
Ричард Познър и ролята на съдията в 21-ви век   

На 27 октомври 1981 г. президентът на САЩ Роналд Рейгън номинира проф. 

Ричард Алън Познър за федерален съдия в Апелативния съд на САЩ за седмия окръг. 

След проведеното изслушване Сенатът утвърждава номинацията на 24 ноември 1981 г. 

През следващите близо тридесет и шест години от встъпването си в длъжност (от 1 

декември 1981 г. до 2 септември 2017 г.) съдия Познър продължава да изпълнява дълга 

си както към академичната общност, така и към съда, в който правораздава.  

Един от най-продуктивните автори в историята на правната наука в САЩ, съдия 

Познър преподава първоначално в юридическия факултет на Станфордския 

университет, а впоследствие и в Чикагския университет, където и до днес продължава 

да води курсове. В дългогодишния си академичен и съдебен път съдия Познър е автор 

на повече от три хиляди и триста становища, на шестдесет и шест книги, на стотици 

статии и публикации в специализирани блогове.  

Един от първите изследователи на икономическия анализ на правото, проф. 

Познър публикува едно от най-влиятелните изследвания върху взаимодействието 

между правото и икономиката – Economic Analysis of Law (в своето последно девето 

издание, публикувано през 2014 г., ISBN: 1454833882). Сред академичното му 

творчество може да се открият изследвания върху начина на мислене на съдиите (How 

Judges Think, ISBN: 0674048067), правото и литературата (Law and Literature, ISBN: 

9780674032460), сексуалността (Sex and Reason, ISBN: 9780674802803), импийчмънта 

на Бил Клинтън (An Affair of State, ISBN: 9780674003910), преброяването на 

бюлетините в изборите за президент през 2000 г. (Breaking the Deadlock: The 2000 

Election, the Constitution, and the Courts, ISBN: 9781400824281), а след 11 септември 

2001 г. -  националната сигурност на САЩ (Not a Suicide Pact: The Constitution in a Time 

of National Emergency, ISBN: 9780195304275).  

През 2017 г. проф. Познър публикува две книги относно проблемите на 

федералното съдопроизводство. Първата представя проблемите на федералната съдебна 

система в нейната цялост (The Federal Judiciary: Strengths and Weaknesses, ISBN: 

9780674975774). Критичен към Върховния съд на САЩ и неговата политизация, още 

през 2013 г. съдия Познър посочва, че самият метод на функциониране на Върховния 

съд с допускане до разглеждане на жалбите е неправилен. Съдията трябва да решава 

делата, които пристигат в съда, а не сам да определя кои дела заслужават да бъдат 

разгледани (http://www.thedailybeast.com/how-i-write-richard-posner).  

Втората, публикувана едва седмица след пенсионирането му, е отражение на 

неговия бунт против федералната съдебна система и собствените му колеги, които 

отказват да предоставят необходимото съдействие на лицата, които се защитават сами, 

без да използват правна помощ (Reforming the Federal Judiciary: My Former Court Needs 

to Overhaul Its Staff Attorney Program and Begin Televising Its Oral Arguments, ISBN: 

1976014794).  
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Раздялата на Познър със съда е продиктувана от принципни съображения. 

Независимо от възникналите противоречия, дирята, която оставя върху 

правораздаването и академичния живот, е неоспорима. В изявлението си по повод 

решението на съдия Познър да се пенсионира (повече от десетилетие след достигането 

на изискуемата по закон 65-годишна възраст) председателят на федералния Апелативен 

съд за седмия окръг посочва, че богатото творчество на проф. Познър покрива почти 

всяка правна тема, за която може да се сети човек, а ролята му за развитието на съда е 

неоценима.  

В интервю за вестник „Ню Йорк Таймс“ съдия Познър разкрива основите на 

прагматичния си подход към правото с признанието, че съвсем малко се интересува от 

законите и конституционните разпоредби. Делото е спор, а първото нещо, което трябва 

да си зададе съдията, разглеждащ спора, е кое е разумното разрешение 

(https://www.nytimes.com/2017/09/11/us/politics/judge-richard-posner-retirement.html).  

Статията, която публикуваме в превод с любезното разрешение на проф. Познър, 

е част от неговите изследвания върху дейността на съдията според правната теория 

(Overcoming Law, ISBN: 8175346361; How Judges Think, ISBN: 0674048067). Скептичен 

към академичния прочит на съдийската професия, проф. Познър представя анализ 

върху ролите, които правните школи приписват на американския съдия, като 

утвърждава собствения си прагматичен подход в правораздаването.  

 

Ключови думи: ролята на съдията, формализъм, поведенчество, прагматизъм, 

стимули на съдийското поведение, стратегическо правораздаване, поправително 

правосъдие, Аристотел, Ян Дойч, Теодор Адорно, Гордън Алпорт, Джеръм Франк 

 

Ролята на съдията в двадесет и първи век 

Ричард А. Познър
*
 

 

 По моя младежки, надменен начин аз разпознавах четири вида решения: 

първото - обмисленото, до което се достига с размишления и спорове; второто – 

случайното, резултат от хвърления зар; третото – интуитивното, следствие от 

усещания и предчувствия; четвъртото – бездарното, създадено от някое магаре. По 

същия този младежки, надменен начин аз считах, че последните три са свои взаимни 

вариации, резултат от процеси, чужди на всички добри съдии
1
. 

  

І. 

                                                 
*
 Съдия, Апелативен съд за седмия окръг; лектор в Юридическия факултет на Чикагския университет. 

Това е преработен текст на изложението представено на 21 април 2006 г. на симпозиум, спонсориран от 

Юридическия факултет на Бостънския университет на тема „Ролята на съдията в двадесет и първи век“. 

Благодаря на Меган Малуни за нейната помощ при проучването, на Уорд Фарнсуърт, Андрей Шлейфър и 

Адриан Фермойле за полезните коментари по по-ранна версия на текста. 
1
 Joseph C. Hutcheson, Jr., The Judgment Intuitive: The Function of the "Hunch" in Judicial Decision, 14 

CORNELL L.Q. 274,275-76 (1929). 
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 Има интересни неясноти в заглавието на симпозиума и в това на моята беседа. 

„Ролята на съдията“ може да се отнася до ролята на съдиите, която те действително 

имат, или до тази, която те би следвало да имат – две неща, които могат да бъдат 

различни. То може да се отнася до ролята на американските съдии в определени 

американски съдилища или пък до едно по-абстрактно схващане за съдийската роля. А 

препратката в заглавието към двадесет и първи век просто едно подхвърляне ли е, или 

се очаква от участниците в симпозиума да представят промени в съдийската роля? 

 Аз се радвам, че разполагам с пространство за действие, създадено, може би 

съзнателно, от тези неясности. Ще говоря за ролите, които различните школи на 

правната мисъл приписват на американските апелативни съдии, за това кои от тях са 

реалистични като описание и за това какви промени са желателни. Ще приключа, като 

предложа съдиите ни да бъдат по-малко формалисти и повече прагматици. Няма да се 

опитвам да предричам бъдещето, с изключение на отбелязването на три по-скоро 

очевидни неща. Първото е, че продължителният бърз напредък на науката ще направи 

живота на съдиите труден. Живеем във време на главоломна технологична промяна, 

която ще натрапи на съдиите голям брой трудни технически и научни проблеми, за 

които много малко от тях (или да бъда по-точен – от нас) са подготвени поради 

прекаленото наблягане върху реториката в юридическото образование и слабата научна 

квалификация на повечето студенти по право.  

