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... за какво съществува правото на достъп, ако то се отнася 

само до онези, които успеят да се проврат през вратата?2 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 
През септември 1978 г. съдия Ричард Х. К. Тейлър от 

Окръжния съд в окръг Хановер, Вирджиния, е изправен пред 
дилема3. Той щял да председателства широко обсъждано дело за 
убийство, довело до три неприключени процеса 4 . Съдията се 
опасявал, че по-голяма публичност на процеса – или дори 
присъствието на обществеността в малката историческа съдебна 
                                                
1  Превод: Боян Велчев, докторант във Варненския свободен университет 
„Черноризец Храбър“ и Мартин Бъбаров, докторант в СУ „Св. Климент Охридски“.  
 
*Стивън Шълц е докторант по право в Юридическия център на Университета 
„Джорджтаун”,  който очаква да завърши през 2018 г. Авторът би искал да благодари 
на Дейвид Владек, Питър Уин, Питър Мартин и Карл Маламуд. Мненията, изразени 
тук, са на автора. © 2017, Stephen J. Schultze. 
2 United States v. Antar, 38 F.3d 1348, 1360 (3d Cir. 1994). 
3 Richmond Newspapers v. Virginia, 448 U. S. 555, 559 (1980). 
4 Id. at 560. 



 

 

зала, където ще бъде разглеждано делото – може да опорочи делото 
за четвърти път5. По настояване и на двете страни той затворил 
вратите на съда за обществеността за времетраенето на съдебния 
процес6. 

Този конкретен съд е имал особено значение в американската 
история. Повече от два века по-рано Патрик Хенри твърди, че крал 
Джордж се е „изродил в Тиранин”7. Пледирайки по делото, което 
става известно като „Каузата на Парсън“, той успешно оспорва 
властта на короната да взема превес над законите на колониите8. 
Случаят спомага за подклаждането на пламъците на Американската 
революция9. Едно известно изображение на пледоарията му показвa 
преливаща тълпа, която наднича през отворените врати10. 

Решението на съдия Тейлър да гледа делото при закрити 
врати е обжалвано от Ричмънд Нюзпейпърс пред Върховния съд на 
Вирджиния, който потвърждава това решение11. Върховният съд на 
САЩ издава certiorari (разпореждане за допускане на 
преразглеждане – бел. пр.) 12 . По делото Ричмънд Нюзпейпърс 
срещу Вирджиния (Richmond Newspapers v. Virginia) Лорънс Трайб 
– в първата в живота му пледоария пред съда – се мотивира, че 
Първата поправка въплъщава „трансцендентно“ право на 
обществен достъп до публични съдебни процеси 13 . Съдът се 
съгласява, като отбелязва, че с други, по-малко ограничителни, 
способи биха могли да се разрешат опасенията на съдия Тейлър14. 
Последващи дела разширяват анализа на Съда върху писмените 
производства и други съдебни документи15. 
                                                
5 Id. 
6 Id. 
7 ANN MAURY, MEMOIRS OF A HUGUENOT FAMILY, 421 (1872) [наричани по-долу за 
краткост Мемоари]. 
8 Arthur P. Scott, The Constitutional Aspects of the „Parson's Cause”, 31 POL. SCI. Q. 
558 (1916). 
9 Id. 
10 GEORGE COOKE, PATRICK HENRY ARGUING THE PARSON'S CAUSE, Virginia 
Historical Society (1834). 
11 Richmond Newspapers v. Virginia, 1979 Va. LEXIS 307; 5 Media L. Rep. 1545 (Va.  Sp. 
Ct. 1979). 
12 Richmond Newspapers, 448 U. S. at 555. 
13 Пледоария в 25:36, Richmond Newspapers, 448 U. S. 555 (No. 79-243),  
https://www.oyez.org/cases/1979/79-243. 
14 Id. at 560. 
15 Вж. Press-Enterprise Co. v. Superior Court, 478 U.S. 1, 9; вж. също Globe Newspaper 
Co. v. Pokaski, 868 F. 2d 497, 502 (1st Cir.1989); United States v. Antar, 38 F. 3d 1348 (3d 
Cir. 1994). За подробен преглед на юриспруденцията в тази област вж. Дейвид 
Ардиа, Court Transparency and the First Amendment, 38 CARDOZO L. REV. 835 (2017) 
(документиране на развитието на конституционен закон за съдебна прозрачност). 



 

 

Първата Съдебна палата на Окръжния съд в окръг Хановер 
съществува и до днес, но дейността на съда продължава в 
съвременна Съдебна палата 16 . Правото на достъп на 
обществеността до съдебната зала се прилага в тази Съдебна 
палата, както и навсякъде другаде в страната. Достъпът до 
документите от съдебните производства продължава да бъде 
предполагаемо отворен, но преходът към електронни регистри 
поражда нови въпроси относно това какво означава публичният 
достъп да бъде смислен или практичен. 

Федералната съдебна система на САЩ поддържа система, 
наречена PACER – „Public Access to Court Electronic Records“ 
(Обществен достъп до електронни съдебни документи)“17. PACER е 
публичният портал към електронното хранилище за документи, 
подадени във федерален съд. Вместо да разпределя средства за 
експлоатация на системата, Конгресът позволи на съдебната 
система да събира такси18. Чрез интернет, срещу такса на страница, 
членовете на обществеността имат достъп до документи, които 
традиционно са били част от безплатния публичен регистър 19 . 
Таксите продължават да съществуват в продължение на 
десетилетия въпреки обстоятелството, че Конгресът 
възнамеряваше съдебната власт да се придвижи от потребителските 
такси към „структура, в която тази информация е свободно 
достъпна във възможно най-голяма степен”20. 

Тази обяснителна бележка поддържа, че федералната 
съдебна власт е създала структура от такси, която прави 
публичните документи практически недостъпни за много членове 
на обществото, а също и за постигането на основни демократични 
цели. Моделът „такса на страница“ ограничава конституционно 
защитените дейности, без еднакво да насърчава постигането на 
идеални цели. Чрез тази система срещу заплащане съдебната власт 
събира такси при непрекъснато растящи цени и използва голяма 
част от приходите за съвършено други цели – в епоха, в която 
действителните разходи за съхраняване и предаване на цифрови 
записи асимптотично клонят към нула21. Системата PACER трябва 
                                                
16 Carl R. Lounsbury, The Early Courthouses of Virginia: An Architectural History, 354 
(2005) [наричана по-долу за краткост  Early Courthouses of Virginia]. 
17 The United States Courts, „Public Access to Court Electronic Records”, 
https://www.pacer.gov/. 
18 28 U. S. C. § 1913 note (2012). 
19 The United States Courts, „Electronic Public Access Fee Schedule“, 
http://www.uscourts.gov/services-forms/fees/electronic-public-access-fee-schedule. 
20 E-Government Act of 2002, Pub. L. No. 107-347, § 205, 116 Stat. 2899, 2913-15. 
21 Вж. Roger Schaller, Moore’s Law: Past, Present and Future, 34 IEEE SPECTRUM 52 



 

 

да е безплатна. 
Тази обяснителена бележка ще изследва интереса на 

обществеността от безплатен електронен достъп до документите на 
федералните съдилища и ще разгледа относителната сила на 
правните и политическите аргументи в подкрепа на противното 
становище. Раздел I разглежда действителните разходи за режим на 
свободен достъп. Подраздел I. А. разглежда паричните разходи за 
предоставяне на електронен достъп. Подраздел I. B. разглежда 
разходите за защита на личните данни на лица, които са 
идентифицирани в електронни съдебни производства, когато 
цифровите документи заличават част от „практическата 
неизвестност“, която преобладаваше в епохата на хартиените 
носители. В Раздел II са описани предимствата на свободния 
електронен достъп до документите на федералните съдилища. 
Подраздел II.  А. описва ползата от този достъп за разбирането на 
закона от обществото, докато Подраздел II. B очертава как 
свободният достъп повишава прозрачността и легитимността на 
съдилищата. В Раздел III се твърди, че в традицията на Ричмънд 
Нюзпейпърс свободният достъп до електронни документи на 
съдилищата е конституционно необходим елемент от структурата 
на съвременната ни съдебна система22. 

I. РАЗХОДИТЕ ЗА ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП 
 
През 80-те години федералните съдилища поддържаха 

регистри само на хартиен носител23. Разрастващите се цифрови 
технологии обаче обещаха значително по-ефективно управление на 
делата и достъп до документите за страните. При преминаването на 
съдилищата към системи за цифрово подаване на документи през 
следващото десетилетие интернет предостави възможност за 
изпълнение на традиционните задължения за публичен достъп чрез 
уеб браузър24. През 2000 г. официалният бюлетин на федералната 
съдебна система обяви, че е възможно „да сърфирате до вратите на 
съда през Интернет”25. 
                                                                                                                     
(1997). 
22 Макар да има значителен академичен коментар за наследството на Ричмънд 
Нюзпейпърс във връзка с практиката на запечатване – вж. Ардиа, бел. под линия № 
14, – е обърнато малко внимание на PACER и таксите – бариери пред електронните 
регистри. 
23 Electronic Public Access at 10, THE THIRD BRANCH, Vol. 32, No. 9, September 2000, at 
3-4, https://archive.org/details/thirdbranch32332200001fede/. 
24 За хронология вж. https://www.pacer.gov/documents/epachron.pdf. 
25 THE THIRD BRANCH, бел. под линия № 22, at 3. 



 

 

Това обещание обаче не беше напълно реализирано, то 
остава неизпълнено до наши дни. Докато всяко физическо лице, 
което физически влезе в съда, може да преглежда всички документи 
безплатно, PACER налага такса за същия достъп 26 . Таксите за 
дигитален достъп произлязоха от Закона за бюджетните кредити за 
съдебната власт от 1991 г., в който се посочва, че съдебната власт 
„предвижда разумни такси... за да възстанови разходите, направени 
при предоставянето на [такива] услуги”27. 

Таксите за PACER се определят от Съдебната конференция 
на Съединените щати 28  – органа за вземане на решения във 
федералната съдебна система29. Съдебната конференция ръководи 
Административната служба на съдилищата в САЩ, която прилага и 
управлява системата PACER30. Както се обсъжда по-подробно в 
Раздел III, PACER всъщност е малко повече от публичен интерфейс 
към електронната Система за управление на делата и електронно 
деловодство (CM/ECF) на съдебната власт. Системата CM/ECF 
съществува преди всичко, за да обслужва потребностите на съдиите 
и страните, за да „подобри правораздаването чрез ускоряване на 
разглеждането на делата”31. През 2009 г. съдебната система започна 
разработването на CM/ECF система „от следващо поколение“32. 
Това усилие е незавършено и надхвърля бюджета, което отчасти се 
дължи на „сериозни проблеми с управлението, които са повлияли 
неблагоприятно на проекта и представляват сериозен риск за 
евентуалното му приключване”33. Въпреки че функционалността на 
CM/ECF се дължи главно на потребностите на съдиите и страните 
по делото, тя винаги е била финансирана от обществеността чрез 
приходи от такси от PACER34. 

                                                
26 Наистина публичният достъп във федералните съдилища се осигурява чрез 
компютърни терминали, които просто се свързват с публичния уеб сайт на PACER. 
Те обаче не позволяват на лицето да записва документи. Таксите за отпечатване на 
документи варират в различните съдилища. 
27 Вж. Pub. L. No. 101-515, 104 Stat. 2101 (1990) (кодифицирани в 28 U. S .C. § 1913 
(note)). 
28 Id. 
29 28 U. S. C. § 331. 
30 Id. 
31 Looking for the Next Generation of the CM/ECF System, THE THIRD BRANCH, Vol. 
41, No. 5, May 2009, at 6-7, https://perma.cc/948T-KS5W. 
32 J. Michael Greenwood & John Brinkema, E-Filing Case Management Services in the US 
Federal Courts: The Next Generation: A Case Study, International Journal for Court 
Administration, Vol. 7, No. 1, July 2015, at 3, 10, https://perma.cc/43W3-JCJC. 
33 Id at 11. 
34 J. Michael Greenwood & Gary Bockweg, Insights to Building a Successful E-Filing 
Case Management Service: U. S. Federal Court Experience, International Journal for 



 

 

Две години след като съдебната власт заяви, че 
обществеността може „да сърфира на вратите на съда”, Конгресът 
призна, че таксите пречат на смисления публичен достъп. При 
приемането на Закона за електронното управление от 2002 г. 
Конгресът отбеляза намерението си съдебната система „да премине 
от структура от такси, в която електронните деловодни системи се 
поддържат главно от потребителски такси, към структура от такси, 
в която тази информация е свободно достъпна във възможно 
най-голяма степен” 35 . Той измени закона – като промени 
задължението за таксите от „трябва” на „може, само до 
необходимата степен”36. Мотивирайки промяната, Конгресът описа 
проблема: „Съгласно съществуващото законодателство на 
потребителите на PACER се начисляват такси, които са по-високи 
от пределните разходи за разпространение на информацията”37. 

