
 

Познатата и непозната съдебна власт 

Представата на хората за съдебната власт, която до голям степен остава непозната за 

тях,често е формирана на основата на медийното влияние и начин на представяне. Каква 

част от нея обаче е истина и ни е позната и каква остава скрита за нас? 

Съдът е институция, която се намира непрестанно под вниманието на така наречената 

четвърта власт – медиите. Всяка информация, която обикновения човек в страната ни 

получава за нейните действия, идва именно от там. Мнението и познанията на обществото 

са изградени въз основа на видяното по телевизията,прочетеното във вестниците и чутото 

по радиото.Вярна или не, информацията от тях е единствената позната за хората. 

Корумпираността, например, често спекулирана от средствата за масова информация, е 

обвинение отправено съответно от масата към цялата структура на съдебната, а оттам и 

на държавната власт, поставяйки под общ знаменател всички техни служители,заради 

проявите на отделни лица.Именно поради тази причина реално същността на процеса на 

съдопроизводството и на властта, произтичаща от него, остават непознати за повечето 

хора, живеещи с едно грешно, в повечето случаи дори не тяхно собствено, а придобито 

мнение. 

Въпреки негативното отношение, наложено като маска от обществото върху лицето на 

съдебния орган, съвременното демократично общество изисква от обикновения човек в 

дадени моменти се опре на него,търсейки закрила и справедливо решение на определени 

проблеми. 

Познатата страна на съдебната власт за мен е тази – тя е институцията, на която 

разчитаме да защити правата ни, да се отнесе към нас справедливо, без значение нашия 

пол, етническа принадлежност или имуществено състояние. Тя е безпристрастният орган 

за налагане на справедливост,който бива наш закрилник или съдник,според деянията ни. 

За съдът не е характерно изтичането на информация, защото това може да повлияе 

например на събирането на доказателства, свидетелските показания и протичането на 

процеса като цяло. Всяка правна институция има говорители, които я представляват и 

биват подготвени и инструктирани какво могат и какво не да кажат в публичните изявления 

по големи и важни дела, касаещи обществото. Те излагат обективни доказателства,които 

обаче е преценено че няма да повлияят на разследването и протичането на делото. 

Всичко, което не се казва от тях, съответно остава непознато за обикновените граждани 

поради някакъв вид съображения. Малцина са така наречените съдебни 

журналисти,запознати с цялата терминология, изисквания и начин на излагане на 

информацията. Представеното от медиите често е и видоизменено, така че да предизвика 

вниманието на хората, а както знаем те се впечатляват много повече и по-лесно от 

негативното, отколкото от позитивното. 

В същото време прави впечатление старанието на съдебната власт да направи работата 

си достояние на обществото, чрез изключително качествената изработка и поддръжка на 

интернет страниците на всички видове съдилища – от Районните и Окръжните, през 

Апелативните, до ВКС.Публикуването не само на Решенията по дела от голяма 

обществена значимост, а и въобще на наложените от Съда мерки по време на самия 



процес, е опит да се обясни на хората какви всъщност са реалните действия, произтичащи 

от работата на българската съдебна система. Оттам, вече без посредничеството на 

медиите, интелигентният гражданин може сам да търси / а и да състави мнение за себе 

си/, кога отговорността за някоя непопулярна в очите на обществото произнесена присъда 

е само на съдебната власт и кога произтича от недобрата работа на законодателя в 

лицето на Народното събрание. 

Доверието в съдебната власт е от решаващо значение за качеството на живот на 

гражданите, както поради въздействието на корупцията и организираната престъпност във 

всички сфери на живот в България, така и поради важното значение на върховенството на 

закона за съществуването на свободно общество. 

Това, което трябва да знаем за съдебната власт е, че в нейно лице винаги можем да 

открием средство за налагане на справедливост. Непознатата и страна е такава поради 

определени причини, които са по-скоро съображения за сигурност, отколкото с цел 

скриване на информация. Трябва да имаме доверие в системата която ни защитава и се 

грижи за общото благо. 

 