 На второ място, ако броят на делата на федерално ниво продължи да расте, като 

това просто е възможно, но не и неизбежно
2
, напрежението върху федералните 

апелативни съдилища, по начина по-който са устроени сега, включително Върховния 

съд, може да се изостри, ставайки дори непоносимо. Има огромни загуби по отношение 

на продуктивността, когато апелативните съдилища се увеличават. Все пак има 

ограничен брой съдебни окръзи, в рамките на които федералната съдебна апелация 

може да бъде поделена, а Върховният съд вероятно изобщо не може да бъде уголемен 

или пък поделен. Помислете за дилемата на Девети съдебен окръг, в който двадесет и 

четири от позициите на федералните апелативни съдии са само в Калифорния.  

 Когато точката на пречупване бъде достигната, съдебната власт на федерално 

ниво по необходимост ще премине към европейския модел на специализирани 

съдилища. Това ще се случи, защото специализацията позволява в по-голяма или по-

малка степен лесно приспособяване към неопределения ръст на броя на делата – може 

да бъдат създадени толкова съдилища, колкото са правните клонове, и тъй като всяко 

от тях ще има своя изключителна територия на действие, умножаването на съдилищата 

няма да създаде сфери на припокриване и последваща нужда от методи за разрешаване 

на конфликти между отделните съдилища в окръга. Разходите, свързани със 

специализацията, са значителни (по този въпрос съм се обосновал  другаде
3)

, но те са 

поносими, в случай че напрежението от броя на делата препятства работата на 

системата от общи съдилища с (вследствие на това) припокриващи се юрисдикции.  

 Трето, изглежда вероятно, че изкуственият интелект, който най-накрая след 

десетилетия на фалстартове върви напред, ще започне да изменя съдебната практика. 

                                                 
2
 RICHARD A. POSNER, THE FEDERAL COURTS: CHALLENGE AND REFORM 53-64 (1996). 

3
 Id. 244-70. 
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Всички сме запознати с това как amazon.com създава и модифицира профилите на 

читатели, а някои от нас са запознати и с процеса на извличане на знание от данни, 

което е същата процедура, но в по-големи обеми – компютърът разпознава моделите и 

ги осъвременява, когато получава нови данни. Чакам времето, в което компютри ще 

създават профили на философията на съдиите, извлечена от техните становища и 

публични изявления, и ще осъвременяват тези профили непрекъснато с издаването на 

нови становища от съдиите.  

 

ІІ. 

 Достатъчно за бъдещето. Има изобилие от неща, за които да мислим и които се 

отнасят до настоящето, макар че чувствам известна неловкост да говоря за 

апелативните съдии, бидейки самият аз такъв. Биографиите са по-достоверни от 

автобиографиите, а и не се допитваме до котките за принципите на котешката 

анатомия. В същото време съм поразен от това колко нереалистични са разбиранията за 

съдиите на хора, включително отличени професори по право като Роналд Дуоркин и на 

целия правен факултет на Харвардския университет, с изключение на Чарлз Фрийд, 

които никога не са били съдии
4
. Този проблем се дължи отчасти на факта, че съдиите 

провеждат своите обсъждания тайно, въпреки че е по-точно да се каже, че истинската 

тайна е фактът, че те не обсъждат особено много. Съдийските обсъждания се 

надценяват. Съдиите в Англия традиционно не са провеждали обсъждания изобщо, тъй 

като това би нарушило господстващия принцип на устното начало, при който всичко, 

което са правели съдиите, е трябвало да бъде правено публично, за да могат техните 

действия да бъдат наблюдавани
5
. Оттук произхождат последователните становища, в 

които всеки съдия представя своето собствено становище, вместо целият състав да 

излезе с едно общо, и които объркват американския, а може би и английския студент по 

право. По този начин обаче с антипатията към обсъжданията се отива твърде далеч. 

Съдийските обсъждания в техния най-умерен смисъл на установяване на вижданията на 

всеки от съдиите преди да бъде постановено решение, за да бъде избегнато 

многословието и ако е възможно, да се включат предложенията на всеки съдия в един 

единствен документ, е напредък в сравнение с посочения тип последователни 

становища. Съдийските обсъждания се надценяват от онези (предимно професори), 

които вярват, че проточили се дискусии между съдии със силно различаващи се 

виждания могат да бъдат ползотворни.  

 Основните възгледи за съдийската роля представляват върховете на един 

равностранен триъгълник. Те са формализмът, политиката и прагматизмът. 

Формализмът е общоприетото, според някои официалното, схващане за ролята на 

съдията. То беше изразено, предполагам шеговито, по особено неубедителен начин от 

умелия адвокат Джон Робъртс по време на триумфалното му изслушване за гласуването 

                                                 
4
 Известен пример за нереалистичния поглед на юридическия факултет на Харвардския университет е 

известното издание на Хенри Харт озаглавено „Хронология на върховните съдии“. Henry M. Hart, Jr., The 

Supreme Court, 1958 Term - Foreword: The Time Chart of the Justices, 73 HARV. L. REV. 84 (1959). За 

критични бележки виж: Richard A. Posner, The Supreme Court, 2004 Term - Foreword: A Political Court, 119 

HARV. L. REV. 31,34 (2005). 
5
 Robert J. Martineau, Appellate Justice in England and the United States: A Comparative Analysis 101-03 

(1990). 
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на неговата номинация за Върховния съд. Той каза, че съдията, та бил той и член на 

Върховния съд на САЩ, е само рефер, който отчита лошите хвърляния и страйковете
6
. 

По този начин Робъртс осъвременяваше за една полудяла по спорта нация виждането 

на Александър Хамилтън за съдията като за някой, който може да изразява 

самостоятелна преценка, но не и да изразява воля
7
, и това на Блекстоун, според когото 

съдиите са проницатели на правото
8
. 

 Формалистичното виждане за съдийството, така грубо обрисувано от Робъртс, е 

изразено по-изтънчено във версии, предназначени за академична публика. Никой 

сериозен човек не мисли, че правилата, които съдиите в системата ни прилагат, особено 

апелативните съдии и още по-специално съдиите във Върховния съд на САЩ, са им 

дадени по начина, по който правилата в бейзбола са дадени на реферите. Правилата са 

създадени от самите съдии. Те са създадени от източници, които включват език от 

конституционен и законов порядък, както и предходни случаи, но тези традиционни 

източници, способстващи процеса на постановяване на съдийско решение, се 

изчерпват, когато се появи интересен казус. В тези случаи общоприетите източници на 

правото може да повлияят, но няма да предопределят изхода. За да ги разреши, 

формалистът се нуждае от един мета-принцип като оригинализъм или текстуализъм 

или моралната концепция на Дуоркин за Конституцията
9
, или тази на Илай за 

укрепването на представителството
10

, или по-скорошната на Брайер за активната 

свобода
11

. Тези източници не могат да бъдат открити сред общоприетите (макар че 

тъкмо това е неизменната претенция). Те са наложени. И няма система за арбитриране 

между тях, само безкрайни спорове. Това не изключва възможността един от тях да е 

верен, но ако няма начин да определим кой точно е той, изборът измежду тях е 

рационално неопределим.  

 Поведенчеството е това, което стои диаметрално противоположно на 

формализма. Във възможно най-недодялания смисъл на думата това е идеята, че 

съдиите, включително членовете на Върховния съд, просто вземат решения съобразно 

собствените си политически предпочитания, така че ако знаете дали съдиите са 

демократи или републиканци, можете да предвидите техните решения. Една по-

изтънчена версия на това виждане заменя идеологията с партийната принадлежност
12

. 

