подлежат на проверка от служителите на съдебната охрана, съгласно
утвърдените от Министерството на правосъдието правила за вътрешния
ред, пропускателния режим и сигурността на съдебните сгради и обекти.
т.4.2. В сградата на ВАС не се допускат граждани с неприличен
външен вид, в явно нетрезво състояние, под влиянието на упойващи или
наркотични вещества или с агресивно или скандално поведение.
т.5.1. Служителите на съдебната охрана са задължени да осигуряват
и контролират обществения ред в сградата на ВАС и сигурността на
органите на съдебната власт при осъществяване на техните правомощия.
т.5.2. Служителите на съдебната охрана осъществяват своите
функции със средства и методи, допустими от закона.
т.6. Всички съдебни заседания са публични, с изключение тези,
които по силата на нормативни разпоредби или по преценка на съдебния
състав се провеждат при закрити врата.
т.7. Заседанията се водят от председателя на съдебния състав.
Присъстващите граждани следва да изпълняват стриктно указанията на
председателя на състава. Същият следи за реда в съдебната зала и може
да налага глоби за нарушаването му. В правомощията на председателя е
да отстрани от залата всеки, който не спазва реда.
т.8. Гражданите следва да заемат мястото си в залата преди
започване на заседанието.
т.9. Поведението на присъстващите в залата следва да е съобразено
с етичните норми и да не възпрепятства провеждането на съдебното
заседание.
т.10. В съдебната зала е забранено:
а) фотографирането, правенето на видео- и звукозаписи по време
на съдебното заседание;
б) използването на мобилни телефони по време на съдебното
заседание и наличието на такива с незададен безшумен режим;
в) тютюнопушенето, включително и на електронни цигари;
г) консумацията на храни и напитки, различни от вода.

РАЗДЕЛ III
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
т.11. За неуредените в тези правила въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото българско законодателство и приложимите
вътрешни актове, регулиращи дейността на ВАС.
т.12. Контролът по спазване на правилата се възлага на главния
секретар на ВАС.
т.13. Правилата и всички последващи изменения и допълнения в тях
влизат в сила при утвърждаването им от председателя на ВАС.
т.14. Тези правила са утвърдени със Заповед на председателя на
ВАС.

