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ОБРАЗЪТ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА 
 

Изследване на Алфа-Рисърч по проект на ССБ, финансиран от МАТRА/KAP 

(извлечение) 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ 

1. Образ на съдебната система 

Независимостта, ефективността и прозрачността на съдебната система са едни от 

най-сериозните проблеми за България. Периодичните изследвания на общественото 

мнение показват, че отношението към съда, следствието и прокуратурата се 

характеризира трайно с едно от най-ниските равнища на доверие.  

Критиките по отношение на съдебната реформа, борбата с корупцията и 

организираната престъпност не отсъстват в нито един доклад на ЕК от 

предприсъединителния период.  Те отчетливо се повтарят и в междинните доклади от 

2007 г. и 2008 г., след като България стана реален член на Европейския съюз.   

Освен “отвън”, „системата” се сблъсква с много критики и „отвътре” – както от 

страна на гражданите в страната, така и на хората, работещи в самата система. Ако 

трябва да обобщим тези мнения и реакции, те са: всички, включително и 

магистратите, са недоволни от съдебната система, но никой не се чувства 

субект на промяна.  

Образът на съдебната система се оказа консистентно негативен. Мненията на 

широката общественост, наблюдаваща твърде отдалеч работата на съдебната система, 

позициите на страните по дела и на самите магистрати, се пресичат в няколко много 

ясно очертаващи се направления: 

o Корупция – и според гражданите, и според магистратите това е един от 

безвъпросните проблеми на съдебната система. Различията са единствено относно 

нейния обем и обхват. Според широката общественост корупцията е мащабна и 

пронизва всички нива на съдебната система, а според магистратите и страните 

по дела корупционните практики са концентрирани по върховете на съдебната 

система. Широката общественост е много силно повлияна от материали в медиите, 

представящи хотелиерският бизнес на висши магистрати (или техните съпруги и 

дъщери), информация за случаи на заловени магистрати с белязани пари, случаи на 

изгубени или забавени дела и преписки и пр. Образът на тънещи в охолство 

нерегламентирано забогателите магистрати се е разпрострял върху цялата съдебна 

система, а медийните случаи се възприемат не като изключение, а като норма.  

o Лош подбор на магистратите – подобно на повечето публични сфери, 

недобрият кадрови подбор влияе негативно върху цялостното функциониране на 

съдебната система. Той се отразява не просто върху качеството на работа, но и 

върху мотивацията, с която „магистратите с връзки” израстват в йерархията. Това, от 

своя страна, демотивира останалите, заложили единствено на своя професионализъм.  

o Дефицит на морал – И според магистратите, и според широката общественост 

системата работи, само ако в нея влизат морални и съвестни хора, но в голяма степен е 

пропусклива към некоректни действия, недобросъвестност, липса на 

професионализъм и корупция.   

o Невъзможност на системата да упражнява вътрешен контрол, да гарантира 

професионализъм, отчетност и ефективност – освен, че не е изградила успешно 

действащи механизми за подбор и кариерно израстване, съдебната система не успява 

да наложи работещи форми на вътрешен контрол и отчетност. Бавенето на 

делата и продължителния съдебен процес не изглежда нищо друго, освен лоша работа 
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или преднамереност. В такъв контекст нито аргументи за гарантиране на права, нито 

процесуални трудности могат да смекчат общественото недоволство.  

o Податливост на външен натиск – под една или друга форма натискът върху 

системата от страна на политически и икономически кръгове, или от страна на 

престъпни групировки, се превръща в един от основните елементи в образа на 

съдебната система. Независимо, че „има принципни и отговорни магистрати” 

наличието на макар и малък кръг от „поръчкови” съдии, прокурори, следователи е 

предпоставка за достатъчно вратички, от които могат да се измъкнат обвиняемите. 

(Много често с това се обяснява смяната на водещите определено дело прокурори). 

Това, от своя страна обезсмисля труда на останалите, намалява мотивацията им и 

въздейства изключително негативно върху общественото мнение.   

Всичко това по един или друг начин води до отказ от правосъдие. От гледна точка 

на гражданите, за които разрешаването на спорове, конфликти и отстояване на права 

изглежда като скъпо струващо и времеемко занимание, свързано с много главоболия и 

трудности. Ето защо, гражданите само в тежки случаи търсят своите права в съда. 