Неоспоримо вярно е, че има либерални и консервативни съдии и че ако знаете към кой 

                                                 
6
 Изслушване за потвърждаване на номинацията на Джон Г. Робъртс Младши за върховен съдия на 

САЩ: Изслушване пред Сенатската комисия за съдебната власт, 109-ия Конгрес, 55 (2005) (декларация 

на Джон Г. Робъртс Младши). 
7
 THE FEDERALIST NO. 78, at 412 (Alexander Hamilton) (J.R. Pole ed., 2005). 

8
 WILLIAM BLACKSTONE, 1 COMMENTARIES *69. 

9
 Виж: RONALD DWORKIN, FREEDOM'S LAW: THE MORAL READING OF THE AMERICAN 

CONSTITUTION (1996). 
10

 Виж JOHN HART ELY, DEMOCRACY AND DISTRUST: A THEORY OF JUDICIAL REVIEW 87-104 

(1980). 
11

 Виж: STEPHEN BREYER, ACTIVE LIBERTY: INTERPRETING OUR DEMOCRATIC CONSTITUTION 

(2005). 
12

 Напр. виж: JEFFREY A. SEGAL & HAROLD J. SPAETH, THE SUPREME COURT AND THE 

ATTITUDINAL MODEL REVISITED 86-97 (2002). За пълен преглед и доброжелателна, но проникваща 

критика виж: Frank B. Cross, Political Science and the New Legal Realism: A Case of Unfortunate 

Interdisciplinary Ignorance, 92 Nw. U. L. REV. 251,279-309 (1997). 
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лагер принадлежи конкретен съдия, значи знаете как тя/той е вероятно да гласува
13

. Но 

Вие не знаете всичко, точността на Вашите предположения ще е далеч от 100%
14

 дори и 

само защото при много от делата отсъстват големи политически или идеологически 

залози, та било то и когато става въпрос за Върховния съд на САЩ. Въпреки това е 

поразително, че изходът от дело пред Върховния съд може да се предвиди по-точно 

посредством шепа променливи величини, никоя от които не включва правна доктрина 

или съдебна практика, отколкото чрез екип експерти по конституционно право
15

. 

 Третата концепция за съдийската роля и тази, която според мен най-точно 

описва американските апелативни съдии, е прагматичната. Съобразно това схващане 

съдийският императив е да се решават делата в разумен срок по възможно най-добрия 

начин дори когато става въпрос за, както аз ги наричам, интересни случаи – тези, в 

които общоприетият източник на правото за постановяване на съдебно решение просто 

не е достатъчен. Дълг на съдията от първостепенно значение е не само да се реши 

делото, но и то да бъде решено в разумен срок. Понякога политическите предпочитания 

на съдията ще свършат работа, тъй както поведенческата школа е имала шанса да го 

покаже, но невинаги, защото върху тези предпочитания може да окажат въздействие и 

други интереси. Сред тях са приемливостта на конкретна съдийска намеса, имайки 

предвид ограниченото познание и правомощия на съдилищата, ефектът върху 

стабилитета на правото и репутацията на съда, ако съдийското поведението спрямо 

правото и прецедентите се сметне за безцеремонно, както и желанието на съдията да 

бъде идеологически последователен (което, макар и често свързано с тях, е различно от 

политическите му предпочитания). Линдкуист и Крос предлагат разумно изложение, 

базирано на емпирично проучване относно придържането към прецедента: 

 „Изглежда, че прецедентът има умерено ограничителен ефект върху 

свободата на съдията. Връзката между идеологията и изхода на делото дават 

възможност за премерена подкрепа на реалистичната хипотеза, но изследване на 

делата на пръв поглед опровергават най-крайните твърдения за реализъм. Процесът 

на постановяване на съдебни решения е повлиян от прецедента, но също така от 

идеологията и други фактори. Увеличаването на прецедентите в дадена област не 

                                                 
13

 Напр. виж: ROBERT A. CARP & RONALD STIDHAM, JUDICIAL PROCESS IN AMERICA 292-96 

(2001); Cross, supra note 12, 275-79. 
14

 Напр. виж CASS R. SUNSTEIN ET AL., ARE JUDGES POLITICAL?: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF 

THE FEDERAL JUDICIARY 47-57 (2006); Frank B. Cross, Decisionmaking in the U.S. Circuit Courts of 

Appeals, 91 CAL. L. REV. 1457, 1479-82 (2003); Cross, supra note 12,  285-311; Sheldon Goldman, Voting 

Behavior on the United States Courts of Appeals Revisited, 69 AM. POL. SCI. REV. 491, 496-98 (1975); Daniel 

R. Pinello, Linking Party to Judicial Ideology in American Courts: A Meta-Analysis, 20 JUST. SYS. J. 219, 240-

43 (1999); C. Neal Tate & Roger Handberg, Time Binding and Theory Building in Personal Attribute Models of 

Supreme Court Voting Behavior, 1916-88, 35 AM. J. POL. Sci. 460, 473-77 (1991). 
15

 В най-общ план виж: Theodore W. Ruger et al., The Supreme Court Forecasting Project: Legal and Political 

Science Approaches to Predicting Supreme Court Decisionmaking, 104 COLUM. L. REV. 1150 (2004). 

Вариантите са "(1) окръг на произход; (2) предмет на делото; (3) вид ищец (напр., САЩ, работодател и 

т.н.); (4) вид ответник; (5) идеологическо направление (либерално или консервативно) на решението на 

долустоящия съд; и (6) дали ищецът спори дали законът или обичаят е противоконституционен." Id.  

1163. За кратка, проверена от експерти, версия на изследването виж: Andrew D. Martin et al., Competing 

Approaches to Predicting Supreme Court Decision Making, 2 PERSP. ON POL. 761 (2004). 
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изглежда да поставя ограничения на съдийската дискреция. Нещо повече, развитието 

на правото може да доведе до разширяването на тази дискреция“
16

. 

 Прагматизмът включва формализма като свой особен случай, защото, когато 

традиционните правни източници сочат упорито към конкретен изход на делото 

(текстът на закона е ясен, прецедентите са многобройни, скорошни и „на място“ и 

т.н.), обикновено ще има убедителни прагматични причини да бъде избран този изход. 

При особени обстоятелства твърдият формализъм може да бъде най-правилната 

прагматическа стратегия
17

. Винаги съществува област на необоснованост, в рамките на 

която решението може да бъде убедително защитавано или най-малкото достоверно, 

използвайки ресурсите на съдийската реторика. Но тази област може да бъде широка 

или тясна – тясна, когато формалистичният анализ предоставя задоволително решение 

на проблема, и широка, когато не го прави. В границите на тази област едно решение не 

може да се обозначи като „правилно“ или „грешно“. Истината просто няма място в 

картинката. Така че прагматизмът може да се счита за особен случай на 

поведенчеството, защото, когато областта е широка, идеологическите предпочитания 

често и неизбежно ще определят решенията.  

