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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪДЕБНИ УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИ С
УВРЕЖДАНИЯ
Настоящите правила уреждат дейността на съдиите и служителите на
Районен съд – Дряново при предоставяне на съдебни услуги на хора с
увреждания. Правилата имат за цел да осигурят достъп до правосъдие на хората
с увреждания, еднакъв с този на останалите граждани.
1. Служителите на „Съдебна охрана":
а/ насочват хората с увреждания към необходимата им канцелария или съдебна
зала,
б/ обръщат се към ръководството на Районен съд - Дряново, за да бъде
осигурен служител, който да придружи хората с увреждания до необходимата
им канцелария или съдебна зала.
2. Служителите на Районен съд - Дряново, насочват или придружават
хората с увреждания до необходимата им канцелария или съдебна зала.
3. Служителите на Районен съд - Дряново взаимодействат помежду си,
когато хора с увреждания имат потребност от услуги в различни канцеларии.
4. Лицата с невидими признаци на увреждания съобщават статута си и се
обръщат за помощ към служителите на „Съдебната охрана" или на Районен съд
- Дряново.
5. Придружителите на лица с увреждания информират служителите на
„Съдебната охрана" за статута си, разясняват целта на посещението в
Съдебната палата и посочват необходимостта от съдействие.

6. Служителите на Районен съд - Дряново обслужват с подходящото
внимание и с уважение хората с увреждания, като се съобразяват с вида на
уврежданията.
7. Служителите на Районен съд – Дряново информират гражданите с
увреждания, че формулярите на съда се предоставят безплатно.
8. Служителите на Районен съд - Дряново имат задължението да прочетат
и помогнат при попълване на документи на хора със зрителни увреждания.
9. При участие на глухи или неми в съдебни заседания, съдията
докладчик по делото назначава тълковник за осигуряване на пълноценно
участие на лице с увреждания съгласно чл. 142, ал. 4 от НПК и чл. 195 от ГПК.
Настоящите правила са изработени в съответствие със Закона за
интеграция на хората с увреждания (Обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г., в сила от
1.01.2005 г.) и влизат в сила от деня на утвърждаването им.
Същите да се оповестят публично чрез публикуването им на интернет
страницата на съда.