 
А. „Пределните разходи за разпространение на 

информация“ 
 
Федералната съдебна система възхвалява системата PACER 

като фискален успех, тъй като никога не е изисквала бюджетни 
средства38. Членовете на Конгреса все пак са забелязали тревожна 
тенденция – таксите на PACER далеч надвишават действителните 
разходи за предоставяне на електронен публичен достъп39. Това 

                                                                                                                     
Court Administration, Vol. 4, No. 2, June 2012, at 1, https://perma.cc/8Z6M-GZ66. 
35 S. Rep. 107-174, 107th Cong., 2d Sess., at 23. 
36 E-Government Act of 2002, кодифициран в 28 U. S. C. § 1913 note. 
36 S. Rep. 107-174, 107th Cong., 2d Sess., at 23. Федералните съдилища от време на 
време публикуват ограничена информация за потребителската база на PACER. Те 
отбелязват, че потребителите са „разнообразни” и че по-голямата част от тях са 
търговски потребители. Electronic Public Access Program Summary, Pacer. GOV, 5 
(December 2012) („PACER има разнообразна потребителска публика, която включва 
адвокати; лица, които сами се представляват в съда; правителствени агенции; 
доверители; събирачи на големи масиви от данни; изследователи; образователни 
институции; търговски предприятия; финансови институции; медиите; широката 
общественост.”), 
https://www.pacer.gov/documents/epasum2012.pdf. 
38 Вж. например Electronic Public Access at 10, THE THIRD BRANCH, Vol. 32, No. 9, 
September 2000, at 3-4, https://archive.org/details/thirdbranch32332200001fede/. 
39 Вж. например Judicial Transparency and Ethics: Hearing Before the H. Subcomm. on 
Courts, Intellectual Property and the Internet of the H. Comm. on the Judiciary, 115th 
Cong. 2 (Feb. 14, 2017) (statement of Rep. Darrell Issa, Chairman, H. Comm. on Courts, 
Intellectual Property and the Internet), https://perma.cc/6U69-JZLE („Това, което 
повечето хора не знаят, е, че съдът таксува 10 цента на електронна страница за 
своите документи и прави лесна печалба, която използва както прецени, и всъщност 
заобикаля бюджетните кредити.”), Вж. също Letter from Sen. Lieberman to Hon. Lee 



 

 

несъответствие не е тайна. Всяка година заобикаля съдебната 
система, като докладва на Конгреса колко е събрала от такси и 
колко всъщност са изразходвани за PACER40. 

До 2006 г. федералната съдебна система е събрала повече от 
32,2 милиона щатски долара приходи от такси за PACER, отколкото 
програмата реално е изисквала, за да функционира41. След това 
съдебната власт започна да изразходва излишъка от тези такси за 
програми, които не са свързани с „направените разходи“ за 
осигуряване на публичен достъп – и които несъмнено са извън 
„пределните разходи“ за разпространение на публичните 
документи42. Между фискалната 2010 г. и 2017 г. съдебната власт 
ще е похарчила повече от един милиард долара, събрани от 
потребителите на PACER. Най-подробният отчет за тези разходи 
идва под формата на непрозрачни редове в приложения към 
годишния Отчет пред Конгреса за изпълнението на бюджета на 
съдебната власт. Сумите на тези редове от фискалната 2010 г. до 
2017 г. са, както следва:43 
                                                                                                                     
Rosenthal, Chair, Committee on Rules of Practice and Procedure, Judicial Conf. of the U. 
S. (Feb. 27, 2009), https://perma.cc/MEV6-MQ6Q („Средствата, генерирани от тези 
такси, все още са доста по-високи от разходите за разпространение“). 
40 Като част от процеса на бюджетиране, федералната съдебна система внася в 
Конгреса Отчет за изпълнението на бюджета на съдебната власт. Този документ 
посочва общите приходи от PACER („Електронни приходи за публичен достъп”), 
както и разходи от тези средства в няколко реда. Разходите не посочват PACER, но 
включват един ред „Услуги за публичен достъп”, който се предполага, че съдържа 
включва разходите за експлоатация на PACER. Другите редове, като например 
„Технология в заседателната зала”, е малко вероятно да са тясно свързани с PACER. 
41 ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE U. S. COURTS, JUDICIARY INFORMATION TECHNOLOGY 
FUND ANNUAL REPORT FOR FISCAL YEAR 2006 8, https://perma.cc/NRX8-RSEV. 
42 ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE U. S. COURTS, JUDICIARY INFORMATION TECHNOLOGY 
FUND ANNUAL REPORT FOR FISCAL YEAR 2007 4, https://perma.cc/63N4-4WQ2 
(„Събраните средства над необходимите за функционирането на програмата PACER 
се използват за финансиране на други ИТ-инициативи, свързани с обществения 
достъп. Средствата, събрани от електронен публичен достъп, се използват и за 
подпомагане на Системата за управление на делата и електронно деловодство 
(CM/ECF) и технологичната програма на съдебната зала.”). 
43 Financial Services and General Government Appropriations for 2012 (Part 2): Hearing 
Before the Subcomm. on Financial Services and General Government of the H. Comm. on 
Appropriations, 112th Cong. 592 (2011) (Table A-2.1) (noting 2010 actual line-item 
expenditures (in millions) of $24.185, $23.755, $24.732, $18.768, $9.429, $9.662, $0, 
$0.333, and $0.121, respectively), Financial Services and General Government 
Appropriations for 2013 (Part 2): Hearing Before the Subcomm. on Financial Services and 
General Government of the H. Comm. on Appropriations, 112th Cong. 575 (2012) (Table 
A-2.1) (noting 2011 actual line-item expenditures (in millions) of $23.528, $22.541, 
$21.542, $18.022, $10.619, $11.904, $0.000, $0.509, and $0, respectively), Financial 
Services and General Government Appropriations for 2014 (Part 2): Hearing Before the 
Subcomm. on Financial Services and General Government of the H. Comm. on 



 

 

 
• 267.634 милиона щатски долара, Комуникационна 

инфраструктура, услуги и сигурност/телекомуникации; 
• 256.470 милиона щатски долара, Развитие, операции и 

поддръжка на CM/ECF; 
• 213.164 милиона щатски долара, Технология в съдебните 

зали; 
• 155.769 милиона щатски долара, Услуги за публичен 

достъп; 
• 94.548 милиона щатски долара, Разпределения на 

съдилищата; 
• 78.716 милиона щатски долара, Електронно извстяване за 

обявяване в несъстоятелност; 
• 11.704 милиона щатски долара, Уеб-базирани услуги на 

съдебни заседатели; 
• 4.576 милиона щатски долара, Уведомяване по Закона за 

контрол на тежките престъпления; 
• 0.121 милиона щатски долара, Държавно изследване на 

приложимостта на CM/ECF.  
Не е ясно кои или колко от тези редове действително 

поддържат PACER. Каква част от сметките на „Обществени услуги 
за достъп“ са за услугата PACER? Може ли да се претендира 
основателно, че някой от другите редове е за възстановяване на 
пределните разходи за разпространение на документи от PACER? 
Сенатор Джоузеф Либерман, поддръжник на Закона за 
                                                                                                                     
Appropriations, 113th Cong. 538 (2013) (Table A-2.1) (noting 2012 actual line-item 
expenditures (in millions) of $26.581, $26.399, $28.926, $12.089, $10.617, $13.789, 
$0.745, $1.031, and $0, respectively), Financial Services and General Government 
Appropriations for 2015 (Part 2): Hearing Before the Subcomm. on Financial Services and 
General Government of the H. Comm. on Appropriations, 113th Cong. 567 (2014) (Table 
A-2.1) (noting 2013 actual line-item expenditures (in millions) of $27.501, $32.125, 
$31.530, $20.255, $15.754, $12.845, $2.647, $0.682, and $0, respectively), Financial 
Services and General Government Appropriations for 2016 (Part 2): Hearing Before the 
Subcomm. on Financial Services and General Government of the H. Comm. on 
Appropriations, 114th Cong. 648 (2015) (Table A-2.1) (noting 2014 actual line-item 
expenditures (in millions) of $38.310, $39.246, $26.064, $15.500, $10.754, $10.005, 
$2.451, $0.475, and $0, respectively), Financial Services and General Government 
Appropriations for 2017 (Part 2): Hearing Before the Subcomm. on Financial Services and 
General Government of the H. Comm. on Appropriations, 114th Cong. 636 (2016) (Table 
A-2.1) (noting 2015 actual line-item expenditures (in millions) of $43.414, $34.194, 
$27.383, $21.427, $11.059, $8.091, $1.647, $0.508, and $0, respectively; and noting 2016 
planned line-item expenditures (in millions) of, $43.969, $39.927, $28.452, $25.189, 
$13.585, $7.097, $2.059, $0.493, and $0, respectively; and noting 2017 planned line-item 
expenditures (in millions) of $40.146, $38.283, $24.535, $24.519, $12.731, $5.323, 
$2.155, $0.545, and $0, respectively). 



 

 

електронното управление от 2002 г., набеляза тези въпроси през 
февруари 2009 г44. В писмо до Съдебната конференция сенатор 
Либерман изрази загриженост, че съдебната власт може да таксува 
значително повече от „необходимата степен“ за възстановяване на 
разходите, направени при предоставянето на услугата PACER45. 
Това, отбелязва той, би било в противоречие с намерението на 
Конгреса46. 

Някои разходи безспорно не са свързани с PACER. Дни след 
писмото на сенатор Либерман съдия Уилям Смит отбеляза в 
публичен форум, че технологиите на съдебните зали, за които са 
разпределени такси от PACER, са използвани за подобряване на 
съдебната му зала, така че, наред с други неща, „всеки съдебен 
заседател има свой собствен монитор с плосък екран”47. Други 
услуги, като например системата за „Електронно известяване в 
несъстоятелността“, която уведомява потенциални длъжници на 
несъстоятелността, изглеждат напълно премахнати от PACER. В 
своя защита Съдебната конференция отговори, че политиката на 
Съдебната конференция е да определи такси за PACER, 
„съобразени с разходите за предоставяне и подобряване на 
услугите, свързани с публичния достъп” 48 . Според тази гледна 
точка, доколкото разходът по някакъв начин е свързан с публичния 
достъп, това е допустимо. След получаване на писмото на 
Съдебната конференция сенатор Либерман предупреди 
разпоредителите с бюджетни средства, че таксите на PACER „се 
използват за инициативи, които не са свързани с осигуряването на 
публичен достъп чрез PACER и в противоречие с изискването на 
Закона за електронно управление”49. 

Между тълкуването на закона от Съдебната конференция и 
разбирането на закона от законодателя съществува пропаст. Тази 
                                                
43 Letter from Sen. Lieberman to Hon. Lee Rosenthal, Chair, Committee on Rules of 
Practice and Procedure, Judicial Conf. of the U. S. (Feb. 27, 2009), 
https://perma.cc/MEV6-MQ6Q. 
45 Id. 
46 Id. 
47 Hon. William Smith, Panel Discussion on Public Electronic Access to Federal Court 
Records at the William and Mary Law School Conference on Privacy and Public Access to 
Court Records (Mar. 4-5, 2010) (at 1:30:25), https://youtu.be/2VxW4iH- 
Krw?t=1h30m25s. 
48 Letter from Hon. Lee Rosenthal and James C. Duff, Judicial Conf. of the U. S., to Sen. 
Lieberman, Chair, Sen. Comm. on Homeland Security and Governmental Affairs (Mar. 26, 
2009), https://perma.cc/U59V-UDP7. 
49 Letter from Sen. Lieberman, Chair, Sen. Comm. on Homeland Security and 
Governmental Affairs, to Sens. Durban and Collins, Sen. Comm. on Appropriations 
(Mar. 25, 2010), https://perma.cc/LS5S-Z4GW. 



 

 

разлика в мненията вероятно ще стигне до критична точка в делото 
Правни услуги за националните ветерани срещу Съединените 
щати – колективен иск от името на всички потребители на PACER, 
който търси възстановяване на таксите, надхвърлящи предвиденото 
в Закона за електронното управление50. Искът е приет и страните са 
уведомени, а делото е на фазата на разглеждане по същество51. Ако 
ищците спечелят или ако се страните се споразумеят, бъдещите 
такси за PACER вероятно ще бъдат намалени, но не и премахнати. 
Докато конституционният аргумент срещу таксите на PACER е за 
пълното премахване на потребителските такси, законовият 
аргумент просто цели да изравни общите потребителски такси с 
действителните фискални разходи. 

Има поне два начина за изчисляване на фискалните разходи 
за свободен публичен достъп до електронни документи на 
федералните съдилища. От една страна, може да се вземе предвид 
загубата на всички годишни приходи от PACER, независимо дали 
това е оправдано от закона. Така Службата за бюджета на Конгреса 
може да оцени въздействието на решението системата PACER да 
бъде безплатна. През 2015 г. приходите от PACER са били 
147,723,000 щатски долара52. Съдът по делото с Правни услуги за 
националните ветерани може да приеме, че голяма част от тези 
приходи са незаконни. От тази гледна точка изчисляването на 
фискалните разходи може да бъде ограничено до действителните 
пределни разходи за разпространение на информацията. Тази 
техника се съсредоточава върху истинските разходи, а не върху 
относителното бюджетно въздействие от прекратяването на 
днешните свободно определяеми такси за PACER. 

Общо събраните от федералните съдилища средства за 2015 
г. за „Услуги за публичен достъп“ – каквото и да означава това – 
биха могли да послужат като първоначална външна граница53. През 
2015 г. този ред от отчета възлиза на малко повече от 20 милиона 
щатски долара54. През този четвърт век, откакто PACER е създаден, 

                                                
50 Nat ’l Veterans Legal Services v. United States, No. 1:16-cv-745 (D.D.C.), 
http://archive.org/download/gov.uscourts.dcd.178502/gov.uscourts.dcd.178502.docket.ht
ml.  
51 Id. 
52 Financial Services and General Government Appropriations for 2017 (Part 2): Hearing 
Before the Subcomm. on Financial Services and General Government of the H. Comm. on 
Appropriations, 114th Cong. 636 (2016) (Table A-2.1). 
53 Id. 2015 г. е последната година, за която федералната съдебна власт е предоставила 
„действителни“ номера в Отчета пред Конгреса за изпълнението на бюджета на 
съдебната власт вместо „планираните“ числа. 
54 Id. 