 Учените по право изпитват огромни трудности с приемането на прагматичното 

разбиране за съдийския процес. Съдията не избира делата си или поредността, в която 

му се представят, и не може да си позволи лукса бавно и спокойно да си направи 

график за тяхното решаване. Поради всички тези причини той трябва да действа без 

доказателство или сигурност, или свидетелство за истината. Професорите по право 

избират темите си и не се налага да предадат книгата или статията, докато не са 

доволни от написаното и не сметнат, че са се справили. Това е една от причините, 

поради които толкова много професори по право твърдят, противно на всички 

доказателства, че съдиите наистина не решават дори трудните дела въз основа на 

общоприетите правни източници. Друга причина е, че професорите по право познават 

тези източници (обикновено много по-добре отколкото съдията ги познава, защото в 

общия случай професорите по право специализират в един или два правни клона), а 

има естествена неохота да признаеш (дори и сам на себе си), че ти липсват основните 

инструменти, необходими за разбирането на обекта на проучването си.  

 Така че противно на аналогията на съдия Робъртс с рефера аз разказвам 

историята на тримата рефери, помолени да обяснят епистемиологията на лошите удари 

и страйковете. Първият рефер обяснява, че ги свири такива, каквито са. Вторият – че ги 

свири така, както ги вижда. А третият – че няма лоши топки и страйкове, докато той не 

ги свири. Професорът по право е първият рефер. Умерено формалистичният съдия, 

който не храни илюзии, че неговият метод може да роди доказуема истина, е вторият 

рефер. Съдията, който решава делата в откритото пространство (при които няма 

прецедент или ясна конституционна или законова норма), е третият рефер. Неговата 

дейност е повече съзидание, отколкото откриване.  

 Спрямо възгледа, който поддържам, апелативните съдии, решавайки делата в 

откритото пространство, са политически актьори – законодатели, чиято работа е 

                                                 
16

 Stefanie A. Lindquist & Frank B. Cross, Empirically Testing Dworkin 's Chain Novel Theory: Studying the 

Path of Precedent, 80 N. Y.U. L. REV. 1156,1205-06 (2005). 
17

 Виж: RICHARD A. POSNER, FRONTIERS OF LEGAL THEORY 219-20 (2001). 
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поставена под определени ограничения, които не обвързват истинските законодатели,  

но в същото време съдиите в зависимост от стажа си и други фактори се наслаждават на 

свобода на действие, каквато официалните законодатели нямат (съдиите във Върховния 

съд, когато решават конституционноправни въпроси, са като законодатели в система, в 

която отсъства съдебна власт, която да отмени законите, и в която, веднъж избрани, 

законодателите не могат да бъдат отстранени от поста). Важна разлика от гледна точка 

на практиката е, че съдиите не могат да кажат на законодателите какво да правят. Това 

е поуката от регулаторни постановления като тези, изискващи превозването на ученици 

с училищни автобуси – практика, напълно изоставена, защото съдиите научиха, че те не 

разполагат с достатъчно средства, за да бъдат способни да администрират ефективно 

държавни програми. Те могат да кажат на правителството какво да не прави. Но това е 

реална власт, особено когато ходът на правителството е спрян от Върховния съд в 

името на нашата трудна за изменение и допълнение Конституция.  

 Върховният съд естествено не е типичен американски съд. Апелативните 

съдилища на федерално ниво и щатските съдилища имат по-голямо разнообразие и не 

носят такъв политически етикет, като в същото време са възпирани от заплахата за 

отмяна на решенията им (макар това да не се отнася до върховните съдилища на 

отделните щати, когато това се отнася до законодателство на щатско ниво). Общото 

право е интересен случай. Тъй като се създава от съдиите, то следва да бъде още „по-

беззаконно“ отколкото отсъжданията по конституционни въпроси, но не е. То е по-

стабилно, по-обективно и не толкова „законотворческо“, колкото конституционното 

право. Причините за това са, че то се занимава най-вече с въпроси, по които има висока 

степен на консенсус в обществото и в съдебната власт, и че при тях е налице един вид 

състезателен процес – един и същи въпрос може да възникне по общото право на всеки 

един щат и макар разрешенията да се отличават в началото, постепенно се формира 

консенсус, като необвързаните съдии сравняват различните разрешения, които им се 

предлагат.  

 Съдийската роля е различна и при съдебна система с кариерното развитие –  тази 

в страните от континентална Европа, Япония и повечето страни в света, в които 

съдията започва съдийската си кариера още след като завърши правното си 

образование и напредва, както става обикновено в държавните служби, като заема все 

по-отговорни и по-отговорни съдийски постове. Всъщност съдиите в тази система са 

държавни служители. Техният напредък зависи от това в каква степен задоволяват 

очакванията на началниците си, в резултат на което ставаме свидетели на 

дисциплинирано, смирено и скромно вземане на решения, характерно за държавните 

служители. В нашата съдебна система и особено в системата на федералните съдилища 

с нейния страничен вход за заемане на постове, които носят доживотна служба, ролята, 

играна от съдиите, е обречена да бъде по-различна и по-свободна, особено имайки 

предвид индивидуализма, който е толкова типичен за американците. По същия начин, 

избираемите съдии показват по-малка политическа независимост, отколкото 

неизбираемите
18

. 

                                                 
18

 Напр. виж: Paul R. Brace & Melinda Gann Hall, The Interplay of Preferences, Case Facts, Context, and Rules 

in the Politics of Judicial Choice, 59 J. POL. 1206, 1221 (1997). 
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 Изразявайки становището, че американските апелативни съдии са по своята 

същност ограничени законодатели, аз не възприемам възгледа на Х. Л. А. Харт и други 

съдии, че съдиите законодателстват само след като са се опитали и са се провалили при 

решаването на делото чрез препращания към общоприетите източници на правото като 

(главно) закона и прецедента. Няма съмнение, че много съдии процедират по този 

начин, но много от тях обръщат последователността. Те започват, като правят 

„законодателна“ преценка по отношение на това кое решение би имало добри 

последици, с други думи би ли било добра политика, и тогава ще видят дали това 

решение е блокирано от общоприетите правни източници. Наистина, това отговаря в 

по-голяма степен на истината отколкото възгледа на Харт досежно това как съдиите 

мислят за работата си (макар че не бих поставил голяма тежест върху наличието на 

съдийското самосъзнание – да парафразирам критиката към крал Лир, отправена от 

една от неговите лоши дъщери, съдиите винаги са се познавали много слабо). Те не 

достигат до място в трудно дело, в което да кажат, че законът се е изчерпал и сега те ще 

„позаконодателстват“. Това, което правят съдиите (което не стои далеч от осезаема 

узурпация), е по дефиниция да законодателстват.  

 

ІІІ. 

Но да кажем, че апелативните съдии са законодатели в много случаи, при това в 

най-интересните дела, не ни казва нищо за техните законодателни предпочитания, за 

политиките, които те прокарват. Въпросът какво определя решенията и другото 

поведение на хора, чиято работа е структурирана по такъв начин, че да се отстранят 

обикновените стимули, които ръководят работниците, е смайващ. Федералните съдии 

не могат, без да се стигне до грубо нарушение, да бъдат отстранени от служба, не могат 

да бъдат наказани с удръжки от заплатата, не могат да бъдат изпратени в изгнание в 

нежелани съдийски окръзи или да получават бонуси. Техните правомощия едни към 

други (например да председателстват, да разпределят становищата, да бъдат повишени 

до върховни съдии) са определени с оглед на старшинството им, а възможностите им за 

повишение са толкова ограничени, че фактически не играят роля в мисленето на 

повечето съдии (включително всички върховни съдии, с изключение доколкото съдия 

от Върховния съд може да мисли за себе си като за кандидат за председател на 

Върховния съд). Обективното оценяване на апелативните съдии, което може да позволи 

упражняването на нетърпима критика, която може да засрами съдиите така, че да се 

държат подходящо, е изключително трудна задача
19

, отчасти заради тяхната способност 

да се крият зад своите съдебни помощници и отчасти защото критериите за добър 

съдия са спорни и оценяването често е замърсено от политическите виждания на 

оценяващия.  