Подобно отдръпване е по-скоро индикативно за слабото доверие в съдебната система и 

възможността й да въздава правосъдие по бърз, удобен и ефективен начин.  

Макар и страните по дела да изразяват не толкова крайни позиции в своите оценки 

за съдебната система, те също са повлияни в голяма степен от медийния й образ. Никой 

от участниците не заявява самият той да е бил подложен на корупционен натиск. 

Повечето от тях споделят, че в лицето на съдията са видели „съвестен и стриктен” 

човек. Въпреки това, те също смятат, че съдебната система „страда” от описаните по-

горе проблеми. Към негативният образ на системата обаче, добавят: психологически 

дискомфорт (жена, която води дело за издръжка), лошо отношение към страните по 

дела, загуба на време, дълги и сложни процедури и пр. 

Липсата на резултати в борбата с корупцията и организираната престъпност, 

отсъствие на убедителни резултати и ефективни присъди по редица дела от обществен 

интерес са в основата на дългогодишното ниско доверие към съдебната система. 

Вместо малко по малко да излиза от този негативен образ, съдебната система 

продължава да затъва в блатото на общественото недоволство.   

През последните години бяха извършени конкретни реформи на равнище районни 

и окръжни съдилища – въвеждане на електронно разпределение на делата, компютърни 

информационни системи, бяха подобрени административните услуги, подобри се 

информационното обслужване – чрез поставяне на указателни табели, и табели на 

отделните гишета, информация за графика и др.  

Тези промени, както и добрият личен опит на част от хората, които са 

имали контакт със съдебната система през последните години оказват 

позитивен ефект върху оценките, но не са в състояние да променят цялостните 

им нагласи и отношение. 

2. Информационна политика 

Очертаният образ на съдебната система е много силно повлиян от медиите. 

Същевременно те се възприемат като основният и най-предпочитан информационен 

канал за широката общественост.  

Според всички заинтересовани страни (включително и съдебни журналисти), 

медиите акцентират твърде много върху наказателни дела и почти отсъства или е слабо 

засегната информация по крупни и важни граждански дела. Промяна в тази  посока е 

много необходима според участниците в изследването, защото досегашната практика 

създава силно изкривена представа за тежестта на наказателните дела в общия обем 

дела, минаващи през съдебната система. Така, работата на съдебната система се 
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представя частично, а резултати от важни граждански дела не стават достояние на 

обществото.  

Критиките към публикуваната в медиите информация е основно по 

отношение на затварянето на съдебната система в сложен професионален език. 

 Този проблем беше откроен от всички заинтересовани страни. От тук,  

всички анкетирани страни споделят, че е изключително важно и би било много 

полезно, ако след приключване (като цяло или на отделни инстанции) на дела с голям 

обществен интерес, съдиите представят и обясняват на разбираем език своите решения 

и мотивите към тях пред журналисти. Тази практика допринася за по-добро разбиране 

на отделните казуси и решения и би се отразила позитивно върху образа на съдебната 

система. Тук обаче, е много важно да се дават пояснения и върху какви законови 

изисквания е стъпило съдебното решение (например, както е в случая с делото за 

Маргините – широката общественост не разбира, дали делото е спряно порази законово 

задължение на съда и също така не разбира какво произтича от това – дали делото е 

завинаги спряно или може да бъде възобновено). Ако проблемът с представяне на 

информация от страна на съдебната система не бъде разрешен, образът ще продължава 

да бъде негативен, а доверието – ниско. Ето защо, освен преодоляването на редица 

проблеми в съдебната система, е необходимо да бъдат вложени много усилия към 

представяне на ясна и разбираема информация по знаковите дела. Споделяната от 

някои съдии позиция „съдията говори с решенията си”, а от прокурорите – 

“прокурорът говори с актовете си”, не е работеща в комуникацията с широката 

общественост и не би довела до промяна в образа на съдебната система.  