 

 

разходите за съхранение и предаване на данни асимптотично са 
доближили нула55. Таксите за PACER, от друга страна, постоянно 
се увеличават56. Това несъответствие се открои ярко, когато през 
февруари 2017 г. Интернет архивът предложи да хоства цялото 
настоящо и бъдещо съдържание на PACER безплатно, завинаги57. 
Интернет архивът е скромно финансирана организация с 
нестопанска цел, която стана известнa с „Wayback Machine“ – 
публичен архив на мрежата от 1996 г., който продължава да 
обхваща милиард уеб страници на седмица58. Архивът е също така 
хост на масивни постоянни електронни колекции от книги, аудио, 
видео, съдебни документи и други59. В писмото се подчертава, че 
Интернет архивът ще поддържа архива на PACER без разходи за 
правителството и че ще осигури неограничен достъп за всички 
членове на обществеността 60 . Интернет архивът ще изгради и 
поддържа тази колекция чрез „crawling (обхождане)“ на уеб 
интерфейса на PACER чрез софтуер, който вече е разработил61. 
Тази безплатна архивираща и хостинг услуга не изисква действие 
от страна на федералната съдебна система, освен да се откаже от 
таксуването по едната PACER сметка, използвана от Интернет 
архива62. 

По този начин годишните разходи за федералната съдебна 
система за разпространение на електронни съдебни документи 
вероятно ще е някъде между 147,723,000 щатски долара и 0.63 

                                                
55 Вж. CARL SHAPIRO & HAL R. VARIAN, INFORMATION RULES: A STRATEGIC GUIDE TO 
THE NETWORK ECONOMY, 21 (1999). („Информацията, предоставена по мрежата в 
цифров вид, показва проблема с първото копие по един изключителен начин: след 
като първият екземпляр от информацията е бил представен, допълнителните копия 
по същество не струват нищо“). 
56 Вж. Complaint, 5-10, Nat’l Veterans Legal Services, No. 1:16-cv-745 (D. D. C. Apr. 21, 
2016), ECF No. 1, 
http://archive.org/download/gov.uscourts.dcd.178502/gov.uscourts.dcd.178502.1.0.pdf. 
57 THE INTERNET ARCHIVE, https://archive.org/. Letter from Brewster Kahle, Digital 
Librarian and Founder, Internet Archive, to Reps. Issa and Nadler, H. Comm. on Courts, 
Intellectual Property and the Internet of the H. Comm. on the Judiciary (Feb. 10, 2017),  
http://blog.archive.org/2017/02/13/internet-archive-offers-to-host-pacer-data/ . 
58 Id. 
59 Id. 
60 Id. 
61 Id. „Crawling“ (обхождане) се отнася до автоматизирана техника на компютърна 
програма за системно изтегляне на някои или всички страници и документи от уеб 
сайт, като заявките за тези елементи се извършват по същия начин, както оперира 
човек, използващ стандартен уеб браузър. 
62 Id. 
62 В интерес на истината ще има разход, свързан с интернет трафика, който ще бъде 
предизвикан от обхождането на Интернет архива. Ако приемем, че разходите за 



 

 

 
B. Поверителност и практическа неизвестност 
 
Превръщането на всички съдебни документи в напълно 

публични не е панацея. Разпространението на някои съдебни 
документи може да доведе до нежелани последици. През 2006 г. 
Министерството на правосъдието наблюдава тревожно ново 
явление64. Анонимни лица са започнали да използват PACER, за да 
извадят и публикуват информация за свидетели. Министерството 
заявява в писмо до Съдебната конференция: „Ние сме свидетели на 
възникването на нова дейност, ангажирана с повторното 
публикуване на съдебни дела за сътрудници на уеб сайтове като 
www.whosarat.com с ясната цел за сплашване на свидетели, 
отмъщение и тормоз” 65 . Министерството призова съдебната 

                                                                                                                     
съхранение са правилно прехвърлени на CM/ECF, а не на PACER, единственият 
разход, който остава, е действителната стойност за прехвърляне на данни от PACER 
към Интернет архива. Възможно е този разход да бъде прогнозиран чрез определяне 
на средния размер на файл в PACER и броя на файловете в системата. Изследователи 
са определили, че средният размер на файл в PACER е около 500 килобайта. Вж. 
Michael Lissner, The Cost of PACER Data? Around One Billion Dollars, FREE Law 
PROJECT, (Oct. 10, 2016), 
https://free.law/2016/10/10/the-cost-of-pacer-data-around-one-billion-dollars/. 
Годишният отчет на федералната съдебна система за 2014 г. определя корпуса от 
документи в PACER на „повече от един милиард достъпни документи“. Chief Justice 
John G. Roberts Jr., 2014 Year-End Report on the Federal Judiciary 6 (Dec. 31, 2014), 
https://www.supremecourt.gov/publicinfo/year-end/2014year-endreport.pdf. От друга 
страна, технически архитекти от CM/ECF определят броя през 2015 г. на „повече от 
600 000 000 правни документи“.” J. Michael Greenwood & John Brinkema, E-Filing 
Case Management Services in the US Federal Courts: The Next Generation: A Case Study, 
International Journal for Court Administration, Vol. 7, No. 1, July 2015, at 3, 
https://perma.cc/43W3-JCJC. Ако приемем по-високата оценка от 1 милиард записа, 
корпусът ще заеме 500 терабайта данни  (500 килобайта  * 1,000,000,000 = 500 
терабайта). На типична платформа за облачни услуги като Amazon S3,  трансфер от 
500 терабайта ще доведе до еднократен разход от $32,000. Amazon Web Services 
Simply Monthly Calculator, https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html (в полето 
„Data Transfer Out” въведете „500” и посочете „TB/Month”). За всеки последващ 
месец трансфер в размер на една десета от този размер изглежда повече от 
достатъчен, за да поддържа архива актуализиран. Такъв трансфер ще струва около 
$5,000 (в полето „Data Transfer Out” въведете „50” и посочете „TB/Month”). Ако 
закръглим нагоре, това е разход от $100,000 за първата година, и около $60,000 за 
всяка следваща година. Тези разходи ще намалеят с времето, когато цените за 
трансфер на данни чрез Интернет се понижат.  
64 Letter from Michael A. Battle, Dir., Exec. Office for U. S. Attorneys, U. S. Dep’t of 
Justice, to James C. Duff, Sec’y, Judicial Conference of the U. S. at 2 (Dec. 6, 2006), 
http://www.floridasupremecourt.org/pub_info/summaries/briefs/06/06-2136/Filed_01-31-
2007_ProsecutorsSupplementalCommentsAppendix.pdf     
65 Id. at 2. 



 

 

система за ограничаване на публичния достъп до всички 
споразумения с прокуратурата 66 . Съдия Джон Р. Тунхайм, 
председател на Kомисията по съдебна администрация и управление 
на дела (CACM) на Съдебната конференция, призна за сериозни 
тези опасения 67 . Въпреки това съдия Тунхайм каза: „Важно е 
нашите файлове да бъдат достъпни. Наистина не искам да виждам 
ситуация, при която споразуменията с прокуратурата са рутинно 
запечатани или съхранявани извън електронния регистър” 68 .  
Възникването на PACER показа, че електронният достъп до 
публични документи може да има вредни последици за 
неприкосновеността на личния живот и за справедливостта, 
каквито физическият достъп нямаше. 

Близо две десетилетия по-рано Министерството на 
правосъдието използва термина „практическа неизвестност“, за да 
опише бариерите за нерегламентиран достъп до чувствителна 
криминална информация от епохата на хартиените носители69. В 
делото Министерството на правосъдието на САЩ срещу 
Комитета на репортерите за свободата на печата 
министерството се противопоставя на искане по Закона за свободен 
достъп до информация (FOIA) за „криминално досие”70. Делото се 
състояло от дигитален архив с информация за въпросното лице, 
събрана от различни източници и бази данни в цялата страна71. 
Съдия Стивънс, пишещ за мнозинството, отбелязва, че „има 
огромна разлика между публичните дела, които може да бъдат 
намерени след внимателно проучване на съдебните архиви, 
окръжните архиви и местните полицейски управления в цялата 
страна и компютъризираното резюме, разположено в една 
клирингова къща за информация”72. Съдът решава, че – поне в 
контекста на искане по FOIA за вътрешна правителствена 
компилация, която включва публични досиета – вредите, свързани 
с нарушаването на неприкосновеността на личния живот, при 

                                                
66 Id. 
67 Adam Liptak, Web Sites Listing Informants Concern Justice Dep’t, N. Y. TIMES, May 
22, 2007, http://www.nytimes.com/2007/05/22/washington/22plea.html. 
68 Id. 
69 U. S. Dep't of Justice v. Reporters Comm. For Freedom of Press, 489 U. S. 749, 762 
(1989) („Изключение 7(C) изисква от нас да намерим баланс между защитата на 
личния живот чрез поддържането, както правителството посочва, на „практическа 
неизвестност“ на криминалните досиета спрямо публичния интерес от тяхното 
разкриване”). 
70 Id. at 749. 
71 Id. 
72 Id. at 764. 



 

 

разстройване на принципа на практическата неизвестност, 
надделяват над обществения интерес към достъпа73. 

До 2006 г. федералната съдебна система е извършила 
задълбочен анализ на влиянието на PACER върху практическата 
неизвестност74. При пускането на PACER в изпитателен режим през 
2000 г. съдия Д. Брок Хорнби – тогавашният председател на CACM 
комисията – заявява, че PACER по същество ще сложи край на 
практическата неизвестност на документите на федералния съд75. 
Той отбеляза, че макар таксите да са от естество да обезкуражат 
„случайния интернет сърфист“, дистрибуторите на данни вече са 
направили леснодостъпни същите документи76. Всички мерки за 
справяне с опасенията, свързани с поверителността, вероятно биха 
били свързани с това, че изобщо съществува електронен архив – а 
не с цената на достъпа.  

Съдебната конференция се ангажира с вътрешно проучване и 
поиска коментар от обществеността77. Резултатът бе Политика за 
защита на личните данни през 2001 г., установяваща принципа, че 
документите по принцип ще бъдат също толкова достъпни чрез 
PACER, колкото и в съда78. Позовавайки се на делото Ричмънд 
Нюзпейпърс, Политиката отбелязва, че „традицията на публичния 
достъп до федерални съдебни дела се основава и на 
конституционните принципи” 79 . Макар в първата версия на 
Политиката да се посочва, че наказателните дела не бива да са 
достъпни чрез PACER, докато комисията не направи допълнително 
проучване, версията от 2003 г. преобърна тази политика, като 

                                                
73 Id. at 780. 
74 Значителна част от тази хроника е записана у: Peter A. Winn, Judicial Information 
Management in an Electronic Age: Old Standards, New Challenges, 3 FED. CTS. L. REV. 
135 (2009). Вж. също Peter A. Winn, Online Court Records: Balancing Judicial 
Accountability and Privacy in an Age of Electronic Information, 79 WASH. L. REV. 307 
(2004). 
75 Internet and Electronic Case Filing Raise Privacy Concerns, THE THIRD BRANCH, 
June 2000, Vol. 32, No. 6, at 8-9, https://archive.org/details/thirdbranch32332200001fede/. 
76 Id. 
77 Judiciary Asks For Comment on Issue of Internet Privacy, THE THIRD BRANCH, 
December 2000, Vol. 32, No. 11, at 4-5, 
https://archive.org/details/thirdbranch32332200001fede/. 
78 SUBCOMM. ON PRIVACY & PUB. ACCESS TO ELECTRONIC CASE FILES, JUDICIAL 
CONFERENCE OF THE U. S., REPORT OF THE JUDICIAL CONFERENCE COMMITTEE ON COURT 
ADMINISTRATION AND CASE MANAGEMENT ON PRIVACY AND PUBLIC ACCESS TO 
ELECTRONIC CASE FILES (2001), 
http://www.nycourts.gov/ip/publicaccess/report_publicaccess_courtrecords.pdf (App. 
A-3). 
79 Id. at A-4 (p. 51 in PDF). 



 

 

същевременно направи изключение за някои видове документи80. 
Страните поемат отговорността да поискат разрешение от съда за 
засекретяване на документите, когато това е уместно, както и за 
проактивно редактиране на чувствителна информация. 
По-голямата част от Политиката впоследствие беше включена във 
федералните процесуални правила, публикувани от Съдебната 
конференция през 2007 г.81. 