 От това обаче не следва, че съдийското поведение не се влияе от стимули. Без 

стимули ще настъпи парализа. Това е тъжната история на (легендарното) Буриданово 

магаре, което стоящо на равно разстояние от две еднакви по големина и качество купи 

сено, умира от глад, защото няма рационални причини да предпочете едната пред 

другата.  

                                                 
19

 Напр. виж: Symposium, Empirical Measures of Judicial Performance, 32 FLA. ST. U.L. REV. 1001 (2005). 
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 Съдиите имат функция на полезност, както икономистите наричат системата от 

предпочитания на човека
20

. Само че във функцията липсват голям брой от обичайните 

„аргументи“, както икономистите наричат предпочитанията, които могат да бъдат 

открити във функцията на полезност на типичния работник. Очевидно такъв, който 

остава, е незаетостта, а в ерата на съдебния помощник възможностите за по-спокойна 

съдийска кариера са изобилни. Въпреки това много съдии работят доста здраво, а 

много съдии работят наистина прекалено здраво – твърде здраво в голям брой случаи. 

Помислете си за Хари Блекмън. За какво работят толкова здраво? Някои го правят 

заради популярността, но повечето са доволни да работят в неизвестността. Мисля, че 

повечето съдии (имам предвид най-вече федералните апелативни съдии, частта от 

съдебната власт, която познавам най-добре) са ръководени в съдийското си представяне 

основно от две цели, които са различни и много по-интересни от желанието за почивка 

или пък жаждата за слава. Едната е да променят света към по-добро (което за циника е 

просто желание да се упражнява власт, а способността да се упражнява дори и най-

скромното количество власт е едно от преимуществата да си съдия). Другата цел е да се 

играе съдийската игра.  

 Нека погледнем първо втората цел. Повечето хора, които стават федерални 

съдии, го правят, защото мислят, че ще се наслаждават на съдийството дори и в 

случаите, когато решенията им нямат значително въздействие върху обществото. За да 

се наслаждаваш на съдийстването в такива случаи, трябва да се наслаждаваш на самия 

процес, на протокола, който (за апелативен съдия) включва да се четат писмени 

становища и да слушат устни аргументи (много от нас се наслаждават на 

взаимодействието си с юристите), да преговарят с други съдии, да формулират правила 

и стандарти, да разпознават политическите и институционални ограничения и 

възможности на правораздаването, да се наслаждават на човешката комедия, разкрита 

чрез делата, и да пишат (макар че в днешно време по-често се среща хипотезата на 

надзираване на писането на) съдийски становища, които трябва да се съобразяват с 

известни принципи на реториката, предимно включващи справянето с общоприети 

правни източници и деликатното вплитане в тях на тревоги към политиката. 

 Изключително важен, дори определящ елемент от съдийския протокол, е това, 

което Аристотел нарича поправително правосъдие. Това означава да се прецени самия 

казус, а не страните по него
21

 – стремеж, на който е даден символичен израз чрез 

статуите, олицетворяващи правосъдието като богиня с превръзка на очите, и чрез 

съдийската клетва, изискваща от съдиите да постановяват решенията без пристрастие 

към лицата. Освен всичко, това е и основното значение на „върховенството на 

правото“. Това означава да се абстрахираш от конкретните характеристики на страните 

в производството – личната им привлекателност, положението им в обществото, 

тяхното богатство или бедност, политическите им връзки, расата, пола или етноса им и 

т.н. и да гледаш на тези страни като на застъпници на абстрактни позиции или 

                                                 
20

 RICHARD A. POSNER, OVERCOMING LAW 109-44 (1995); Gordon R. Foxall, What Judges Maximize: 

Toward an Economic Psychology of the Judicial Utility Function, 25 LIVERPOOL L. REV. 177,182-85 (2004). 
21

 RICHARD A. POSNER, LAW, PRAGMATISM, AND DEMOCRACY 284-86 (2003). Опитите да се 

предостави съществен смисъл на поправителното правосъдие са скорошни и по мое мнение неуспешни, и 

във всеки случай неотносими към тази дискусия.  
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интереси: лекомислената жертва, безразсъдния шофьор, нарушителят на авторско 

право и т.н. В аналогията на съдия Робъртс съдията, както рефера, няма предпочитания 

измежду съперниците, т.е. между отделните страни. Тази част от аналогията има 

смисъл, но се проваля в имплицитното отрицание, че съдиите могат (а и често трябва) 

да изразят предпочитания между правилата или между страните, на които се гледа като 

на представителни лица (прокурорът, а не г-н Х, обвиняемият, а не г-н Y), докато 

реферите не могат да правят това (всъщност го могат и го правят помалко). 

 Ако не харесвате протокола, който описах, или ако Сенатът не мисли, че го 

харесвате, значи е малко вероятно да станете федерален съдия. Друга много важна 

функция на процеса по потвърждаване на избора на съдии, който в днешно време е 

силно политизиран
22

, е да се отстранят идеологическите крайности. Ефектът е, че се 

ограничава политическият обхват на съдебната власт. Представете си колко различни 

биха били съставът и производителността на Конгреса, ако само на лица от утвърдени 

политически течения им беше разрешено да се кандидатират за Конгреса.  

 Това, между другото, е интересен пример за това как съдилищата са ограничени 

и от средства, различни от закона: колкото по-авантюристични са съдилищата, толкова 

по-тесен е обхватът, в рамките на който Сенатът ще потвърди номинацията на даден 

съдия. Настоящият пример ни позволява да хвърлим едно око на теорията за 

стратегическо правораздаване – теория, изследвана от икономисти и политолози 

привлечени към теория на игрите (но не теорията за правилата на съдийската игра, 

която обсъждах досега). Те моделират съдийския процес като състезание със 

законодателната и изпълнителната власт, с колегите им съдии и с други съдилища.
23

 

Например, те очакват съдиите да бъдат по-смели, когато законодателната власт е в 

ръцете на идеологическите им съюзници, защото тогава техните инициативи е по-малко 

вероятно да бъдат неутрализирани от влезли в сила нови или изменени и допълнени 

закони. Не считам, че този елемент от съдебната функция на полезност е толкова 

важен, колкото стратегическата школа твърди; повечето съдии не знаят или не мислят 

много за законодателните реакции спрямо техните решения
24

. Но това е елемент и то 

такъв, който е съвместим с властовия фактор в съдийството – фактът, че съдиите 

наистина искат да променят света към по-добро, по начина, по който те разбират това 

по-добро, в рамките на свободата на действие, която хлабавата и недисциплинирана 

американска съдебна система им позволява.  

                                                 
22

 Той е силно политизиран в рамките на съдебните утвърждавания, поради настойчивостта на 

Върховния съд да се включва в изключително емоционални разногласия и то по възможно най-

провокативния начин чрез агресивна реторика, остри особени мнение, а напоследък и чрез обилно 

цитиране на чуждестранни съдебни решения. 
23

 Напр. виж: LEE EPSTEIN & JACK KNIGHT, THE CHOICES JUSTICES MAKE 10-18 (1998); Daniel B. 

Rodriguez & Mathew D. McCubbins, The Judiciary and the Role of Law: A Positive Political Theory 

Perspective, in HANDBOOK ON POLITICAL ECONOMY (Barry Weingast & Donald Wittman eds., 

forthcoming 2006), достъпно на http://ssrn.com/ abstract=875025; Cross, supra note 12, 320-21; Andrew F. 