Много голям интерес има към представяне на информация от „кухнята” на 

съдебната система – материали, в които на разбираем език се обяснява как 

функционира съдебната система, какви са основните трудности в работата на 

магистратите, какви са техните задължения и отговорности, каква е натовареността, как 

се аргументира едно или друго законодателно или процесуално изискване и пр. Важно 

е да се отбележи, че интересът към тази тема е много висок сред гражданите, но според 

журналистите това вече е правено и изглежда по-скоро безинтересно. Т.е. тук имаме 

съществено разминаване между оценките на една професионална група (журналисти), 

която поради факта, че е посветила цялото си ежедневие на информация за съдебната 

система, е на мнение, че такава информация има предостатъчно и това не би било 

интересно за зрителите/читателите. Потопени в своето ежедневие, журналистите не 

успяват да анализират интереса на аудиторията, предпоставят един или друг интерес и 

така преувеличават степента на въздействие и запомняне на други подобни, вече 

публикувани предавания/материали. Поради ролята си на медиатор, те всъщност 

ограничават разработването на информация, която дава по-детайлна представа за 

работата на институциите на съдебната власт и поставят много силен акцент 

единствено върху делата.  

Именно поради много обширния информационен поток и поради много голямото 

многообразие от информационни източници, предавания за съдебната система трябва 

да бъдат правени и разпространявани през различни информационни канали, в 

различни часови пояси, насочени към различни целеви групи.  

Много добре се приема изработването и излъчването на сериал/игрален филм, 

който да поставя акцент върху работата на съдебната система в България (по подобие 

на Али Макбийл, Адвокатите от Бостън и др.). Подобна информация освен, че би 

издигнала престижа на съдебната система, би дала възможност да се акцентира върху 

различни аспекти от правораздавателния процес – права на жертвата, рисковете от 

съдебна грешка, трудности в процеса по събиране на доказателства, морално-етични 

аспекти и др.  
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Съществен проблем в реализирането на една по-обширна информационна политика 

обаче, е готовността за активно включване и медийно присъствие на хората от 

съдебната система. Доколкото това би било допълнително натоварване и 

затруднение за магистратите, те към момента го възприемат като по-скоро 

индивидуално решение на съответния съдия, прокурор, но не и като 

препоръчително изискване за разясняване на мотивите по делото пред медиите, в 

случай, че има журналистически интерес. Особено чувствителна е тази 

съпротива сред представителите на прокуратурата.  

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО СРЕД ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ 

1. Оценка за работата на съдебната система 

Общественото мнение за работата на съдебната система е устойчиво негативно. 

Особено критично е общественото мнение към липсата на видим “прогрес” в 

работата на съд, следствие и прокуратура – доминиращото мнение (60%) е, че 

работата на съдебната система е лоша и не се подобрява. В общите оценки за 

работата на отделните институции на съдебната система няма съществени социално-

демографски различия. Всички социални групи изразяват еднакво (критично) мнение.  

По-съществена диференциация се появява, когато се търсят по-дълбоките пластове 

на този негативен образ и причините за незадоволителните резултати в работата на 

съдебната система. Обособяват се три  много отчетливи групи, чиито позиции 

постоянстват по редица въпроси и индикатори.  

 Първата е групата на хората с по-ниско образование и статус, безработни или заети 

в производство (ръчен или по-ниско квалифициран труд, хора от обслужващия 

сектор и др.). Тяхната позиция е много по-повърхностна и много силно доминирана 

от мнението, че в съдебната система има корупция и на това се дължат неуспехите 

на правораздавателните органи.  

 Втората група, хора с високо образование и статус, високи и средни доходи също 

посочват като много значим проблем и обяснителен модел корупцията в средите на 

съдии, прокурори и магистрати, но проявяват и по-висока от средното 

чувствителност към по-общите системни предпоставки, които определят работата 

на съдебната система-свързаност с икономически и престъпни групи, политически 

натиск.  

 Трета е “микро” групата на представителите на свободни професии, интелигенция. 

Макар и малка по обем група, представителите на интелигенцията не са хомогенни - 

много от тях са адвокати или са част от микро общности, които на местно ниво се 

срещат и общуват често с магистрати, но други са част от артистичните среди или 

друг интелектуален вид дейности - т.е. предполагаемо това са местни елити). 

Поради своята разнородност тази изключително малка по обем група (около 3% от 

пълнолетното население) има отчетливо по-нюансирано мнение за работата на 

съдебната система. Вероятно поради по-близките си контакти и познанства с 

магистрати и по-близкия си поглед върху работата на правораздавателните 

институции, тази група има много повече критики към начина, по който 

функционира системата, но изразява и малко по-високо от средното положително 

отношение към отделните институции и особено към съда (“подобрява” се 10% при 

средно 3%). 