По този начин до момента, в който whosarat.com се появи в 
заглавията на вестниците, Съдебната конференция в голяма степен 
кодифицира подхода си към чувствителната информация, 
съдържаща се в електронните съдебни документи 82 . 
Министерството на правосъдието може да защитава 
чувствителните споразумения с прокуратурата, като засекретява 
или редактира документите, но не може да разчита на съдебната 
власт да пресъздава анахроничните апроксимации на 
практическата неизвестност 83 . В производството по делото 
Комитета на репортерите за свободата на печата криминалното 
досие не се е състояло изцяло от публични документи, нито пък се 
касае до типични документи, които традиционно се предоставят на 
обществеността. Незасекретените публични съдебни архиви, от 
друга страна, отдавна са считани за поначало 

                                                
80 REPORT OF THE PROCEEDINGS OF THE JUDICIAL CONFERENCE OF THE UNITED STATES, 
SEPTEMBER 23, 2003 (JCUS-SEP 03), 15-16, 
http://www.uscourts.gov/sites/default/files/2003-09.pdf. Виж също News Release, 
Judicial Conference Seeks Restoration of Judges’ Sentencing Authority (Sept. 23, 2003) 
(describing revisions to the policy), 
http://www.uscourts.gov/news/2003/09/23/judicial-conference-seeks-restoration-judges-s
entencing-authority   
81 Fed. R. App. P. 25(a), Fed. R. Bankr. P. 9037, Fed. R. Civ. P. 5.2, and Fed. R. Crim.  
P. 49.1 (2007). H. COMM. ON THE JUDICIARY, 110TH CONG., FED. R. CRIM. P.  
56-57 (2008) (adoption by Congress). 
82 Една от малкото точки, които остават в Политиката на Съдебната конференция – 
спрямо новите правила – е списъкът от „Документи в наказателните дела, за които не 
трябва да се предоставя обществен достъп”. Този списък включва „засекретени 
документи (напр. молби за намаляване на наказанието поради съдействие на 
обвиняемия, споразумения за сътрудничество или твърдения на жертвите)”, 
http://www.uscourts.gov/rules-policies/judiciary-policies/privacy-policy-electronic-case-f
iles. 
83 Правилата позволяват на страните да наподобяват трудността на достъпа на 
печатната ера за всеки документ. Всеки набор от правила прави достъпно защитно 
определение по „уважителна причина: което „ще ограничи или забрани отдалечения 
електронен достъп на трети лица до документи, представени в съда“, FED. R. CRIM. 
P. 49.1(e); FED. R. BANKR. P. 9037(d); FED. R. CIV. P. 5. 2(e); вж. също FED. R. APP. 
P. 25 (a) (5) (според който разпорежданията на долната инстанция ще се прилагат за 
цялото производство). 



 

 

общественодостъпни84. 
И накрая, електронният публичен достъп до записи на 

PACER всъщност е улеснил откриването и коригирането на грешки 
от страните по делото и адвокатите. Например през 2008 г. 
организацията с нестопанска цел Public.Resource.Org проведе серия 
автоматизирани одити на ограничен брой федерални окръжни 
съдебни документи от PACER 85 . Макар одитът да използва 
сравнително примитивна методология, той все пак идентифицира 
стотици документи с чувствителна информация, които вероятно 
нарушават правилата на Съдебната конференция от 2007 г. 86 . 
Public.Resource.Org уведоми както Административната служба на 
съдилищата на Съединените щати, така и няколко отделни 
съдилища, като предложи на съдебната система да приложи по 
правило автоматизирано сканиране при спазване на 
поверителността 87. 

Няма съмнение, че публичният достъп до електронни 
документи има цена – парична и друга, засягаща 
неприкосновеността на личния живот. Федералната съдебна 
система акцентира върху паричните разходи, макар и 
действителната цена на предоставянето на такъв достъп да клони 
към нула. Съдебната система изглежда признава, че е невъзможно 
да се пресъздаде практическа неизвестност и е предприела мерки за 
принципно намаляване на количеството лична информация, което 
се поставя в електронните съдебни регистри. Основателно е 
направен изводът, че след като веднъж документът е наличен по 
електронен път, е безсмислено да се правят опити за контрол върху 
разпространението му. Би било разумно съдебната система да 
работи с представители на обществеността, които се интересуват от 
неприкосновеността на личния живот, за да подобри допълнително 
качеството на проверка за защита на неприкосновеността на 
личните данни преди публикуване88. В крайна сметка, цените за 

                                                
84 Peter A. Winn, Judicial Information Management in an Electronic Age: Old Standards, 
New Challenges, 3 FED. CTS. L. REV. 135 (2009). 
85 PUBLIC.RESOURCE. ORG, US COURTS, https://public.resource.org/uscourts.gov/. 
86 Letter from Carl Malamud, President & CEO, Public.Resource.Org, to Lee H. 
Rosenthal, Chair, Comm. on Rules of Practice and Procedure (Oct. 24, 2008), 
http://public.resource.org/scribd/7512583.pdf. 
87 Id. 
88 Като се има предвид, че редакцията за защита на личните данни и засекретяването 
е отговорност на страната, която подава съответния документ, разходите, свързани с 
автоматичното сканиране и заличаване на лични данни, правилно се възлагат на 
страните, които подават документи – било чрез такси или чрез целеви плащания, 
вместо чрез такси за обществен достъп. Федералните съдилища биха могли също да 



 

 

публичен достъп до електронни съдебни регистри трябва да бъдат 
малки и все по-ниски. 

 
II. ПОЛЗИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ ДОСТЪП 
 
Публичният достъп до документите от съдебните дела 

обслужва най-малко две цели, които са жизненоважни за 
демократичното управление: да се информира обществеността за 
разбирането на закона, както се прилага, и да се контролира 
държавната власт чрез прозрачност89. Първият подраздел описва 
как електронният достъп подобрява общественото разбиране на 
закона, като го прави „практически достъпен“ и улеснява 
съвременното отразяване на работата на съда от страна на 
журналистите. Вторият подраздел показва как електронните 
съдебни регистри подобряват прозрачността – като позволяват 
подходите за „големи данни“ за изследваща и разследваща 
журналистика и гарантират архивното съхранение на регистъра. 

Тези двойни цели – общественото разбиране и 
правителствената прозрачност – са наследени от английското 
обичайно право и са основни защитници срещу съдебната 
тирания90. Английската Звездна камара, премахната през 1641 г., 
служи като зловещо напомняне на американските колонисти, че 
съдебната власт трябва да се администрира публично91. Свободният 

                                                                                                                     
насърчат развитието на инструменти за защита на личните данни и за редакция, 
създадени от трети страни, които страните в производството да използват, преди да 
предоставят съответния документ на съда. Съдилищата могат да предложат и 
стимули с паричен характер, но поддръжниците на защитата на личните данни като 
Карл Меламъд и други вече са изразили желание да подкрепят този процес. Вж. 
също Timothy B. Lee, Studying the Frequency of Redaction Failures in PACER, Freedom 
to Tinker, (May 25, 2011), 
http://freedom-to-tinker.com/2011/05/25/studying-frequency-redaction-failures-pacer/; 
Letter from Timothy B. Lee, to Lee H. Rosenthal, Chair, Comm. on Rules of Practice and 
Procedure (Mar. 30, 2011), https://perma.cc/6E77-ZC7X. 
89 За един особено подробен преглед на начина, по който тези теми са включени в 
съдебната практика по Първата поправка относно прозрачността на съда, Вж. Ардиа, 
бел. под линия № 14, 894-906. 
90 In re Oliver, 333 U.S., at 267; Gannett, 443 U. S., at 414-415, n. 3, (Blackmun, J., 
concurring and dissenting). 
91 Вж. напр. Davis v. United States, 247 F. 394, 395 (8th Cir. 1917) („Правото [на 
публичен процес] е една от основните предпазни мерки, които скоро са приети за 
необходими за шлифоването на Конституцията, и се дължи на историческото 
предупреждение за нечестивата практика на Звездната камара в Англия.”), In re 
Oliver, 333 U.S. 257, 266 (1948) („Не успяхме да открием дори един случай на 
наказателно производство, проведено при закрити врати в който и да е федерален, 
щатски или общински съд в историята на тази страна. Не успяхме да открием и запис 



 

 

достъп отдавна служи за насърчаване не само на справедливото 
прилагане на закона92, но и на общественото мнение, че съдилищата 
постигат справедливи цели93. 

 
A. Общественото разбиране за закона в действие 
 
В ранната Америка производството на окръжния съд е било 

общностен въпрос94. Съдилищата се свиквали само от време на 
време, а „съдебният ден“ давал възможност на обществеността да 
стане свидетел на правосъдието в действие 95 . Гражданите от 
близките градове се събирали, за да общуват, да продават стоките 
си, да играят игри, да пият в механата и –  понякога – да разрешават 
спорове, като се бият по улиците96. Правосъдието се раздавало по 
по-цивилизован начин, след като градският глашатай обяви, че 
съдът ще започне своята работа 97 . Много членове на 
обществеността биха влезли в съда, за да наблюдават процеса, 
независимо от това дали имат работа в съда. 98  По думите на 
Ричмънд Нюзпейпърс съдебният ден може с право да бъде 
разглеждан като „едновременно възможност за разбиране на 
системата като цяло и на нейното функциониране в конкретен 
случай”99. 

 

1. Практическа достъпност 
 
Ранните съдилища били разположени там, където биха били 

                                                                                                                     
за дори един таен наказателен процес в Англия след отмяната на Съда на Звездната 
камара през 1641 г.“) (пропуснати бележки под линия). 
92 Richmond, at 566-69. (Отбелязва се, че общественият достъп „дава гаранция, че 
производството ще бъде проведено справедливо за всички заинтересовани“, 
цитиране на Лорд Хейл). Вж. също Id. At 593 (Brennan, J., споделящ решението на 
мнозинството) (отбелязва, че подобен достъп утвърждава „справедливо и точно 
правораздаване“); Вж. също In re Oliver, 333 U. S., at 270 (заявява, че производството 
при открити врати служи за „гаранция срещу опитите да се използват нашите 
съдилища като инструмент за преследване“). 
93 Id. at 570-72 (цитирайки ранен коментатор от 19 век, който отбелязва 
„извънредното доверие“, което подобна откритост предоставя). Вж. също Id. at 594 
(Brennan, J., споделящ решението на мнозинството) („справедливостта трябва да 
отговаря на проявната форма на справедливост“) (цитирайки Levine v. United States, 
362 U. S. 610, 616). 
94 Early Courthouses of Virginia, 3-8. 
95 Id. 
96 Id. 
97 Id. 
98 Id. 
99 Richmond Newspapers 448 U. S. at 572. 



 

 

най-достъпни за гражданите на окръга. В епоха, в която гражданите 
трябвало да пътуват до съда, за да присъстват или да участват в 
процеса, и в която лошото време можело да направи пътуването 
невъзможно, съдебната сграда обикновено била издигана на 
кръстопът в центъра на окръга100. Съдът в окръг Хановер, където 
Патрик Хенри защитава „Каузата на Парсън“ през 1763 г. и където 
съдия Тейлър затваря вратите на съдебната зала през 1978 г., се 
намира в средата на окръг Хановер. Днес подробности за съдебните 
процеси в окръг Хановер са достъпни безплатно от щатска уеб база 
данни101. 

Докато физическият свят често е правил съдебните 
производства практически неясни, цифровите технологии 
предлагат нови възможности за това съдебните процеси да бъдат 
„практически достъпни”. Същият принцип за достъпност, който 
мотивира създаването на колониални съдилища, трябва да 
ръководи решенията относно дигиталните съдебни регистри. 
Електронният достъп за гражданите като цяло до регистрите трябва 
да бъде възможен не само на теория, но и на практика.  

През 1993 г. „Спотлайт“, екипът от разследващи журналисти 
на „Бостън Глоуб“, търси достъп до индекс на всички извършители 
на престъпления и свързаните с тях дела, поддържани от 
съдилищата в Масачузетс 102 . Щатските съдилища отказали да 
предоставят достъп до този индекс, отбелязвайки, че репортерите 
са свободни да преглеждат индивидуалните документи по делaта в 
съда 103 . „Глоуб“ твърдял, че неговите репортери не могат да 
проведат разследването си без „картотеката“ на делата 104 . В 
исторически план Масачузетските съдилища са осигурявали достъп 
до подобни индекси105. Окръжният съд на Съединените щати за 
окръг Масачузетс заключава, че без индекса „читателят е оставен 
без смислен механизъм, с който да намери необходимите 
документи, за да научи какво всъщност се е случило в 
съдилищата“ 106 . Не е достатъчно достъпът да е теоретично 
възможен. Съдът вместо това разглежда „практическата 
ефективност“ на действително предоставения достъп107. 
                                                
100 Early Courthouses of Virginia, 3. 
101 VIRGINIA’S JUDICIAL SYSTEM, CASE STATUS AND INFORMATION, 
http://www.courts.state.va.us/caseinfo/home.html. 
102 Globe Newspaper Co. v. Fenton, 819 F. Supp. 89 (D. Mass. 1993). 
103 Id. 
104 Id. 
105 Id. 
106 Id. at 94. 
107 Id. Щатът твърди също, че като предоставя ограничен достъп при отегчен 



 

 

Случаите, свързани с достъпа на бедните до съдебните 
документи и съдебните такси, отразяват подобен акцент върху 
практическата ефективност. По делото Баундс срещу Смит съдът 
отбелязва, че достъпът до съдилищата трябва да бъде „адекватен, 
ефективен и смислен“, като приема, че затворниците трябва да 
могат свободно да подават жалби и молби за habeas corpus без 
заплащане 108 . Съдът посочва, че е конституционно необходимо 
съдилищата да поемат разходите за пропуснати приходи от 
такси109. Кодексът на Съединените щати, Дял 28, § 1915 (28 U. S. C. 
§ 1915) предоставя основата за искане за освобождаване от такса in 
forma pauperis (по причина на бедност) по наказателен или 
гражданскоправен въпрос и е „предназначен да гарантира, че 
социално слабите страни ще имат смислен достъп до федералните 
съдилища”110. Човек може да си представи толкова висока съдебна 
такса, че всички с изключение на най-заможните лица да бъдат 
оставени без смислен достъп. 

