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ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА 

НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

 

КОПИЕ до 

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

 

Уважаеми колеги съдии, членове на Съюза на съдиите в България, 

 

Както е известно на всички, страната ни се намира в ситуация на 

предизборна надпревара. В един такъв момент, изкушението да изтъкнеш себе 

си, охулвайки другите, е голямо. В последните две седмици наблюдаваме, че в 

обект на такива нападки нееднократно се превръща българският съд, въпреки 

че той не е участник в изборите. Преминава се границата между основателната 

критика и неподправената манипулация. 

 

Подобен пример бе предаването „Паралакс” на телевизия „СКАТ”, 

излъчено на 13.04.2013 г., в което в продължение на няколко часа бяха 

обсъждани решения на районен съд Златоград и окръжен съд Смолян по дело, 

което все още е висящо и предстои да бъде разгледано от Върховния 

касационен съд. Делото е брачно и основният спорен въпрос по него е за 

предоставянето на родителските права върху малолетно момиченце, което 

живее със своя баща в град Неделино. Съдът е предоставил упражняването на 

тези права на майката, което в никакъв случай не е в противоречие с трайно 

установената съдебна практика. В случая майката е румънка, поради което се 

променя и местоживеенето на детето. Разбираема е мъката на всеки един 

родител, който се бори за правата върху детето си. За нас съдиите е добре 

познато и озлобяването на родителите по тези дела. Поради това считаме, че не 

би следвало бащата да бъде упрекван за внушенията и оскърбленията, изречени 

в ефир срещу съдиите. В случая обаче прави впечатление, че политическата 

сила „Национален фронт за спасение на България”, която участва в изборите 

като „партията на телевизия СКАТ”, на 30 март (2 седмици преди предаването), 

е учредила в Неделино своя партийна структура. Предаването, излъчено на 

посочената по-горе дата, беше озаглавено „Съдии се изгавриха с живота и 

съдбата на българско дете” и в него бяха подложени на цинично обсъждане 

личният живот на конкретните съдии, произнесли се по това дело, техният 
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семеен статус и правните им познания. Нееднократно в предаването се правеха 

внушения за корупция и бяха обругани всички съдии от Смолян, при това не от 

бащата, а от водещи в телевизията. 

Подобни медийни внушения не допринасят по никакъв начин за 

подобряване на правораздаването, за изграждане на правосъзнание и не 

отговарят на европейските стандарти за зачитане правата на всички граждани 

на страни-членки на Европейския съюз, независимо от тяхната националност. 

Съдът не може да проявява пристрастност в такива процеси, а публичното им 

използване за външни манипулации винаги засяга най-силно психическото 

развитие на детето. Отговорното медийното отразяване на подобни случаи, 

включително при защита на правата на български граждани в чужбина, следва 

да е основано на добрите журналистически практики за разясняване на 

правните аспекти и съдебните актове без да се засягат необосновано личното и 

професионално достойнство на правораздавателните органи. 

 

На 23.04.2013 г. не партия или медия, а деполитизирана държавна 

институция – Агенция „Митници” излезе с гръмкото изявление: „Тази нощ 

законът коленичи и монополът победи”. То бе направено по повод акт на 

Софийския административен съд, приложил предвидена в закона мярка 

„спиране на предварителното изпълнение на административен акт”. И то 

отново по висящо дело, което предстои да бъде разглеждано по същество на 

няколко съдебни инстанции. 

 

Ние помним, че членовете на ВСС публично обещаха при представяне на 

концепциите преди избора им да упражнят ефективно правомощието си да 

защитават независимостта на съдебната система и на колегите си, особено 

когато е засегната от междуинституционални нападки и е обект на 

посегателства, преследващи политически цели. 

Очевидно непрекъснато следва да бъдат припомняни установените 

европейски стандарти – например задължителната за всички държави-членки 

на Съвета на Европа препоръка на Комитета на министрите СМ/Rec(2010) 12, в 

която изрично е регламентирана независимостта на съдиите от външен натиск, 

внушения и манипулации „Външната независимост на съдиите не е 

прерогатив или привилегия, предоставена в интерес на самите съдии, а в 

интерес на върховенството на закона и на хората, търсещи и очакващи 

справедливо правосъдие. Независимостта на съдиите следва да се 

възприема като гарация за свобода, зачитане на човешките права и 

безпристрастно прилагане на закона.” 

 

Управителният съвет на ССБ се обръща към своите членове с призив, 

внимателно да следят предизборните дебати и изяви на политически сили в 

отделните региони. Да запомнят интелигентните и конструктивни идеи за 

подобряване на правосъдието, ако такива бъдат представени, за да ги обсъдим 

заедно и да ги подкрепим. Същевременно, незабавно да сигнализират на УС за 

случаи, при които съдът бива обругаван с политически цели. УС на ССБ 
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заявява, че  няма да остави без реакция опитите да се влияе върху изхода на 

висящи дела чрез публично обругаване на колеги съдии, въпреки че не 

разполага с властническите правомощия на ВСС и прокуратурата. 

 

 

От името на УС на ССБ 

 

Таня Маринова - председател 
 

 
    

 