Средните оценки (сред всички интервюирани) за отделните институции на 

правораздавателните и правоохранителни органи са сходни. Отношението към всички 

тях е еднакво критично, а нито една институция не е “оправдана”  от обществото за 
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липсата на резултати по знакови дела, или за резултати в борбата с организираната 

престъпност и корупцията.  

За широката общественост “справедливостта на присъдите” е основният измерител 

на работата на съдебната система (92%). На следваща позиция, също с много висока 

подкрепа (62%) е “мотивиране пред обществото на решенията и изхода от делата със 

значим обществен интерес”.  

Същественият проблем обаче е, че широката общественост споделя мнението, 

че повечето знакови дела през последните години завършват преобладаващо с 

несправедливи присъди
1
 (оправдателни или присъди с ниски наказания). Широкото 

разпространение на това мнение, много  силно рефлектира върху усещането за 

социална несправедливост и неравнопоставеност на отделните граждани пред закона. 

От тук – в общественото съзнание правораздавателните институции не са в състояние 

да упражняват своите регулативни функции и да убедят обществото, че има правов ред 

и правова държава. “Който си плати, ще го оправдаят” е едно от най-често 

споделяните мнения в разговорите с гражданите.  

Липсата на добре функциониращи вътрешни механизми за контрол, 

отчетност и ефективност са един от най-важните проблеми, с които трябва да 

се справи съдебната система.  Тяхното отсъствие към момента прави системата 

много силно пропусклива към натиск и нерегламентирани или некоректни 

действия, а това е много силна предпоставка за уронване на доверието и 

обществения престиж на съдебните институции.  

 2. Информационни източници, които влияят върху формиране на обществения 

образ на съдебната система 

Изследването показва два много устойчиви информационни фактора, които влияят 

при формиране на общественото мнение за съдебната система.  

Първият е представената в медиите информация. Този източник е с много голям 

обем и обхват, а от съдържателна гледна точка доста силно акцентира върху 

проблемите в работата на съдебната система и показва случаи на корупция, 

злоупотреби и нередности. Така медийните случаи се възприемат не като изключение, а 

като норма и биват екстраполирани върху цялата система.  

Поради свръх интензифицирания информационен поток (множество медии, теми и 

говорители) и изключителната сложност на юридическата материя, широката 

общественост не успява да проследи в детайли отделните съдебни случаи  с техните 

факти и аргументи. Информацията за съдебната система се представя преобладаващо 

от външни на системата хора. Самите магистрати говорят много по-рядко, използват 

професионален език или директно се позовават на членове от закона. Това 

изключително затруднява комуникацията с широката общественост. Ефектът – 

неразбиране на аргументите и законовите основания на едно или друго решение.   

В резултат на това зад всеки съдебен случай по презумпция широката 

общественост вижда корупция и/или външен натиск, а забавянето на делата се 

свързва с лоша работа или преднамереност. Никакви аргументи за гарантиране на 

права или процесуални трудности не могат да смекчат общественото недоволство.  

Вторият фактор на влияние е личният контакт (страни по дела, хора, които 

познават магистрати и др.). Този фактор има по-голяма плътност, но на практика е с 

много малък обхват. Хората, които са имали контакт със структури на съдебната 

система, са 27% от пълнолетното население.  

                                                 
1
 Част от посочените от широката общественост съдебни дела не са реално завършили към момента на 

изследването. Тези въпроси ни поставят по-общия проблем за неразбиране на мярката за неотклонение и 

възприемане на излизането от арест като окончателно приключване на делото и “оправдаване”-

проблеми, които ще бъдат разгледани по-нататък.  
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Степен на удовлетвореност от следните дейности: 

Административни 

услуги в съда 

Съдебно 

дело 

Административни 

услуги в 

прокуратурата 

Дело/преписка в 

прокуратурата 

Удовлетворени 37% 12% 5% 6% 

Частично 

удовлетворени 

47% 54% 59% 60% 

Неудовлетворени 16% 34% 36% 34% 

 

Оценките и на страните по дела и на хората, които са ползвали административни 

услуги, са умерено критични. Мнозинството от тези групи са “частично 

удовлетворени”, което е един добър показател за работата на съдебната система на 

“всекидневно ниво”. Както отбелязахме обаче, съществените дефицити и проблеми са в 

липсата на резултати по знакови за българския преход дела.  