Daughety & Jennifer F. Reinganum, Speaking Up: A Model of Judicial Dissent and Discretionary Review, 14 

SUP. CT. ECON. REV. 1, 2-7 (2006); William N. Eskridge, Jr., Overriding Supreme Court Statutory 

Interpretation Decisions, 101 YALE L.J. 331, 372-89 (1991); Barry Friedman, The Politics of Judicial Review, 

84 TEX. L. REV. 257, 280-329 (2005); McNollgast, Politics and the Courts: A Positive Theory of Judicial 

Doctrine and the Rule of Law, 68 S. CAL. L. REV. 1631,1632-33(1995).  
24

 За емпирични доказателства против друго предположение на стратегическата школа, виж: Frank Cross, 

Appellate Court Adherence to Precedent, 2 J. EMPIRICAL LEGAL STUD. 369, 398-404 (2005). 
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 Това, което аз наричам протокол, може да бъде равнозначно наречено и игра. Не 

играете шах, освен ако не сте готови да играете по правилата. Правилата, за които 

говоря по отношение на съдийския процес не са правни правила. Аз не повтарям 

твърденията на Джон Робъртс. Това са правила на изразяване и държане. 

 

ІV. 

 Но тепърва трябва да се изправя срещу наистина трудния въпрос. Дори 

преданото съответствие с правилата на играта оставя апелативните съдии с широка 

дискреция в много случаи
25

. Въпросът е какво предопределя дискреционната преценка 

на съдията. Фактът, че той ще трябва да направи една законодателна преценка, та било 

и със съзнанието, че неговият законодателен обхват се различава от този на 

класическите законодатели (по-тесен в някои отношения, но по-широк в други) не 

казва нито на него, нито на нас каква преценка измежду възможните избори той ще 

направи. Още повече че в зоната на дискрецията двете цели на съдията – да подобри 

света и да играе съдийската игра, се сливат. Но това не е щастливо сливане, а е по-

скоро брак по сметка, защото правилото, което позволява (или заповядва) на съдията да 

законодателства в откритото пространство не се съвместява лесно с правилата на 

играта, които пък целят да има разграничение между съдийската и законодателната 

роля въз основа на отличителния съдийски протокол, описан по-горе.  

 Потвърждението на съдийския избор от Сената стеснява обхвата на възможните 

избори в условията на дискреция, които биха били направени, но може би не твърде 

много, защото един съд неизменно е съставен от съдии, назначени по различно време и 

следователно често при различни политически обстоятелства. Преобладаващото 

поведение се променя с времето и това води до увеличаване на идеологическата 

отдалеченост между най-крайните съдии в един съд. Всеки един съдия може да е бил в 

основното течение, когато е бил назначен, а сега вече да не е. 

 Вярвам, че в границите на откритото пространство постановяванията на съдията 

са определени от две предпочитания. Едното е систематично, а другото – 

индивидуално. Съдията има общ съдийски подход или за да го кажем възвеличаващо – 

съдийска философия (оригинализъм, либерален активизъм, права от компетентността 

на отделните щати, естествено право и т.н.), но той също така реагира и на конкретните 

обстоятелства, свързани с всеки отделен казус. Съдии, които не искат да бъдат 

наричани упорити или „ориентирани към резултата“, се ласкаят да мислят (и никой 

повече от съдия Скалия), че са ръководени от подход, който натежава над техните 

реакции спрямо “справедливостта” на отделния случай. Подходите обаче са толкова 

обтекаеми, че е трудно да разбереш дали те всъщност не са нищо повече от 

рационализации на решенията, до които е достигнато въз основа на други, непризнати 

основания. Някой може да посочи случаи, в които съдия Скалия е гласувал за резултат, 

за който той не би гласувал като законодател. По принцип обаче неговите гласувания 

са тясно свързани с неговите политически предпочитания и това ми изглежда вярно с 

още по-голяма сила за няколко от другите съдии във Върховния съд.  

                                                 
25

 В случая на първоинстанционните съдии най-релевантната дискреция е дискрецията към фактите, 

предвид ограничения въззивен контрол върху фактите. Тук не обсъждам дискрецията по фактите. 
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 Стеснихме обхвата на нашето изследване до случаите, в които гласът на съдията 

е определян не от съдийската му философия или от общоприетите за едно решение 

източници на правото, но от какво? „Политически убеждения“ не е съвсем точно 

казано, защото внушава партийно пристрастие, което е противно на принципа на 

поправителното правосъдие. В допълнение, повечето от съдиите не се идентифицират с 

политическа партия, освен може би в някои дела при преразпределение на 

представителството и в „Буш срещу Гор“
26

. Думата „идеология“ е по-подходяща. 

Идеологията е съвкупност от повече или по-малко последователни основни разбирания 

по социални, икономически и политически въпроси, или по-точно може би възгледите 

на човека за света, които оформят отговорите на тези въпроси. Нашите основни 

политически партии са коалиции и като такива на тях им липсва последователна 

идеология. Съдията може да клони към политики, свързвани с Демократическата 

партия, или към тези, асоциирани с Републиканската партия, но никоя партия не е 

идеологически последователна. Точно заради това партийната принадлежност има само 

ограничено значение при предвиждането на съдийските решения дори в откритото 

пространство.  

 Идеологията е по-подходяща при предвиждането, както би се и очаквало, 

отколкото партийната принадлежност. Това е показано в изследване на Уорд 

Фарнсуърт.
27

 В извадка от федерални апелативни съдии той открива висока 

положителна корелация между това колко често съдия гласува в полза на обвинението 

в неединодушни (следователно такива с близък до равния резултат) наказателни дела, 

свързани с Конституцията, и в неединодушни наказателни дела, свързани със законите, 

но с ниска корелация между гласовете на различните съдии. Някои съдии са 

проправителствено настроени, други – клонят към подсъдимия, и това насочва техните 

гласове при близки до равния резултат дела, независимо дали делото е свързано с 

Конституцията или със законите, въпреки че от формална правна гледна точка текстът 

на нормативния акт, който се прилага, трябва да предопределя изхода и има огромни 

разлики между текста на Конституцията и на законите.  

 Като се има предвид значимостта на идеологията в решенията на апелативните 

съдии, намиращи се дори под Върховния съд
28

, трябва да обмисля източниците на 

идеологията на съдиите – един пленителен и недоизучен въпрос. Главните източници, 

предполагам, са моралните и религиозните ценности. Те пък от своя страна са продукт 

на възпитанието, образованието, забележителни житейски преживявания и лични 

характеристики (които могат да обусловят такива преживявания) като раса, пол, етнос, 

а и на темперамента, който спомага за оформянето не само на ценностите, но и на нрава 

(плах или самонадеян), които влияят върху реакцията на съдията спрямо делата. В 

крайна сметка, значи, източниците на идеологията са както познавателни, така и 

психологически, но мисля, че психологическите доминират, защото психологията 

                                                 
26

 531 U.S. 98 (2000). 
27

 Ward Farnsworth, The Role of Law in Close Cases: Some Evidence from the Federal Courts of Appeals, 86 

B.U. L. REV. 1083 (2006). 
28

 По-ранно изследване на Фарнсуърт достига до почти идентичен резултат за гласовете на съдиите в във 

Върховния съд на САЩ. Ward Farnsworth, Signatures of Ideology: The Case of the Supreme Court's Criminal 

Docket, 104 MICH. L. REV. 67, 69-73 (2005). 
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упражнява силно влияние върху нашето тълкуване на преживяванията ни
29

, 

включително и последиците, свързани с решаването на делото по единия или другия 

начин.  