Що се отнася до друга фундаментално демократична дейност 
– гласуването – Върховният  съд е изяснил, че всякакво таксуване е 
противоконституционно. Поради това, че избирателите имат 
различно финансово положение, в решението по делото Харпър 
срещу Избирателния съвет на щата Вирджиния Съдът се 
произнася, че данъците за избирателни права категорично 
нарушават равната защита111. Когато разглежданите такси засягат 
достъпа до основна демократична дейност, Съдът прилага висок 
стандарт. Според стандарта на Харпър таксите, които ограничават 
ефективното участие на определени категории граждани, са 
конституционно недопустими. Такса, наложена на входа на 
Върховния съд, би била също толкова противоконституционна. 

Независимо от това дали интересите за обществен достъп 
произтичат от Първата поправка, както се сочи по делото Ричмънд 
и Фентън, от Шестата поправка, както се приема в решението по 
делото Баундс, или от Четиринадесетата поправка, както е посочено 
в решението по делото Харпър, съдилищата трябва внимателно да 
преценят дали таксите или други бариери не правят публичния 
                                                                                                                     
обременен от такси процес на „клиринг“ за заявка на индекса, той изпълнява всички 
законови изисквания за публичен достъп. Съдът постановява, че този процес на 
одобряване действително засилва пречките пред обществения достъп и че 
предполагаемите интереси в защита на личния живот за поддържане на режима са 
по-маловажни от правото на достъп на обществеността. Id. at 97. 
108 Bounds v. Smith, 430 U. S. 817, 822 (1977). 
109 Id. 
110 Neitzke v. Williams, 490 U. S. 319, 324 (1989). 
111 Harper v. Virginia State Bd. of Elections, 383 U. S. 663, 666 (1966). 



 

 

достъп практически недостъпен. 
 
2. Съвременният съдебен журналист 
 
В колониална Америка сведенията за съдебни спорове и 

решението на съда се разпространявали от уста на уста или – в 
най-добрия случай – в писма112. Дори Върховният съд не е имал 
професионален съдебен стенограф до 1816 година. 113  Хенри 
Уийтън е първият платен стенограф на съда114. Уийтън е заменен от 
Ричард Питърс, който започва да продава – на по-ниска цена – 
съкратени версии на стенограмите на Уийтън. Уийтън претендира 
нарушение на авторските му права, но Върховният съд 
постановява, че никой стенограф не може да има авторски права 
върху писмени становища на Съда 115 . Този конституционен 
прецедент е приложен към всички съдебни документи 116  и е 
подсилен от Кодекса на Съедините щати, Дял 17, § 105 (17 U. S. C. § 
105), който забранява авторското право върху държавни 
произведения 117 . Както стенографите на решения, така и 
журналистите са засегнати от ограничаването на достъпа до 
съдебни документи или от ограничаване разпространяването им. 

Както Съдът отбелява в решението по делото Ричмънд 
Нюзпейпърс, „вместо да получават информация за съдебните 
процеси от първа ръка или от уста на уста от тези, които са 
присъствали, хората вече я придобиват главно чрез печатни и 
електронни медии“ 118 . В днешно време Върховният съд прави 
становища и аудиозаписи на пледоарии достъпни безплатно 
онлайн, много преди да бъдат официално поместени в официални 

                                                
112 Писменият архив на пледоарията и решението по делото Каузата на Парсън се 
състои основно от писмо от ищеца, което по-късно е публикувано от член на 
семейството като част от мемоар. Memoirs. 
113 Craig Joyce, Reporters of Decisions of the Supreme Court of the United States, 
University of Houston Law Center No. 2005-A-11. 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=800884. 
114 Id. 
115 Wheaton v. Peters, 33 U. S. 591, 593 (1834). 
116 West Pub. Co. v. Mead Data Cent., Inc., 799 F.2d 1219, 1224 (8th Cir. 1986) (в което 
се отбелязва, че докладчиците нямат авторски права върху решенията на долните 
инстанции). 
117 Matthew Bender & Co. v. West Pub. Co., 158 F.3d 693, 698 (2d Cir. 1998). 
118 „Вместо да получават информация за съдебните процеси от първа ръка или от 
уста на уста от тези, които са присъствали, хората вече я придобиват главно чрез 
печатни и електронни медии. В известен смисъл това потвърждава твърдението на 
медиите, че служат като заместници на обществеността.“ Richmond Newspapers, Inc. 
v. Virginia, 448 U. S. 555, 572-73 (1980). 



 

 

доклади119. Разбира се, отрязяването на дейността на съда се състои 
не само от официалното отразяване на решенията120. По отношение 
на Върховния съд свободният електронен достъп дава възможност 
за незабавно отразяване и коментар от традиционната преса, новите 
медии и гражданите в социалните медии121. 

Окръжните съдилища, съдилищата по несъстоятелност и 
апелативните съдилища не са в крак с Върховния съд по отношение 
на свободния електронен достъп. PACER контрастира ярко с почти 
моменталния свободен достъп до документите на Върховния съд. 
Ролята на „репортер за решенията“ остава важна за каталогизиране, 
съставяне и анотиране на становищата на съдиите. Въпреки това 
важната работа по отразяване на делата при тяхното започване или 
приключване е затруднена от таксите на PACER. PACER налага 
такса за всяка страница от всяко търсене, доклад по дело и 
изтегляне на документ 122 . PACER не предоставя механизъм за 
лицата, които не са страни по дело, да получават известие за ново 
действие по дадено дело и често пъти е невъзможно да се определи 
предварително колко ще струват резултатите от търсенето123. 

Политиката за таксите на PACER предвижда механизъм за 
освобождаване от такси, който предлага известно облекчение за 
бъдещи репортери – както за репортери на съдебните решения, така 
и за членове на пресата. Като ключов въпрос, Политиката налага да 
не се предоставят авторски права на „представители на медиите”124. 
Дори ако дадено лице преодолее това препятствие, Политиката 
заявява, че те „не трябва да прехвърлят каквито и да е получени 
данни“ – т.е. не могат да публикуват публичните съдебни 

                                                
119 Вж. THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES: OPINIONS, 
https://www.supremecourt.gov/opinions/opinions.aspx; THE SUPREME COURT OF THE 
UNITED STATES: ORAL ARGUMENTS, 
https://www.supremecourt.gov/oral_arguments/oral_arguments.aspx. 
120 Тук Върховният съд би могъл да внесе някои подобрения. Съдът не публикува 
кратки текстове на страните или вещи лица, които са много важни сами по себе си. 
Тази вреда до голяма степен се смекчава от други лица, които обединяват и хостват 
тези материали безплатно. 
120 Вж. например SCOTUS BLOG, http://www.scotusblog.com/. 
122 Вж. UNITED STATES COURTS, ELECTRONIC PUBLIC ACCESS FEE SCHEDULE,  
http://www.uscourts.gov/services-forms/fees/electronic-public-access-fee-schedule. 
123 Вж. PUBLIC ACCESS TO COURT ELECTRONIC RECORDS, https://www.pacer.gov/ 
(„Колко струва PACER? Цената за достъп до един документ е ограничена до $ 3.00, 
еквивалента на 30 страници. Ограничението не важи за търсения на имена, 
документи, които не са специфични за конкретни дела, и преписи от съдебни 
производства на федерални съдилища.”). 
124 Вж. UNITED STATES COURTS, ELECTRONIC PUBLIC ACCESS FEE SCHEDULE,  
http://www.uscourts.gov/services-forms/fees/electronic-public-access-fee-schedule. 



 

 

документи, които са получили 125 . Във всеки случай 
освобождаването от такси е по преценка на всеки отделен съд и 
„може да бъде отменено по преценка на съда” 126 . Този 
обременителен режим е сходен с ограниченията, с които се е 
сблъскал екипът „Спотлайт“ във Фентън. Много от предимствата 
на електронния достъп до съдебни документи са заличени от 
политиката за таксуване. 

 
B. Прозрачност на съдилищата 
Анализаторите често започват и прекратяват дискусията за 

цената на прозрачността на правителството с известното изказване 
на върховния съдия Брандис, че „слънчевата светлина се смята за 
най-добрия дезинфектант; електрическата светлина – за 
най-ефективния полицай” 127 . В частност, по отношение на 
съдилищата председателят на Върховния съд Стоун заявява, че 
„единствената защита срещу неразумни решения и дори съдебна 
узурпация е внимателно разглеждане на действието им и 
безстрашен коментар върху него”128. Няма съмнение, че тези мъдри 
юристи възприемат реалната стойност на прозрачността като 
защитна стена срещу тиранията и корупцията. Това обаче не са 
единствените предимства на безплатния и свободен достъп до 
електронни съдебни регистри. Както е описано в първия подраздел 
по-долу, цифровите регистри дават възможност не само да се 
открият конкретни несправедливости, но и да се разберат 
по-големите тенденции в „големите данни (големи информационни 
масиви)“ в съдебната система и обществото като цяло. Вторият 
подраздел обяснява как безплатният и свободен достъп ще помогне 
също да се гарантира, че съдебните регистри са широко 
разпространени и сигурно архивирани. 

 
1. Big Data и разследващата журналистика 
 
„Big Data“ („големи данни“) се превърна в популярна фраза 

за компютърен анализ на големи информационни масиви. 
Възползването от силата на големите данни, както и защитата от 
вредите, които нанасят, беше ключов проблем за администрацията 
на Обама129. В един доклад администрацията описва как подходите 
                                                
125 Id. 
126 Id. 
127 Louis Brandeis, OTHER PEOPLE'S MONEY 62 (Nat'l Home Lib. Found. ed. 1933). 
128 A.T. Mason, HARLAN FISKE STONE: PILLAR OF THE LAW 398 (1956). 
129 „Administration Issues Strategic Plan for Big Data Research and Development“, Keith 



 

 

към големи данни могат да помогнат за откриването на пристрастия 
в системата на наказателното правосъдие130. Федералната търговска 
комисия също публикува доклад за широкото въздействие на 
големите данни върху защитата на потребителите131. Освен това 
президентът подписа Изпълнителна заповед, озаглавена „Свободна 
за достъп и машинно четима – новият страдарт за правителствената 
информация” 132 . Заповедта посочва, че правителствените данни 
трябва да бъдат „публикувани по начин, който прави данните лесни 
за намиране, достъпни и използваеми”133. 

Много от ползите на големите данни за гражданите идват не 
от правителствената обработка на данните в полза на гражданите, а 
от анализа на отворените правителствени данни от страна на 
частния сектор и широката общественост 134 . Докато 
правителството работи с ограничени ресурси и тесни мандати, 
отворените масиви от данни позволяват всекиму да обработва 
данни директно или да създава инструменти, за да направи 
информацията по-достъпна. Това се случи в Орегон. 

През април на 2008 г. уеб компанията Justia получи писмо за 
спиране и преустановяване на нарушения от щата Орегон135. Justia е 
компания, която публикува различни правни материали онлайн 
безплатно136. Щатът Орегон твърди, че Justia нарушава авторските 
му права, като е публикувала ревизираните закони на Орегон. Justia 

                                                                                                                     
Marzullo (May 23, 2016), 
https://www.whitehouse.gov/blog/2016/05/23/administration-issues-strategic-plan-big-da
ta-research-and-development   
130 BIG DATA: A REPORT ON ALGORITHMIC SYSTEMS, OPPORTUNITY, AND CIVIL RIGHTS, 
EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, 19-21 (May 2016), 
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/2016_0504_data_discrimi
nation.pdf   
131 BIG DATA: A TOOL FOR INCLUSION OR EXCLUSION, FEDERAL TRADE COMMISSION 
(Jan. 6 2016), https://www.ftc.gov/reports/big-data-tool-inclusion-or-exclusion- 
understanding-issues-ftc-report. 
132 Executive Order 13642, „Making Open and Machine Readable the New Default for 
Government Information“ (May 9, 2013), https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-05- 
14/pdf/2013-11533.pdf. 
133 Id. 
134 David Robinson, Harlan Yu, William P. Zeller & Edward W. Felten, Government 
Data and the Invisible Hand, 11 YALE J. L. & TECH. 160, 161 (2009). 
135 Вж. PUBLIC.RESOURCE.ORG: OREGON.GOV, https://public.resource.org/oregon.gov/. 
Вж. също  Letter from Dexter Johnson, Legislative Counsel, State of Oregon Legislative 
Counsel Committee to Timothy Stanley, Justia Inc., April 7, 2008,  
https://public.resource.org/scribd/2526821.pdf. 
136 Вж. Letter from Carl Malamud, President & CEO, Public.Resource.Org to Dexter 
Johnson, Legislative Counsel, State of Oregon Legislative Counsel Committee, April 
13, 2008, https://public.resource.org/scribd/2530912.pdf. 



 

 

и Public.Resource.Org оспорват твърдението на щата, като твърдят, 
че законът не е и не трябва да бъде защитен с авторски права137. 
Комитетът на Законодателния съвет на щата Орегон проведе 
заседание, за да преразгледа позицията си138. На 19 юни 2008 г. 
Комитетът реши, че няма да упражнява авторско право върху 
закона 139 . Не след дълго студент по право от втори курс в 
училището по право „Lewis & Clark“ пусна безплатен уеб сайт, 
който направи ревизираните закони на Орегон лесни за намиране и 
разглеждане140. 