Друг много важен показател за удовлетвореност е оценката на 

административното обслужване. Той се отличава със сравнително високи 

стойности (37% удовлетворени, 47% частично удовлетворени). Тези мнения 

показват, че поредица от усилия, насочени към подобряване на 

административните услуги (оптимизиране на организацията на 

административното обслужване, обучение за съдебни администратори и др.)  

имат ефект и са постигнали видим за ползвателите резултат.  

3. Направления на комуникация 

Един от съществените проблеми на представяната в медиите информация е 

прекомерният акцент върху шумните и скандални случаи. Тази информация безспорно 

има своята много важна роля – натиск към институциите за борба срещу злоупотребите 

с власт и корупцията и пр. Широката общественост категорично подкрепя медийния 

натиск, защото смята, че така институциите ще работят по-добре.  

Недостатъкът на залитането само в теми, свързани със злоупотреби, корупция и 

нерегламентирани контакти с организираната престъпност е, че те създават 

впечатление, че тези проблеми не са изключение, а норма, че случаите на корупция 

пронизват абсолютно цялата съдебна система и всички магистрати, а не засягат 

ограничен брой действия.  

Тези случаи са важни и интересни за широката общественост, но далеч не 

изчерпват обществения интерес. Не по-малко важни за гражданите са материали и 

информация, която ги информира за техните права, представяне на значими 

граждански дела, представяне на информация от “кухнята” на съдебната 

система и др.  

Според всички заинтересовани страни (включително и съдебни журналисти), 

медиите акцентират твърде много върху наказателни дела и почти отсъства или е слабо 

засегната информация по крупни и важни граждански дела. Промяна в тази  посока е 

изключително необходима според участниците в изследването, защото досегашната 

практика създава много изкривена представа за тежестта на наказателните в общият 

обем дела. Така, работата на съдебната система се представя частично, а резултати от 

важни граждански дела не стават достояние на обществото.  

Акцентирането върху един по-широк набор от теми и материали ще допринесе 

за по-обективно и по-диференцирано обществено мнение – а от тук, и вероятно ще 

изгради по-високо доверие към съдебната система и магистратите.  
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4. Готовност за отнасяне на случаи в съда 

Един от съществените въпроси на доверието към съдебната система е 

готовността на гражданите, в случай на проблем или конфликт, да отнесат случая в 

съда. Към момента ощетени лица само в тежки случаи търсят своите права в съда. 

Воденето на съдебно дело се възприема като твърде скъпо и времеемко начинание.  

Същевременно всички магистрати (предимно в столицата и големите градове) се 

оплакват от свръх натоварване. Ако погледнем в перспектива – именно в големите 

градове ще продължават да се увеличават съдебните дела – поради темповете на 

вътрешна миграция към столицата и големите градове, поради икономическата 

стабилизация и растеж – които неминуемо ще водят до нарастване на конфликтиращи 

интереси и поради съсредоточаване на голям брой от компаниите в тези региони.  

Ето защо, съществена част от реформиране на самите съдебни институции, е и 

по-доброто планиране и разпределяне на щата, сградите и залите и пр.  

Един проективен въпрос ни показа, че над две трети от гражданите не биха 

завели съдебен иск, ако бъдат ощетени като потребители. Въпреки че като абсолютен 

брой и останалата една трета е достатъчна, за да създаде свръхнатовареност на 

съдилищата, погледнато като обществен феномен, това е косвен индикатор за слабо 

доверие и ниска оценка за ефективността на съдебните институции.  
 

Казус: Представете си, че сте си закупили мебели на стойност 500 / 1800 лв. от 

производител, но един месец след уговорения срок вашите мебели все още не са 

доставени, а производителят все казва, че след няколко седмици ще ги достави. Какво 

ще предприемете? 

Едва 14% биха предприели някакви действия, ако щетата е за 500лв. При покачване на 

хипотетичната щета делът на гражданите, които биха проявили активност е 33%.  

МНЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОБЩНОСТ ЗА РАБОТАТА НА 

СЪДЕБНАТА СИСТЕМА 

Освен от широката общественост, съдебната система получава много критики, 

както от едни от преките заинтересовани страни – адвокатите, така също и от страна на 

самите магистрати.  

Мненията на различните професионални групи се различават, а на моменти дори 

напълно се противопоставят, което е обяснимо предвид различните им професионални 

роли и различните им процесуални задължения в рамките на съдебния процес. Ние не 

бихме могли да правим критичен анализ на тези позиции. В рамките на настоящия 

доклад ще ги обобщим по начин, по който са били представени от магистратите.  

