
Познатата и непозната съдебна власт 

„Няма право, няма съд без съдия!“ Проф. Гарсия Де Ентерия 

Съдебната власт, също назовавана и 

магистратура, е система от съдилища, които налагат справедливост. Тя не създава 

закони, а по-скоро ги интерпретира и прилага към отделните случаи. Тази власт е 

отговорна за осигуряването на равно правосъдие пред закона, защитавайки правата 

и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебна 

власт упражняват съдиите и магистратите, водени от свещения принцип на 

независимостта, който е задължителен в една модерна и правова държава. Смисълът 

за въвеждане на тази власт е да се въведат механизми за равновесие, ограничение 

и контрол, определящи върховенството на закона, поверено в ръцете на съдиите. 

Те и магистратите, като цяло, са хората, които контролират законността и 

налагат правно решение. За съдебната власт  

можем да твърдим, че се асоциира 

с правомощието, правораздаване или с официално призната, определена от закона 

функция да съди и да налага изпълнение на отсъденото. Властта, която 

съставляват Съдиите като цяло, е неизбежен плод на еволюцията на обществото, в 

което се вписва. Съдията има тълкувателна мисия, съчетана с процес на 

разсъждение, което да доведе до вземането на решения. 

Не можем да говорим за демократична система, 

ако не разполагаме с признаване на универсално приетия каталог на човешките 

права, т.е. всеобщата декларация за човешките права, одобрена от Генералната 

асамблея на ООН от 10 декември 1948 година. А щом говорим за права, задължително 

трябва да се позовем на механизмите за защитата им. Позната е практиката за 

разгласяване на основните права и на факта, че тяхното действително и ефективно 

получаване и упражняване е мисия на публичните власти. Следователно правовата 

държава трябва да разполага с необходимите механизми, за да осигури на всички 

граждани състояние на свобода, сигурност и достойнство при условията на 

равнопоставеност. Това е приложимо на първо място от административните 

инстанции и институции. Според мен характеристиката, която трябва да съдържа 

съдебната власт, за да бъде ефективна и в полза на народа, е много кратка и 

ясна: НЕЗАВИСИМОСТ ! Не трябва да има натиск върху съдията и въздействие върху 

вземане на неговото правно решение. Съдията трябва да зачита равенството пред 

закона и да се уповава само и единствено на него. При разрешаване на 

разногласия и конфликти между различните страни на спора трябва да се проявява 

безпристрастност, законност, равенство, последователност и стабилност. Така 

виждам начина да се осигури на гражданите ефективна защита и зачитане на 

техните права.Това е начинът, по който ще се спечели вярата и доверието на 

народа. А общество, невярващо на правосъдната си система, скоро ще постави и 

други въпроси, на които едва ли някой би намерил отговора. 

Непознатата 

съдебна власт е онази, върху която задкулисно се налага натиск за вземане на 



правно решение по дадения казус. Нека не забравяме, че това е особена и опасна 

зараза, която срива имунната система на обществото и парализира всички негови 

жизнени функции. Когато това бъде имплантирано в основополагащата система на 

модерната демокрация, в която магистратите трябва да са политически неутрални, 

абсолютно независими и подчинени единствено на закона, разпадът на обществената 

конструкция става неизбежен и вярата на народа към правосъдието се изпарява. 

Равнопоставеността на гражданите пред закона, независимо от техния социален, 

икономически или етнически статус, е фундаментално изискване за всяка една 

правораздавателна система, която претендира за демократичност на закона.И 

най-важно е не какво е заложено в закона, а до каква степен полицаят, 

прокурорът или съдията се влияят в действията и решенията си от социалния, 

икономическия или етническия произход на обвиняемия. 

Съдебната власт има нужда от позитивно отношение. 

Показване на добрите примери, които са реални, но остават скрити зад системната 

критика. Съдиите имат нужда от признание на усилията, които полагат. В края на 

краищата, всички публични власти имат една обща цел: да въведат ред в 

социалните взаимоотношения и да се постигне напредък и мир. А и нека не 

забравяме, че правосъдието се осъществява в името на народа и благото на всички 

ни ! 

 