Федералната съдебна система предприе съвсем различен 
подход с PACER, което направи невъзможно за академичните 
среди, журналистите и обществото като цяло да се възползват от 
„големите данни“ в тези съдебни регистри. Така например 
професорът по право в Калифорнийския университет Лин ЛоПуки 
получи временно освобождаване от такса от един съд по 
несъстоятелност, за да проведе изследване141. След публикуването 
на проучване, критикуващо съда, му е отказано последващо 
освобождаване 142 . Такива дерогации са по преценка на всеки 
отделен съд, което означава, че освобождаването от такса е не само 
административно трудно за получаване и поддържане – особено 
при провеждане на национални изследвания 143 – но и отказът не 
                                                
137 Id. 
138 Вж. Letter from Dexter Johnson, Legislative Counsel, State of Oregon Legislative 
Counsel Committee to Karl Olson, May 21, 2008,  
https://public.resource.org/scribd/3044652.pdf. 
139 Вж. PUBLIC.RESOURCE.ORG: OREGON.GOV, https://public.resource.org/oregon.gov/. 
140 Вж. WEBLAWS: ABOUT US, http://www.weblaws.org/cms/about_us, Вж. също Katie 
Fortney, Ending Copyright Claims in State Primary Legal Materials: Toward an Open 
Source Legal System, 102 L. LIBR. J. 59, 64-65 (2010), 
http://www.aallnet.org/mm/Publications/llj/LLJ-Archives/Vol-102/pub_llj_v102n01/201
0-03.pdf 
141 Lopucki, 515, n. 117. 
142 Id. 
143 Съдебната конференция многократно е разглеждала и отхвърляла предложения за 
създаване на общонационална програма за освобождаване от такси. Една група от 
академични изследователи е успяла да се сдобие с краткосрочно освобождаване от 
такси от повечето съдилища по несъстоятелността, което означава, че те постоянно 
са искали да им се подновят освобождаванията от такси в 50 различни юрисдикции – 
пред всеки съд съобразно неговия график и неговата дискреция. Учените все пак са 
имали възможността да публикуват резултатите си в уважавани правни журнали, 
както и в журнали по медицина и социология. Вж. Letter from Professor Elizabeth 
Warren, Harvard Law School to The Honorable John J. Thomas, U. S Bankruptcy Court, 
Middle District of Pennsylvania, November 22, 2006, https://perma.cc/EB42-48QT 
(писмо с искане за освобождаване от такса за целите на изследване на искове за 
ипотеки и собственост върху имоти по дела за несъстоятелност по реда на глава 13 и 
описващо предходна дейност), Letter from Professor Elizabeth Warren, Harvard Law 



 

 

подлежи на обжалване. Освен това процесът на освобождаване от 
такса прави почти невъзможно следващите изследователи да 
възпроизведат предходни открития144. 

През 2012 г. на Центъра за разследваща журналистика (CIR), 
организация по раздел 501 (c) (3) от Вътрешния данъчен кодекс, е 
било отказано освобождаване от такси от Съда на Съединените 
щати за Северния окръг на Калифорния. CIR възнамерявал да 
проучи ефективността на системата на съда за конфликт на 
интереси за съдии, като изследва голяма част от делата. Окръжният 
съд отхвърля молбата на основание, че CIR е „представител на 
медиите”145. Списъкът на таксите за PACER изрично забранява 
представителите на медиите и други да бъдат освобождавани от 
такси, като се предполага, че те „имат възможност да платят 
таксата”146. CIR обжалва, но Апелативният съд на Девети съдебен 
окръг постановява, че това е административно решение, което не 
подлежи на преразглеждане147. 

Независимо от обстоятелството, че редица документи на 
федералните съдилища не са достъпни по електронен път без такса, 
съществува солидна общност от изследователи на „закона и 
големите данни“. Въпреки че работата им над регистрите на 
PACER продължава да бъде възпрепятствана от ограниченията на 
достъпа, те демонстрират потенциала на анализите на големи данни 
за съдебните регистри като цяло148. Само в един скорошен семинар 

                                                                                                                     
School to The Honorable John J. Thomas, U. S. Bankruptcy Court, Middle District of 
Pennsylvania, January 4, 2008, https://perma.cc/P2D7-9UV6 (с искане за 
възстановяване на освобождаване от такса). 
144 This is made all the more difficult by the fact that the terms of any fee waiver bar 
redistribution of the records being studied. 
145 Order, In re Application for Exemption form Electronic Public Access Fees by Jennifer 
Gollan and Shane Shifflett, 3:12-mc-80113-JW, Docket No. 3, (May 16, 2012), 
https://perma.cc/5JLJ-27WZ. 
146 ELECTRONIC PUBLIC ACCESS FEE SCHEDULE, UNITED STATES COURTS (effective 
December 1, 2013), https://www.pacer.gov/documents/epa_feesched.pdf („Примери за 
лица и групи от лица, които съдът не може да освободи от такса, включват: местни, 
щатски или федерални агенции, членове на медиите, частно възнаградени адвокати 
или други, които имат възможността да заплатят таксата“). 
147 In re Application for Exemption from Elec. Pub. Access Fees by Jennifer Gollan & 
Shane Shifflett, 728 F.3d 1033, 1035-36 (9th Cir. 2013). 
148 Вж. напр. LTDCA 2016 WORKSHOP REPORT, https://perma.cc/4CJ5-U6JR. This 
type of research extends time-tested methods of legal analysis. Вж. напр. William M. 
Landes & Richard A. Posner, Legal Precedent: A Theoretical and Empirical Analysis, 19 
J.L. & ECON. 249 (1976) (laying out the traditional citation-based approach). For 
examples of  „big data” corpus analysis that is currently possible only with freely available 
non-PACER data, вж. Deborah Beim, Learning in the Judicial Hierarchy, 79 J. OF 
POLITICS 591 (2017); Iain Carmichael et. al, Examining the Evolution of Legal Precedent 



 

 

докладите описват как подходите към големи данни може да се 
използват за анализиране на ролята и влиянието на конкретни 
съдии, за определяне на тенденциите в жалбите за ангажиране на 
професионална отговорност на медицински специалисти и за 
очертаване на въздействието на нови съдебни становища върху 
стратегията за съдопроизводството149. 

 
2. Архивна достоверност и трайност 
 
В ранна Америка деловодството често е било единственото 

място за съхранение на важни юридически документи 150 . 
Хартиените документи са били небрежно поддържани и податливи 
на унищожение от огън, влага и плъхове151. Това представлявало 
значителен риск не само за рутинни неща като определянето на 
правото на собственост върху земя, но и за целостта на 
фундаменталния за общото право принцип на прецедента (stare 
decisis). Ако архивите на делата са унищожени, как следващите 
юристи ще прилагат закона, на който са се позовали? Проблемът 
станал толкова значителен, че през 1792 г. Вирджиния приема 
закон, който изисква изграждането на огнеупорна съдебна 
канцелария във всеки окръг152. 

По закон всеки отделен федерален съд отговаря за 
съхранението на своите архиви. Исторически погледнато, 
съдилищата съхранявали хартиени архиви в канцеларията. 
„Графици за прехвърляне на архивите“ определят дали архивите да 
се прехвърлят в Националната служба за архивите и регистрите 
(NARA), след като дадено дело е приключило и необходимото 
време е изтекло153. След това федералната съдебна система плаща 
годишни такси на NARA за продължаващо съхраняване154. След 
                                                                                                                     
through Citation Network Analysis, N. CAROLINA L. REV., (forthcoming 2017); Hannah 
Laqueur & Ryan Copus, Synthetic Crowdsourcing: A Machine-Learning Approach to the 
Problems of Inconsistency and Bias in Adjudication (U. Cal. Berkeley Law School, 
Jurisprudence and Social Policy, Working Paper, October 21, 2016), 
https://ssrn.com/abstract=2694326. For an exploration of other corpus-based modes of 
legal interpretation вж. Thomas R. Lee & Stephen C. Mouritsen, Judging Ordinary 
Meaning, YALE L. J. (forthcoming 2017). 
149 LTDCA 2016 WORKSHOP PROCEEDINGS, https://perma.cc/CN6E-KNRC. 
150 Early Courthouses of Virginia, 296-313. 
151 Id. 
152 Id. at 302. 
153 Guide to Judiciary Policy, Volume 10, Appendix 6B, Records Disposition Schedule 2, 
(Transmittal 10-018) (December 1, 2015), http://www.uscourts.gov/file/2682/. 
154 „Millions of Federal Court Records Are Being Destroyed to Save Money”, Maya 
Rhodan, The Center for Public Integrity (August 2, 2011), 



 

 

като се консултира със съдебната система NARA може да реши да 
унищожи документите, които прецени, че не са „исторически 
значими”155. През 2011 г. с цел намаляване на разходите съдебната 
система поиска от NARA да унищожи физически милиони 
документи по дела, които са приключили между 1970 и 1995 г.156 

През 2010 г. електронните регистри от PACER трябваше да 
започнат да се депозират в NARA три години след приключването 
на дадено дело, но до момента такива архиви не са депозирани157. 
Всеки съд е отговорен за поддържането на собствената си система 
за електронни регистри, което означава, че съдбата на документите 
в PACER е в ръцете на всеки отделен съд158. Не е ясно какъв план, 
ако въобще има такъв, съществува за дългосрочно съхранение на 
електронни документи в PACER. 

През 2011 г. федералната съдебна система започна да 
изпраща електронни становища до Държавната печатница (GPO), 
които да бъдат свободно достъпни чрез интернет159. Колекцията 
вече включва множество становища по дела отпреди 2004 г. 160 
Какво представлява „становище“ се оставя на преценката на всеки 
съдия. Някои съдии може въобще да не определят окончателно 
решение като „становище“, докато други може да означат всяко 
съдебно определение като „становище” 161 . Във всеки случай, в 
                                                                                                                     
https://www.publicintegrity.org/2011/08/02/5456/millions-federal-court-records-are-bein
g-destroyed-save-money. 
155 Id. 
156Id. 
157 Вж. „Request for Records Disposition Authority”, Administrative Office of the United 
States Courts, Job No. N1-021-10-2, (June 29, 2010), https://perma.cc/Z4W9-QXS3. 
158 Техническата архитектура на CM/ECF системата, която е основа за PACER се 
развива към по-централизиран модел като част от инициативата „NextGen”, която 
съдилищата въвеждат от няколко години. По този модел съдилищата продължават 
да имат операционен контрол върху системите си, макар и голяма част от 
компонените да се управляват от Административната служба на щатските 
съдилища. Вж. Greenwood, J. M. & Brinkema, J., (2015). E-Filing Case Management 
Services in the US Federal Courts: The Next Generation: A Case Study. International 
Journal for Court Administration. 7(1), p. 10 (July 2015). DOI: 
http://doi.org/10.18352/ijca.179 (отбелязва се, че „макар и идеята за централизация да 
е била предложена на съдилищата преди, съдилищата енергично са отхвърляли тази 
идея; все пак жестоките бюджетни кризи са ги принудили да премислят”). 
159 https://www.fdlp.gov/all-newsletters/featured-articles/1144-oyez-oyez-federal-court- 
opinions-in-fdsys 
160 GPO COLLECTION: USCOURTS, 
https://www.govinfo.gov/app/browse/#browse/collection?collectionCode=USCOURTS 
161 Вж. например Letter from Alan D. Sugarman to James C. Duff, Director, 
Administrative Office of the U.S. Courts, July 10, 2009 (observing widespread failures of 
judges to designate opinions as such), http://www.hyperlaw.com/topics/2009/2009-07-10- 
sugarman-to-ao-with-attachments.pdf. Вж. също Elizabeth Y. McCuskey, Submerged 



 

 

колекцията на GPO не са включени описи, пълни метаданни 
(включително имена на съдии) и внесени от страните документи. 
Тези фактори правят услугата на GPO далеч по-незадоволителна от 
директния достъп на PACER за целите на общественото разбиране 
на закона и прозрачността на съда. 

Съдебната система би могла да позволи на трета страна, като 
например archive.org, да поддържа актуално копие на всеки 
документ и опис с данни в PACER, за да направи корпуса достъпен 
на обществеността безплатно без ограничения. Това вероятно ще 
подтикне много други лица да правят и разпространяват копия, 
значително увеличавайки достъпността на информацията и 
намалявайки опасността за нейната архивна нетрайност. Това обаче 
би засегнало бизнес модела на PACER – който се основава на 
платен изключителен контрол над публичните документи162. 

 
III. ПЪРВИ ПРИНЦИПИ И АРХИТЕКТУРАТА НА 

ДОСТЪПА 
 
Структурите за управление на правораздаването, които 

правителствата изграждат, отразяват и подсилват основните 
убеждения за това какво е законът и как трябва да се прилага163. 
Архитектурата на съдебната бюрокрация включва не само 
физическите съдилища, но и съдебния апарат като цяло. Когато 
съдилищата създават нови структури, те могат да решат да 
акцептират някои от тези принципи в дизайна на тези структури, 
докато други принципи може да бъдат изоставени. Когато 
отколешни принципи са послужили за опора на конституционните 
основи, тези решения имат дълбок ефект164. Това, което прилича на 
административно решение, може да бъде дълбоко съществено. В 
                                                                                                                     
Precedent, 16 Nev. L.J. 515, 530-531 (2016) (като отбелязваме двузначността между 
„определения“ и „становища“, както и голямата част от мотивираните съдебни 
решения, които не се включват в електронни бази данни като Westlaw, която се 
основава на източници от Северния окръг на Илиной и Източния окръг на 
Вирджиния). 
162 Вж. напр. Martin, 14 (оплаквайки „изкривяващия ефект, който има финансовата 
зависимост на PACER от пазарната стойност на съдебните регистри върху дизайна 
на системата”). 
163 Вж. в цялост  Judith Resnik & Dennis Curtis, Representing Justice: Invention, 
Controversy, and Rights in City-States and Democratic Courtrooms, 2011. 
164 Тези принципи се изразяват в „строежа и взаимодействието в структурата на 
управлението, която Конституцията описва и създава, както и в институциите и 
практиките, които задвижва”. Laurence H. Tribe, Taking Text and Structure Seriously: 
Reflections on Free-Form Method in Constitutional Interpretation, 108 HARV. L. REV. 
1221, 1236 (1995). 