 Природата на начинанието, с което се залавям, беше обяснена преди много 

години от Ян Дойч: 

 „Съдът, за разлика от Конгреса, не е социална система. Задачата на съдията е 

по-скоро индивидуално отколкото групово усилие и влиянието на други съдии и на 

институцията върху някой нов член на съда е съответно ограничена. Далеч по-вярно 

тогава е това за конгресмена и затова търсенето на факторите, които 

действително налагат ограничения върху дискрецията на отделния съдия, трябва да 

бъде изнесено извън сферата на неговия професионален опит и да се пренесе в тази на 

неговото обучение – формално и неформално. Такова разследване, клон на науката за 

политическата социализация, е изгодно да започне с проучване  на въздействието на 

професионалното обучение на съдиите върху самите тях. Например, дo каква степен 

може възприятието на отделен съдия относно обхвата на неговата дискреция, която 

е допустимо той да използва, може да се припише на професионалното му обучение, 

което е било предимно политически ориентирано?  

…. 

 Доколкото решенията на Съда търпят все по-големи загуби по отношение на 

логиката, която исторически представлява основата за тяхната обществена 

приемливост, изследванията за институционалните различия между Конгреса и Съда 

и за степента, в която върховните съдии са интернализирали ограниченията в 

тяхната власт, скрити в тези институционални различия, могат следователно 

постепенно да заменят тази привидност с реалност, могат с времето да направят 

възможно отхвърлянето на тези символи, от гледна точка на които авторитетът на 

Съда е бил приет от обществото.“
30

 

 Някой може да потърси насоки за изворите на съдийското действие във 

влиятелните книги от преди повече от половен век, написани от Теодор Адорно (и 

неговите колеги)
31

 и от Гордън Алпорт,
32

 които отличават авторитарните от 

неавторитарните личности, поставяйки началото на създаването на многобройни 

трудове в сферата на социалната психология.
33

 Адорно и Алпорт били любопитни дали 

предразсъдъците имат скрити психологически причини. Според тях имат – те били 

продукт на неспособността да се приспособяваш. Дори още по-рано „правният реалист“ 

Джеръм Франк е имал склонност да приписва правния формализъм на забавеното 

                                                 
29

 За дискусия хвърляща светлина по темата, виж най-вече: MARY DOUGLAS & AARON WILDAVSKY, 

RISK AND CULTURE: AN ESSAY ON THE SELECTION OF TECHNICAL AND ENVIRONMENTAL 

DANGERS (1982). 
30

 Jan G. Deutsch, Neutrality, Legitimacy, and the Supreme Court: Some Intersections Between Law and 

Political Science, 20 STAN. L. REV. 169, 260-61 (1968) (footnotes omitted). Бих поставил по-голяма тежест 

на „неформалното образование“, темперамента и опита, отколкото бих поставил на формалното 

образование или професионалното обучение, ако за последното Дойч има предвид правния факултет.  
31

 T.W. ADORNO ET AL., THE AUTHORITARIAN PERSONALITY (1950). 
32

 GORDON W. ALLPORT, THE NATURE OF PREJUDICE (1954). 
33

 Виж най-общо: ON THE NATURE OF PREJUDICE: FIFTY YEARS AFTER ALLPORT (John F. Dovidio 

et al. eds., 2005); STRENGTH AND WEAKNESS: THE AUTHORITARIAN PERSONALITY TODAY 

(William F. Stone et al. eds., 1993). 
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психологическо развитие
34

. Заключението на тези набези към психологическите корени 

на идеологията е, че, грубо казано, скованото, дихотомно конвенционално мислене, 

свързвано с диференцирано и йерархическо отношение към политическите и другите 

форми на власт се корени в проблеми между деца и родители, появили се в ранна 

детска възраст. Така тази авторитарна фигура, формирана в детството, предразполага 

човека или към ирационални предразсъдъци (Адорно и Алпорт), или към нежелание да 

тълкува правото гъвкаво, така че то да е в крак с изменящите се социални условия и 

разбирания (Франк). 

 След десетилетия на по-нататъшни изследвания връзката между авторитарната 

личност и неприспособеността в голяма степен беше прекъсната.
35

 Хората се 

различават, що се отнася до отношението им към авторитетите, но тези различия не 

корелират с разлики в психичното здраве или с отношенията на детето с родителите в 

неговата най-ранна възраст. Различното отношение в по-голямата си част всъщност е 

отражение на различните вярвания, а различните вярвания са в по-голямата си част 

отражение на различни начини на учене (както предполага Дойч) – от родители, 

учители, връстници, лични преживявания и т.н.
36

  

 Подходът, наречен „социално учене“, обаче не е напълно убедителен. Причината 

за това е, че хора, изложени на сходни аргументи и информация, често пъти реагират 

по различен начин на тях. Характерът, повече отколкото съвкупността от различни 

научени разбирания, оказва влияние върху това къде може да бъде открит съдията по 

либерално-консервативния идеологичен спектър. Може да се твърди, при липса на по-

добър термин и без това да има пейоративен умисъл или да е израз на приписване на 

психологическа деформация, че авторитарната личност е отвратена от безредието, цени 

високо йерархията и следователно се страхува от загубата на контрол, не харесва 

неопределеността и неясните отношения (като например отклонения от 

конвенционалното ядро на семейството), клони към религиозност (поради 

загрижеността й за опазването на моралния ред), вярва в дисциплината, наказанието и 

употребата на сила и се стреми да забележи симптомите социалното плъзгане към 

анархията. Ако тази авторитарна личност по време на размириците през виетнамския 

период се е намирала в чувствителен етап на развитие, нейните наклонности най-

вероятно са щели да я подтикнат да се присъедини към лагера на републиканците, 

макар че и да не би се отдала на всички точки от платформата на републиканците. 

Точно обратното – ако тази личност е естествен бунтовник, противник на всичко, който 

мрази всеки авторитет независимо дали е интелектуален, или политически, и който е 

толкова скептичен не във философския смисъл на думата, а по-скоро в обикновеното й 

значение и който се наслаждава на непредвидимостта и неизвестността, то тази личност 

вероятно ще е либерален съдия.  

 В момента описвам крайности, преувеличени до абсурд, като в същото време 

пренебрегвам други идеологически оси, около които могат да се въртят съдиите – 

                                                 
34

 JEROME FRANK, LAW AND THE MODERN MIND 18-20(1930). 
35

 John Duckitt, Personality and Prejudice, in ON THE NATURE OF PREJUDICE: FIFTY YEARS AFTER 

ALLPORT, supra note 33, at 395, 401-02; BOB ALTEMEYER, RIGHT-WING AUTHORITARIANISM 112-

15 (1981). 
36

 BOB ALTEMEYER, THE AUTHORITARIAN SPECTER 76-92, 146-66(1996). 
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либертарианските борци за свободни пазари не е вероятно да бъдат авторитарни 

фигури, докато икономическите колективисти и полицаите на „политическа 

коректност“ е по-вероятно да бъдат такива. Но вероятно повечето съдии в днешно 

време се намират някъде в спектъра от „авторитарен/консервативен“ до 

„неавторитарен/либерален“ (макар че рядко могат да бъдат открити в двата края на тази 

ос) и е вероятно разположението на съдията да способства за предвиждането на начина 

му на гласуване в неопределените случаи, като колкото по-неопределен е случаят, 

толкова по-голяма тежест има разположението на съдията в спектъра при 

предвидимостта на неговите решения.  