1. Корупция –магистратите, не отричаха, че този проблем съществува и се 

отразява негативно на цялостното функциониране на съдебната система. В същото 

време, от тяхна гледна точка, мащабите на корупцията са далеч по-малко като обем 

и обхват и засягат само малка част от магистратите. Те самите се чувстваха 

потърпевши от тези практики, защото по този начин общественото недоверие и 

генерализации (“всички са корумпирани”) ги демотивира и създава неблагоприятен 

социално-психологически климат на работа.  

От своя страна, самите магистрати нямат готовност да инициират промяна и да 

създадат механизми на вътрешен контрол и непримиримост към тези практики. Именно 

защото това не са спорадични действия на един или друг магистрат, а става въпрос за 

по-обща обвързаност между хора по висшите етажи на съдебната система, политически 

кръгове и организирана престъпност, системата не може да изгради “пречистващ” 

механизъм “отдолу”.  

2. Кадрови подбор и подготвеност на кадрите – както сред адвокатите, така и 

сред самите магистрати, въпросът за професионалната подготовка беше поставен много 
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сериозно. Израстването на магистрати с връзки влияе негативно върху цялата система и 

демотивира останалите. Този начин на израстване е симптоматичен и за 

принципите и ценностите, от които се ръководят хората, които са назначени по 

този начин в системата, а когато в последствие те заемат ръководни постове, 

определя и стила им на ръководство и подбор. “Всички знаят, че случайни хора не 

стават народни представители, нито съдии или прокурори. Нужни са протекции, 

които обаче пораждат зависимост и обратен ефект” (мнение адвокат) 

Особено проблематична от гледна точа на адвокатите е слабата подготовка 

на дознателите (“за дознателите и следователите важи в пълна сила “всеки си носи 

собствено НПК в джоба и го тълкуват по своему”
2
) и малкият им брой, недоброто 

професионално ниво в средите на прокуратурата и формализирането на съдиите 

(“често те гледат само буквата на закона”), назначаване на съдии без опит, а в 

същото време ранно пенсиониране на опитни добри съдии.   

3. Критики към процесуалните норми и принцип на организация на системата 

Тук магистратите посочваха много и различни проблеми. По-долу сме посочили 

дословно най-важните и често повтарящи се от тях: 

 «Липса на тълкувателни решения»  (мнение на съдии) 

 «Принципът за единност и неделимост на прокуратурата е пълен абсурд. 

Случвало се е в съдебна зала прокурор да каже, че не поддържа 

обвинението»  (мнение адвокат) 

 «Масова практика е делата да се четат в съдебна зала» 

 «Изпълняват се политически поръчки и то на най-високо ниво» 

 «Нормативната база се променя непрекъснато» 

 «Съдебната система е много претоварена» 

 «Материалната база е лоша - няма достатъчно зали, сградите са 

претоварени” 

4. Дефицит на морал – И според магистратите, и според широката 

общественост системата работи, само ако в нея влизат морални и съвестни хора, но в 

голяма степен е пропусклива към некоректни действия, недобросъвестност, липса на 

професионализъм и корупция.  Веднъж създадени, нишите на неморални и незаконни 

действия, създават предпоставка за “измъкване на обвиняемите” и пропукване на 

цялостния правов ред. Никоя система обаче, не може да разчита само на морала като 

вътрешен регулатив. Липсата на механизми на контрол и отчетност са сред 

основните проблеми за българската съдебна система. Превръщането на отчетите 

само в статистически обобщения, без изграждането на съдържателни 

индикатори за качество и ефективност, рискува да остави системата 

непроменена в принципа й на работа. 

5. Невъзможност на системата да упражнява вътрешен контрол, да 

гарантира професионализъм, отчетност и ефективност – освен, че не е изградила 

успешно действащи механизми на подбор и кариерно израстване, съдебната система не 

успява да наложи работещи форми на вътрешен контрол и отчетност. Бавенето на 

делата и продължителния съдебен процес не изглежда нищо друго, освен лоша работа 

или преднамереност. В такъв контекст нито аргументи за гарантиране на права, нито 

процесуални трудности могат да смекчат общественото недоволство.  

