
За разлика от някои охранителни или административни органи, когато са налице
данни за нарушение на законовите разпоредби съдът няма правомощията по свой почин да
образува съдебно производство. Задължително е той да бъде сезиран от физическо или
юридическо лице, за да се произнесе дали при дадени конкретни обстоятелства действително е
налице соченото правоотношение.

Пример: дори в публичното пространство да е разпространена информация за някакво нарушение на
определени законови разпоредби съдът не може да осъди дадено лице или институция за техните действия (или
бездействия), ако потърпевшите или прокуратурата не депозират пред него съответния иск, тъжба, обвинителен
акт или др., съпроводени с нужните доказателства.



Съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт съдиите нямат право да дават
правни консултации. Законът им забранява още да изразяват предварително становище по
възложените им дела, както и становище по дела, които не са им възложени. Съдиите и
съдебните заседатели са длъжни да пазят като служебна тайна сведенията, които са им станали
известни в кръга на службата и засягат интересите на гражданите, юридическите лица и
държавата, както и да пазят тайната на съвещанието при решаването на делата.

Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния подбор чрез
електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им.

Редът, по който протичат производствата по гражданките търговските, наказателните
или административнитедела е уреден съответно от Граждански процесуален кодекс (ГПК),
Наказателно-процесуален кодекс (НПК) и Административно процесуален кодекс (ГПК). При
образуването и разглеждането на делата съдът се основава на разпоредбите в посочените
процесуални закони и не може да провежда производството по начин различен от посочения в
тях.

Пример от гражданско производство: ако депозираната пред съда искова молба не отговаря на изискванията посочени в
ГПК, съдията-докладчик оставя същата без движение, като указва на ищеца да отсрани допуснатите нередовности в определен срок.

Пример от наказателно производство: ако дадено лице е предадено на съд с обвинение за извършено тежко престъпление, за
което се предвижда не по-малко от10 години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание, участието на защитник в съдебното
производство е задължително. Тоест, дори всички призовани лица по делото да са в съдебната залата, ако подсъдимият се яви без
защитник, съдът не би могъл да даде ход на делото и разглеждането на същото следва да се отложи.
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България разглеждането на делата във всички
съдилища е публично, освен в предвидените от
закона случаи.

Съдът служебно или по молба на някоя от
страните може да постанови разглеждане на делото
при закрити врата, когато общественият интерес
налага това или е необходимо да се защити личния
живот на страните. Цялото производство или
отделни съдопроизводствени действия, може да
протекат при закрити врати, когато се цели
запазване на държавни или друга защитена от закон
тайна, запазване самоличността на защитен свидетел,
както и когато е необходимо да се предотврати
разгласяването на факти от интимния живот на
гражданите. На съдебното заседание , провеждано
при закрити врата, могат да присъстват само лицата,
на които председателят на състава разреши това.

Председателят на съдебния състав
ръководи заседанието така, че да обезпечи обективно
и пълно изясняване на обстоятелствата по делото,
както и точното спазване на закона.

Той поддържа реда в съдебната зала, като
за груби нарушения може да налага глоба на всеки
присъстващ. В определени случаи председателят на
състава може да отстрани от съдебната зала дадено
лице, ако въпреки предупрежденията то продължава
да нарушава реда.

Разпорежданията на председателя на
съдебния състав са задължителни за всички, които се
намират в съдебната зала. Участващите в съдебните
производства лица и техните представители под
страх от отговорност за вреди са длъжни да
упражняват предоставените им процесуални права
добросъвестно и съобразно добрите нрави, като са
длъжни да изнасят пред съда само истината.

В определени от процесуалните закони случаи съдът се произнася в закрито заседание - без участието на страните по делото, по 
процедурни въпроси при подготовка за разглеждане на делото по същество, по някои частни жалби, при налагане на обезпечителни мерки и 

др.



Актът, с който съдът 
се произнася по 

съществото на спора 
може да бъде:

ПРИСЪДА – по 
наказателни дела

РЕШЕНИЕ – по граждански 
дела на първа и втора 
инстанция, по наказателни 
дела от административен 
характер, както и по 
въззивни наказателни дела

ОПРЕДЕЛЕНИЕ – при 
одобряване на 
споразумение между 
прокурора и обвиняемия, с 
което се налага наказание 
на последния и се 
прекратява наказателното 
производство

Посочените примери са използвани за по-голяма яснота и с цел да илюстрират действието на определени законови норми, без да изчерпват възможностите 
за прилагане на нормативните разпоредби!