 

 

този раздел се разглеждат първо ролята, която общественият 
достъп играе в изграждането както на съда в Хановер, така и на 
дизайна на PACER. Вторият раздел мотивира тезата, че вечните 
принципи, отразени в процеса Ричмънд Нюзпейпърс, призовават 
към безплатен достъп до електронни съдебни документи. 

 
A. От механата до интернет: Интернет като съда на 

Америка 
 
Първоначално окръжният съд е заседавал в таверни или в 

домове за богослужение165. Не е имало специализирани сгради, така 
че публичните процеси са се провеждали на същото място, както и 
много други обществени дейности. Например някои сгради в 
Масачузетс са били оборудвани с временни държавни символи, 
които били поставяни, когато съдът се свиква, и сваляни след 
приключване на работата на съда166. Имало е слабо разграничение 
между публичната сфера и местоположението на съда. 

През осемнадесети век адвокатурата възниква като професия 
и съдилищата стават постоянни целенасочено изградени структури. 
Масачузетските съдилища официално признават професията 
„адвокат“ и тези нови адвокати създават свои собствени асоциации, 
за да се разграничат от обикновените „pettifoggers” (самозвани 
адвокати)167. Във Вирджиния опитът на тези нови професионалисти 
– които от време на време надхитрявали съдиите по правните 
въпроси – в крайна сметка води до въвеждането на физическа 
преграда, която отделя адвокатите от обществеността168. Първите 
съдилища във Вирджиния са строени с евтини „earthfast“ техники 
(дървени навеси) и изисквали често възстановяване169. Успоредно с 
професионалното развитие на адвокатите окръзите във Вирджиния 
започнали да издигат първите си постоянни съдебни сгради170. 

През 1735 г. окръжните съдии в Хановер разпореждат 
построяването на нова тухлена сграда на съда 171 . Някои 
собственици на земи се противопоставили срещу разходите, 
забавяйки строежа до 1737 г., когато са били преодоляни от 

                                                
165 Вж. Martha J. McNamara, From Tavern to Courthouse: Architecture and Ritual in 
American Law 1658-1860, 20-22 (2004). 
166 Id. at 22. 
167 Id. at 34. 
168 Early Courthouses of Virginia, 161-62. 
169 Id. at 67. 
170 Id. at 84. 
171 Id. at 354. 



 

 

окръжния съвет172. Някои учени се оплаквали, че изграждането на 
съдилища е „заграждение на правосъдието“, което разделя 
обществеността от активно участие в правораздаването173. Няма 
съмнение, че практикуването на правото се е превърнало в 
специализирана дисциплина и че дизайнът на съдилищата често 
отразява опит за изразяване на власт и класови различия 174 . В 
същото време правораздаването е имало нужда от стабилно и 
подходящо място. Всички данъкоплатци от окръга поели разходите 
за изграждането на съда независимо от това дали някога са влезли в 
него. 

Ясно е, че достъпът на обществеността е основен принцип 
при проектирането и изграждането на съда в Хановер. Вратите се 
отваряли директно към публичната галерия, която доминирала 
пространството на съдебната зала175. Извън съдебната сграда имало 
обществен парк. Шерифът съставил списък на съдебните 
заседатели за „Каузата на Парсън“, като минал през тревните 
площи и събрал имената на отговарящи на условията лица 176 . 
Известната картина на Джордж Кук с Патрик Хенри, оспорващ 
Каузата на Парсън, изобразява тълпи от населението, които се 
разпрострират от отворените врати чак до таверната – 
предшественика на тази професионална съдебна зала177. 

За разлика от колониалните съдилища сегашната система 
PACER не е проектирана с публичния достъп като ръководен 
принцип. Това е странен факт за система, наречена „Публичен 
достъп до електронни съдебни документи“. Както е отбелязано в 
Подраздел I. А., PACER всъщност не е независима система. Това е 
просто продукт и система за таксуване, който работи върху 
електронна деловодна система, която федералната съдебна система 
е изградила, за да модернизира управлението на дела178. Системата 
                                                
172 Id. at 169. 
173 Вж. напр. Norman W. Spaulding, The Enclosure of Justice: Courthouse Architecture, 
Due Process, and the Dead Metaphor of Trial, 24 Yale J. L. & Human. 311 (2012). 
174 Early Courthouses of Virginia, 84 (описва „тухлени сгради, чиято форма и размери 
отговарят на върховенството на малка, но могъща класа от богати плантатори”). 
175 Early Courthouses of Virginia, 132. 
176 Memoirs, 419. 
177 Early Courthouses of Virginia, 152. В действителност вратите не са били отстрани 
на съдебната зала, а в нейната задна част. Те гледали към публичния парк и 
таверната. Lounsbury, 326. Можем да простим на Куук неговата артистична свобода. 
Изображението изглежда цели да предаде основополагащия публичен характер на 
събитието. 
178 Martin, at 9. („Федералните съдилища не са установили компютърни системи за 
управление на делата или последващи системи за електронно внасяне и управление 
на документи, за да предоставят на обществото по-добър достъп до съдебните 



 

 

за управление на делата и електронно деловодство (CM/ECF) е 
изградена изцяло с такси за PACER179. 

CM/ECF е създаден за изключителна употреба от съдии и 
адвокати. Дизайнерските характеристики на PACER отразяват 
интересите на тези страни. Например PACER позволява на 
потребителите да търсят по име на страна по делото, но не и по име 
на съдия или адвокат. По думите на професор Питър Мартин „са 
пренебрегнати или отхвърлени възможности с разумна перспектива 
за постигане на основните цели на прозрачност, съдебна отчетност, 
образование на общността и информиран дебат по важни 
политически въпроси“180. Системната архитектура, твърди той, се 
ръководи от целта да служи на преките участници в съдебния 
процес181. 

Федералната съдебна система се ползва със значително 
уважение при определянето на административната политика чрез 
Съдебната конференция и Административната служба 182 . 
Решенията за бюджетиране се подлагат на по-задълбочен контрол, 
тъй като съдебната власт трябва да оправдае своите искания за 
годишен бюджет пред разпределителите на бюджетни кредити. Ако 
съдебната власт искаше средства за оперативните разходи на 
PACER, представителите на народа ще трябва да преценят дали 
искането е оправдано и дали съдебната власт ефективно използва 
средствата на данъкоплатците. Подобно на жителите на окръг 
Хановер те биха могли да се противопоставят, ако системата не е 
икономически ефективна или не обслужва ефективно 
обществеността. В сегашния си вид таксите за PACER не се 
подлагат на същия анализ като останалата част от бюджета на 
съдебната власт, тъй като те не се разпределят. Съдебната система е 
имала значителна свобода при вземането на решение дали и колко 
трябва да платят гражданите за това „деловодство на 21-ви век“. 
Разпределителите на бюджетни кредити – а те работят с ограничени 
ресурси – обикновено не търсят нови договорени покупки, които 

                                                                                                                     
архиви. Тези системи са създадени, защото са от голяма полза за съдиите и 
съдебните администратори.”) 
179 J. Michael Greenwood & Gary Bockweg, Insights to Building a Successful E-Filing 
Case Management Service: U.S. Federal Court Experience”, International Journal for 
Court Administration. 4(2), 
http://www.iaca.ws/files//journal-eighth_edition/greenwood_bockweg-efilingsystems.pdf   
180 Martin, at 14. 
181 Martin, at 9. 
182 Вж. напр. In re Phoenix Grp., Inc., 64 B. R. 527, 529 (B. A. P. 9th Cir. 1986) (The 
regulations of the Judicial Conference of the United States and the Administrative Office of 
the United States Courts [...] are entitled to great deference.) 



 

 

ще намалят техния резерв от годишни ресурси. По този начин 
моделът на таксуване на PACER се поддържа от година на година 
като до голяма степен неконтролиран налог за обществеността. 
Функционалната и фискалната структура на системата подкопават 
активния обществен достъп. 

 
B. Безплатният електронен достъп и наследството на 

Ричмънд Нюзпейпърс 
 
При решаването на делото Ричмънд Нюзпейпърс срещу 

Вирджиния съдиите са били изправени пред дилема. Всички съдии, 
с изключение на Ренкуист, смятали че окръг Хановер е нарушил 
конституционните права на обществото, като е затворил вратите на 
съда183. По-неясно било коя част от Конституцията е засегната. 
Становището на председателя на Върховния съд Бъргър за 
плурализма включвало обширно проучване на историческите 
гаранции за правото на достъп184. Председателят на Върховния съд 
открива, че тази „непрекъсната, неоспорима история“ показва, че 
„презумпцията за откритост засяга самото естество на 
наказателното производство в нашата правораздавателна 
система”185. В този смисъл такова право не само съществува още 
преди Конституцията, но е и неразривно свързано с актовете и 
структурите на американското правосъдие. 

Това не се е понравило на върховния съдия Блекмън, който 
гледал на историческия анализ на председателя на Върховния съд 
като на „същински миш-маш“ от конституционни основания, без да 
се посочва нито едно конкретно186. Той би предпочел да привърже 
правото в Шестата поправка, както той и трима други съдии 
посочили в особеното си мнение по делото Ганет срещу 
ДеПаскал187. Върховният съдия Уайт неохотно се съгласил само с 
частта от плурализма на Ричмънд, основана на Първата поправка188. 
Върховният съдия Стивънс също се съгласил само с тази част от 
анализа, като отбелязал, че този „повратен процес“ разкрива за 
                                                
182 Richmond Newspapers, 448 U. S. at 558-84 (Burger, C.J.) (plurality opinion, with 
White, J., and Stevens, J. joining in First Amendment reasoning); Id. at 584-99 (Brennan, 
J., concurring in judgment, with Marshall, J. joining); Id. at 598-601 (Stewart, J., 
concurring in judgment); Id. at 601-604 (Blackmun, J., concurring in judgment). 
184 Id. at 558-84. 
185 Id. at 573. 
186 Id. at 603. 
187 Id. Вж. също Gannett Co. v. DePasquale, 443 U. S. 368, 406-07 (1979) (Blackmun, J., 
dissenting in part). 
187 Richmond Newspapers, 448 U. S. at 581-82. 



 

 

първи път, че „намесата в достъпа до важна информация“ може да 
наруши Първата поправка.189 

Върховният съдия Бренън и върховният съдия Маршал също 
приемат Първата поправка за същинския източник на 
конституционно основание190. Те подчертават в становището си, че 
Първата поправка защитава нещо повече от интереса на определени 
страни. Те твърдят, че Първата поправка също така „има 
структурна роля в осигуряването и насърчаването на нашата 
републиканска система на самоуправление”191. Това означава, че 
макар текстът да е изразен чрез специфични права на общуване, той 
изразява по-широк принцип на безпрепятствено общуване – 
„загриженост не само за самото общуване, но и за необходимите 
условия за смислено общуване” 192 . Върховният съдия Бренън 
формулира два „полезни принципа“, които да направляват 
съдилищата при преценката дали определен набор от факти е 
накърнил защитата на тази структурна гаранация на Първата 
поправка193. На първо място, той твърдял, че историята на достъпа 
натежава в полза на защитата на Първата поправка194. Второ, той 
твърдял, че достъпът трябва бъде важен за функционирането на 
надлежния правителствен процес – като например 
функционирането на съдилищата при предоставяне на 
правосъдие195. 

Шест години по-късно в Прес Ентърпрайз II Съдът 
възприема двата принципа на върховния съдия Бренън при т.нар. 
тест на „опита и логиката“ 196 . По делото Прес Ентърпрайз II 
журналистите поискали достъп до протоколи от съдебни заседания. 
Съдът постановил, че е налице основателна версия за предоставяне 
на достъп до такива документи и че този достъп е от полза за 
справедливостта на конкретния процес и доверието на обществото 
към съдилищата като цяло197. 

По делото Фентън Съдът на САЩ за окръг Масачузетс 
прилага теста за  „опита и логиката“, за да реши дали журналистите 
от „Бостън Глоуб“ имат конституционно право на достъп до 
                                                
189 Id. at 582-83. 
190 Id. at 584-99. 
191 Id. at 587. 
192 Id. at 588 (emphasis added). 
193 Id. at 589. 
194 Id. 
195 Id. 
196 Press-Enter. Co. v. Superior Court of California for Riverside City., 478 U. S. 1, 9 
(1986). 
197 Id. at 11-13. 



 

 

индексите на делата198. Както е отбелязано в Раздел II. А. 1, съдът 
стига до заключението, че когато са налице и двете условия, 
правото на обществен достъп, произтичащо от Първата поправка, 
трябва да бъде „смислено“ и „ефективно“, а не просто 
теоретично 199 . С други думи, трябва да има практическа 
достъпност. 