6. Податливост на външен натиск – под една или друга форма натискът върху 

системата от страна на политически и икономически кръгове, или от страна на 

престъпни групировки, се очертава като основен елемент в образа на съдебната 

                                                 
2
 Всеки правораздава по свои норми и правила, без да има общ принцип, който да произлиза пряко от 

закона и да гарантира предвидимост.  
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система. Независимо, че „има принципни и отговорни магистрати”, наличието на макар 

и малък кръг от „поръчкови” съдии, прокурори, следователи е предпоставка за 

достатъчно вратички, от които могат да се измъкнат обвиняемите. (Много често с това 

се обяснява смяната на водещите делото прокурори). Утежняващо обстоятелство за 

противодействие на този натиск е фактът, че според магистратите обикновено той е 

съпроводен от обещания за кариерно израстване.  Това, от своя страна, обезсмисля 

труда на останалите, намалява мотивацията им и въздейства изключително негативно 

върху общественото мнение.   

ОБОБЩЕНИЕТО 

на работата по цялостния проект показва, че образът на съдебната система търпи 

същата ерозия и криза както останалите системи за социална регулация в българското 

общество – политика, морал, институционални норми и пр., само че, в доста по-големи 

мащаби.  Като система,  чиято същност е въздаването на справедливост, тя се сблъсква 

както с много по-висока критика от страна на гражданите, така и с  много по-високи 

очаквания. В болезнените условия на преход, обществеността изисква от съдебната 

система не само бързо и ефективно да извършва своята работа, като издава справедливи 

присъди, но и да въвежда ред, правила и законност във всички зле структурирани и 

организирани сфери на социалния живот. Въпреки наличието на редица обективни 

предпоставки за инерционността в образа на съдебната система и за бавната промяна на 

общественото мнение, изследването регистрира поне три съществени механизма, които 

могат да бъдат променени в обозрими срокове:  

 Много по-систематичен процес на информиране на гражданите за техните права, 

за начините и процедурите, по които работи съдебната система, за съобразяването на 

конкретните казуси със законовите рамки, със събраните доказателства и пр. Факт е, че 

каквито и познания да получи обществото, то винаги ще обръща повече внимание на 

резултата, а не на процеса на работа в съдебната система. Във всички случаи обаче 

повишената правна култура ще направи гражданите много по-чувствителни към теми 

като “медиен натиск”, “права на подсъдимите”, “спазване на процедурите”, “действия в 

рамките на определени правила”. Добрите практики на съдебната система по 

симулиране на процеси сред  различни социални групи, и особено – сред младежи, 

показват, че повишената правна култура поражда много по-адекватни очаквания, 

оценка и изисквания към работа на съдебната система.  

 По-бързи и решителни действия от страна на самата съдебна система по 

отстраняване на магистратите, които действат в разрез с професионалните и етични 

правила. Всички проучвания сочат, че позитивните ефекти от една добре свършена 

работа, са много по-малки от негативните въздействия на отделна корупционна, или 

недобросъвестна практика. Както обществото, така и редовите магистрати настояват 

много силно за ясни механизми за санкциониране на случаите на корупция, на 

назначаване и израстване с “връзки”, на обвързаност между представители на 

съдебната власт, политици и организирана престъпност. Според магистратите 

негативното влияние от липсата на прозрачна система за отчетност и контрол е не само 

пряко – върху изхода на конкретни дела, но и косвено, върху обезсмислянето труда на 

добросъвестните магистрати и демотивирането им. 

 Въвеждане на практика след приключването на големи знакови дела самите 

магистрати достъпно и разбираемо да обяснят пред журналисти и общественост 

присъдите и мотивите за тях. Много магистрати не са убедени в необходимостта от 

подобна практика, но липсата й е една от основните причини за устойчиво негативното 

обществено мнение. Тук става въпрос не само за липсата на добра комуникация, но и за 

нещо много по-съществено – преодоляване на пред/убедеността на общественото 



Алфа Рисърч, Образът на съдебната система, декември 2007 – март 2008г. 31 

мнение, че съдебната система е една затворена структура, която се ръководи от 

неразбираеми и чужди за обикновения гражданин правила, които противоречат на 

принципите на справедливостта и прозрачността. Конкретните механизми, разбира се,  

трябва да бъдат установени от самата общност на магистратите, но действия в тази 

посока са абсолютно наложителни. 


