ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
Ю Р И Д И Ч Е С К И

Ф А К У Л Т Е Т

КОНСПЕКТ ПО “УСТРОЙСТВО НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ”
1. Съдебната власт в контекста на разделението и баланса на властите.
Съдебна власт – обща характеристика.
2. Основни принципи на организация и дейност на съдебната власт –
конституционна и законова регламентация.
3. Система и структура на съдебната власт. Висш съдебен съвет – състав,
формиране, мандат и правомощия. Инспекторат към Висшия съдебен
съвет – състав и компетенции.
4. Разграничение на съда, като подсистема на съдебната власт от
Конституционния съд на Република България, като извънсъдебна
юрисдикция в системата на държавните органи.
5. Съдилища – структура и компетенции. Съдебни заседатели – избор,
мандат, правомощия.
6. Районен съд, Окръжен съд, Административен съд, Военен съд –
структура и компетенции. Ръководство на съдилищата.
7. Апелативен съд и военно-апелативен съд. Специализиран наказателен съд
и апелативен специализиран наказателен съд. Структура, компетенции и
ръководство на съдилищата.
8. Върховен касационен съд – структура и компетенции. Ръководство на
съда.
9. Върховен административен съд – структура и компетенции. Ръководство
на съда.
10. Прокуратура – характеристика, структура, компетенции, организация и
методи на дейност. Ръководство на прокуратурата.
11.Следствени органи – структура, компетенции, ръководство на
следствените органи.
12. Правен статут на съдиите, прокурорите и следователите – назначаване и
освобождаване, атестиране и несменяемост, права и задължения.
Дисциплинарна отговорност.
13. Национален институт на правосъдието.
14. Правен статут на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по
вписванията.
15. Администрация на органите на съдебната власт.
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Нормативни актове:
1. Конституция на Република България от 1991 г.
2. Закон за съдебната власт
3. Закон за Конституционен съд
4. Граждански процесуален кодекс
5. Наказателно-процесуален кодекс
6. Административнопроцесуален кодекс
7. Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и
неговата администрация
8. Правилник за организацията и дейността на Конституционния съд
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