За съжаление настоящата платена система PACER не 
осигурява практическа достъпност. Както е описано в Раздел II, 
таксите на PACER възпрепятстват няколко вида достъп, които биха 
повлияли положително на функционирането на съдилищата. Наред 
с други неща журналистите са възпрепятствани от проследяване на 
делата и от разследване на ефективността на съдебната система; 
изследователите не са в състояние да извършват анализ на 
„големите данни“, които съдържат неописуем потенциал за цялата 
съдебна система; и защитниците на неприкосновеността на личния 
живот не са в състояние да помогнат на съдебната власт да 
премахне по-качествено чувствителната информация, която никога 
не е трябвало да присъства в публичните регистри. Много от тези 
дейности изискват достъп до целия корпус от документи на PACER 
или поне до значителна част от тях200. Ако корпусът наистина се 
състои от приблизително 1 милиард документа201, таксите за достъп 
ще доближат 1 милиард щатски долара202. Както по делото Фентън, 
                                                
198 Globe Newspaper Co. v. Fenton, 819 F. Supp. 89, 91 (D. Mass. 1993) (цитиране по 
Press-Enterprise II, 478 U. S. at 9) 
199 Id. at 97. 
200 Дори дейности, които не изискват преглед на значителна част от корпуса, са 
понякога възпиращо скъпи. Например през 2009 г. при изследване на библиотеките 
на правните факултети 95.5 % от библиотеките в проучването ограничават или 
разпределят ползването на PACER. Библиотекарите коментират, че поради бързото 
натрупване на таксите за PACER те използват тактики за ограничаване на достъпа – 
включително като крият съществуването на потребителски профил на библиотеката 
за PACER. 
Има и значително различие между средната употреба на PACER в държавни и 
частни юридически факултети, като частните факултети плащат поне два пъти 
повече (това може да се дължи на разпределянето на ползването). Erika Wayne, 
LEGAL RESEARCH PLUS, „PACER Spending Survey“, Aug. 28, 2009, 
https://legalresearchplus.com/2009/08/28/pacer-spending-survey/. 
201 Supra note 58. 
202 Вж. Michael Lissner, The Cost of PACER Data? Around One Billion Dollars, FREE 
LAW PROJECT, (Oct. 10, 2016), https://free.law/2016/10/10/the-cost-of-pacer-data- 
around-one-billion-dollars/. (при изчисляване на средния документ в PACER на 9.1 
страници, като цитира числото на съдебната власт от 1 милиард записи, при 
умножаване на 9,1 милиарда страници по $.10 (десет цента) на страница и 
закръгляване, за да се включат и разходите за описите на действията в 
производството), 
https://free.law/2016/10/10/the-cost-of-pacer-data-around-one-billion-dollars/#fn:2. 



 

 

съществува лесен механизъм за достъп – PACER – но смисленото 
използване на този механизъм е препречено от съдебната политика 
– чрез такси203. 

Безплатният достъп до документите на PACER би 
подпомогнал функционирането на съдилищата и би удовлетворил 
теста Прес Ентърпрайз в частта „логика“. Безплатният достъп 
логически би довел до същите крайни цели като традиционния 
достъп до документи в деловодството, но ползите ще се увеличат до 
мащаби, които по-рано не са били възможни. Иронията на тези 
облаги на дигиталната епоха е, че затрудняват формалното 
удовлетворяване на теста в частта относно „опита“. Електронният 
достъп до съдебните документи не е бил възможен доскоро, така че 
няма никакви предшественици. 

Изправени пред трудността да удовлетворят условието за 
„опита” в този случай, съдилищата могат да предприемат един от 
три подхода. Първо, те биха могли да заключат – формалистично – 
че поради липсата на история на безплатен достъп до електронни 
документи безплатната система PACER не минава теста. Второ, те 
биха могли да заключат, че тази част е неприложима в контекста на 
новите технологии и вместо това да разчитат изцяло на частта 
относно „логиката“204. Трето, те могат да разсъждават по аналогия. 
Третият вариант е по-добър, тъй като нито прекратява анализа на 
формалистичен принцип, нито пък отхвърля разглеждането на 
историческата практика по принцип. Историческата практика – и 
изборите на съдебна политика в минали моменти на технологичен 
преход – трябва да информира всяко решение за това дали достъпът 

                                                
203 Някой може да потърси направление в други редове от прецедента върху Първата 
поправка за таксите, но може да бъде подпомогнат и поне от едно голямо дело. В 
решението по делото Forsyth City., Ga. v. Nationalist Movement, 505 U. S. 123 (1992) 
Съдът приема, че наредбата за таксите за разрешения за паради е 
противоконституционна. Но там конституционният въпрос се съдържа в това, че 
наредбата дава право на съответния администратор да променя таксата съобразно 
съдържанието на предлаганата реч. Такава дискреция PACER няма. 
204 Вж. напр. Nicole J. Dulude, Unlocking America's Courthouse Doors: Restoring A 
Presumption of First Amendment Access As A Means of Reviving Public Faith in the 
Judiciary, 11 Roger Williams U. L. Rev. 193, 206 (2005); вж. напр. In re Copley Press, 
Inc., 518 F.3d 1022, 1026 (9th Cir. 2008) (съдът приема, че „само логиката, дори и без 
опита, може да е напълно достатъчна, за установяване на едно право“.); Вж. id. at 
1026 n.2  („Макар и нашите дела да се отнасят към това като тест на „логиката и 
опита“, ясно е, че това не са отделни проверки. Когато достъпът традиционно е бил 
предоставян на обществеността без сериозни негативни последици, логиката 
неминуемо следва. Само когато достъпът традиционно не е бил предоставян, ние 
поглеждаме към логиката. Ако логиката подкрепя разкриване при подобни 
обстоятелства, това по необходимост има решаващо значение“). 



 

 

чрез нова технология служи на конституционно защитен 
„структурен интерес” чрез „отваряне на съдебната система за 
публична проверка”205. 

При преместването на съдилищата от механата в съдебната 
сграда новосъздадените правни професионалисти въвеждат все 
по-усъвършенстващи се технологии за запазване и отчитане на 
случващото се. Съдиите записвали делата на хартия и правили 
записите достъпни в нови канцеларии, които са били по-малко 
предразположени към пожар. Писмените архиви били нови, но 
безплатният достъп на разположение в съдебната сграда, бил на 
разположение и в канцеларията. С появата на писмени заявления, те 
също били на разположение при същите условия. Както 
Апелативният съд на Трети съдебен окръг разсъждава в процеса 
Антар, „за какво съществува правото на достъп, ако то се отнася 
само до онези, които успеят да се проврат през вратата?”206. Днес 
почти всички федерални съдилища изискват електронно завеждане 
на делата207. Деловодството е на практика онлайн208. В отклонение 
от историята федералната съдебна система не прави съдебните 
документи достъпни за свободно гледане на същото място, където 
са подадени – вместо това тя налага такса209. 

                                                
205 Richmond Newspapers, 448 U. S. at 592 (Brennan, J.) (concurring in judgment). 
Дейвид Ардиа би отишъл една стъпка напред, като изостави теста от Press-Enterprise 
за структурна теория, вдъхновена от Бренън. Ardia, supra note 14, at 907-12. Тази 
теория може силно да бъде препоръчана. Във всеки случай не е нужно Съдът да 
изостави теста от Press-Enterprise напълно, за да счете таксите за PACER за 
противоконституционни. 
206 United States v. Antar, 38 F.3d 1348, 1360 (3d Cir. 1994). 
207 Jason Krause, „The Force of E-Filing”, ABA JOURNAL (Feb. 02, 2006)  
http://www.abajournal.com/magazine/article/the_force_of_e_filing.   
208 Looking for the Next Generation of the CM/ECF System, THE THIRD BRANCH, Vol. 
41, No. 5, May 2009, 6-7, („CM/ECF всъщност отваря деловодството на съда 24/7 за 
всеки един – независимо дали се намира на същата улица или някъде по света.“), 
http://www.nynd.uscourts.gov/sites/nynd/files/cmecf_next_generation.pdf. 
209 Критиците на това твърдение имат два аргумента. Първо, те считат, че всички 
записи са все още достъпни за безплатен преглед в деловодството на съда. Това 
твърдение пропуска обстоятелството, че физическото присъствие и физическите 
записи са технологии на отминалия ден. Съдебната власт не одобрява физическите 
записи и вместо тях разпореди създаването на достъпни записи в Интернет. Би било 
еднакво абсурдно да се твърди, че печатните протоколи от производствата не бива да 
са достъпни безплатно, защото всеки е имал възможността да посети публичното 
заседание. Второ, критиците ще обяснят, че при онлайн преглед на запис копие от 
записа трябва да бъде предоставен на запитващото лице. Нещо повече, те ще 
отбележат, че никога не е имало практика съдилищата да правят безплатни копия от 
регистрирани документи. Това е вярно, но се пропуска фактът, че дигиталните копия 
са на практика безплатни. Административната служба се хвали с факта, че 10 цента 
на страница е много по-евтино от 50 цента на страница, която традиционно е била 



 

 

Безплатният достъп до PACER би отговарял на „структурния 
интерес”, който върховният съдия Бренън описва за първи път в 
подкрепящото мнозинството негово становище по делото Ричмънд 
Нюзпейпърс. Платеният достъп е не само анахроничен и 
анти-историчен; той подкопава структурната цялост на 
съвременната съдебна система. Историята учи, че съдилищата 
трябва да предлагат възможно най-големия достъп, като се имат 
предвид практическите ограничения и евентуални противоречащи 
си основни интереси. Върховният съдия Блекмън се оплаква, че 
председателят на Върховния съд разчита на „струпване на 
гарантирани права, признати в предходни решения”210. Достъпът до 
съдебни процеси наистина е заложен в Конституцията. 
Съответните „предходни решения“ включват не само формални 
съдебни решения, но и административни решения, датиращи от 
ембрионалния етап на нашата република. Съдът правилно се бори с 
това къде да разположи правото на достъп, като се опира на 
историята като наръчник. Правото на максимален обществен 
достъп се намира в структурата на нашата система на правосъдие и 
укрепва тази структура. Това се проявява във физическите, 
виртуалните и доктриналните структури, които създаваме. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
PACER изостава не само от наличната съвременна 

технология, но и от системите за информационни технологии на 
съдилищата. Страните по делата и юристите вече са осъзнали много 
предимства на свързаните с Интернет цифрови технологии във 
федералните съдилища – изпреварващи потребителите на PACER, 
които са възпрепятствани от обременяващи такси. 

Паричните разходи за предлагане на PACER безплатно на 
обществеността трябва да са незначителни в сравнение с това, 
което федералната съдебна система изисква, и настоящата схема за 
кръстосано субсидиране е вероятно незаконна. Няма съмнение, че 
съдебната система ще трябва да компенсира милиони загубени 
годишни приходи от PACER, ако престане да събира такси за 
достъп. Въпреки това загубените приходи биха представлявали 
малък процент от бюджета на съдебната власт, който би могъл да 
                                                                                                                     
плащана за физическо копие. Мярата не трябва да са присъщите ограничения на 
старата технология, а ограниченията на съвременната технология. Както е посочено 
в анализа на разходите в Радел I. A., съдебната власт губи по мащаби, докато 
използва кръстосано субсидиране за напълно несвързани разходи. 
210 Richmond 448 U. S. at 603, (Blackmun, J.) (concurring in judgment). 



 

 

бъде компенсиран от оправдани такси за страните по делата или би 
могъл законно да бъде поискан от разпредителите на бюджетни 
кредити. Разходите за неприкосновеността на личния живот на 
дигитални съдебни документи вече са налице в настоящия платен 
режим, а съдебната система е отделила повече от десетилетие за 
справянето с този проблем. Освен това безплатният достъп на 
обществеността би позволил на лицата, които се занимават със 
защитата на личния живот, да разработват решения. 

Ползите от безплатния достъп на обществеността до PACER 
са многократни. Безплатният достъп би подобрил разбирането на 
обществеността за закона в действие и би увеличил прозрачността 
на съдилищата. Съдебните документи биха били практически 
достъпни по начин, който съответства на практиката на 21-ви век. 
Журналистите ще имат основа за демократична справедливост. 
Съдилищата биха възстановили част от прозрачността, която 
съществуваше в епоха, когато „съдебният ден“ е бил събитие на 
общността, а не само едно изолирано и езотерично упражнение на 
специалисти. Технологията „големи данни“ би помогнала на 
изследователите и журналистите да разделят гората от дърветата, 
да идентифицират структурните характеристики на съдебната 
система и да създадат усещане сред обществото, че съдилищата са 
законни и подотчетни. Архивите на американското право, 
практикувано в съдилищата, биха били надеждно съхранявани и 
широко разпространени. 

И все пак един подход за анализиране на таксите за PACER 
на база „плюсове и минуси“ може да пренебрегне фундаменталния 
характер на правата. По делото Ричмънд Нюзпейпърс Съдът 
подчертава първостепенното значение на максимално отворената 
съдебна система, като се позовава на декларацията на Джереми 
Бентъм, че „без публичност всички останали проверки са 
недостатъчни”211. Не трябва да пренебрегваме присъщото право на 
публичен достъп до съдебни производства, просто защото е 
толкова основополагащо, че не е установено в Конституцията. Не 
трябва да се преструваме, че стандартът за практически достъп е 
статичен. Вратата на съдебната зала – отворена от незапомнени 
времена – днес изисква също толкова фундаментален ангажимент 
за публичен достъп. 

                                                
211 Richmond Newspapers, 448 U. S. at 569 (цитиране на JEREMY BENTHAM, 
RATIONALE OF JUDICIAL EVIDENCE 524 (1827)). 



 

 

 