 Аз обаче не трябва да преувеличавам тази стойност. Дори на нивото на 

Върховния съд на САЩ не всички казуси се намират в област, в която общоприетите 

източници на правото и нормите, свързани с решаването на спора, не са достатъчни. В 

друга част от случаите, която се увеличава колкото по-надолу в йерархията на 

съдилищата се слиза, „правилата“ на съдийската игра (освен това правило, което 

позволява на съдията да упражнява дискреция в открито пространство) имат все по-

голяма сила. Но това води до появата на нов фактор, свързан с относителната тежест, 

която отделни съдии отдават на мотивацията, свързана с властта, и съотношението й 

към мотивацията, свързана с желанието да се „играе играта“ в съдебната функция на 

полезност. Един съдия може да има силни идеологически убеждения, но да придава 

огромна тежест на правилата на играта, които разграничават съдийската от 

законодателната роля, или пък да има слаби идеологически убеждения, но за сметка на 

това да е в известна степен пренебрежителен към тези правила.  

 Тази възможност създава потенциална дилема за авторитарния/консервативния 

съдия. Доколкото, от една страна, темпераментът му и неговата идеология (която е 

тясно свързана или определена от него) предразполагат този съдия да цени реда, 

желанието му да се съобрази с правилата на играта може да противостои на желанието 

му да насочи правото в посоката на своята идеология. Съдията, който иска хората да 

приемат авторитета, може да се почувства изкушен от желанието да приеме авторитета 

на текста на закона и прецедента дори когато те биха предотвратили настъпването на 

резултат, който е иначе идеологически привлекателен. Роберт Бок, Антонин Скалиа и 

други членове на Федералисткото общество, които имат сходен начин на мислене, са 

намерили решение на проблема: издигането на конституционния текст до върховния 

принцип за реда, съответстващ на този, който може да се намери в Библията или 

Корана, като всички тези свещени текстове споделят подходящото свойство на 

идеологически амбициозното дълбочинно двусмислие. Тази неяснота се дължи на 

тяхната архаичност, което не им позволява да се впишат успешно в условията на 

модерността, което, от своя страна, налага използването на агресивно “тълкуване”, 

представено като подчинение.  

 Доктрината им („оригинализъм“) е крайна проява на една по-обща тенденция да 

се гледа назад? Съдията, който не е в течение на текущите прецеденти, може да ги 

заобиколи, като се върне към по-ранна съдебна практика (или конституционен текст), 

които може да представи като основата, като автентичния „пратекст“, който го насочва 

към решението му.  
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 Това е пример за недобросъвестност в Сартровия смисъл на думата и той 

съответства на настойчивостта в либералния край на идеологическия спектър, показана 

последно в книгата на съдия Брейър, че либералните съдии също са тълкуватели, а не 

съзидатели
37

. Изразяването на съдийски философии от съдии е, може би неизбежно, в 

основата си лицемерно. Дори да изключим очевидно привлекателната от политическа 

гледна точка реторика по отношение на съдебната сигурност, ние сме психологически 

предразположени, както се твърди в една интересна статия на професора по право Дан 

Саймън, да преувеличаваме увереността си в смислеността и съгласуваността на 

нашите убеждения дори да не може да ги защитим
38

. Друг още по-важен фактор, който 

е в действие, се изразява в това, че емоционалните ангажименти просто са точно 

толкова или дори по-обвързващи от интелектуалните. Запитайте се каква ще е 

реакцията Ви по отношение на известните думи на Ръдиард Киплинг, с които той 

изразява ненавистта си към хора, които презират войниците и полицаите, като казва, че 

„те се подиграват с униформите, които ги пазят, докато спят“
39

. Вероятно ще имате 

силна реакция на съгласие или несъгласие с тези думи, без Киплинг да може установи 

смислеността на възгледа Ви. Ако сте високо интелектуални, може би ще признаете, че 

убеждението Ви, колкото и силно да е то, не може да бъде доказано като „правилно“, а 

(най-много) ще е разумно. И въпреки всичко, това признание няма да отслаби 

влиянието на Вашето убеждение върху Вас, нито пък ще доведе до това да отхвърлите 

това свое убеждение като основание за решение. Съдията може да потисне някои от 

емоциите си, защото те не представляват разрешени движения в съдийската “игра”, 

като например лични предпочитания към някоя от страните или към нейния адвокат. 

Но характерът на емоционалната реакция, завладяващ и неописуем, не може винаги да 

превръща емоцията в нелигитимно или дори лошо основание за съдебно решение. 

Запомнете, че съдията трябва да реши делото дори да не може да достигне до 

решението посредством силогизми или други алгоритмични средства не защото е 

интелектуално некомпетентен, но защото му се налага да се справя с несигурност, 

която не може да бъде намалена. Емоцията е форма на мисълта, макар и на такава, 

която е концентрирана и неизразима, защото тя се задейства и повече или по-малко 

създава рационални отговори на получената информация
40

 (дете изтичва пред колата 

Ви и Вие отбивате, без да е необходимо да имате съзнателна мисъл). Затова не бива да 

се пренебрегва като основание за решение повече от интуицията, на която прилича по 

това, че и двете са дословесни форми на възприятие.  

 Много от решенията ни са интуитивни, а на някои хора с право им се приписва 

„добра интуиция“, което по своята същност е признание на когнитивната й природа и 

ценност. Съдиите, ставайки по-опитни в работата си, имат повече увереност в 

интуитивната си реакция към даден казус и аз не мисля, че тази увереност, макар и 

често пъти погрешна, е измамна. Базирайки се на факта, че подсъзнанието има по-

                                                 
37

 BREYER, supra note 11, 115-20.  За критика, виж: Richard A. Posner, Justice Breyer Throws Down the 

Gauntlet, 115 YALE L.J. 1699 (2006). 
38

 Най-общо виж: Dan Simon, A Psychological Model of Judicial Decision Making, 30 RUTGERS L.J. 

1(1998). 
39

 RUDYARD KIPLING, Tommy, in BARRACK-ROOM BALLADS AND OTHER VERSES 6, 7 (Methuen & 

Co. 1946) (1892). 
40

 Виж: POSNER, supra note 17, 225-51. 
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голям капацитет от съзнателния ум
41

, може да се твърди, че интуицията е носител на 

много релевантен опит. По този начин тя произвежда мълчаливо знание
42

, което при 

определени обстоятелства може да бъде по-точна и по-бърза алтернатива на 

аналитичното мислене
43

,макар че, бидейки мълчаливо, то не може да бъде изразено. 

Човек, който знае как да кара велосипед, не може да изрази своето знание с думи, с 

които един човек, който знае как да направи торта, може да изрази знанието си, като 

даде на някого подробна рецепта. Особено когато трябва да се вземе решение, което 

зависи от няколко фактора, както често се случва в правото, може да се вземе по-

правилно решение, като се разчита на интуицията, отколкото ако се направи опит за 

преценка на всеки отделен фактор и същите се комбинират, за да се изгради една 

цялостна оценка
44

. 

 Забележете как този подход преобръща нормативната оценка на подсъзнанието, 

предложена от Адорно, Алпорт и Франк. Всички те са мислели, че подсъзнанието 

упражнява зловредно влияние върху възгледите на хората, освен ако са подложени на 

психиатрична терапия. Ние обаче не трябва да отиваме в другата крайност и да 

считаме, че интуицията е сигурен водач към вземането на разумни решения. Едно 

интуитивно решение може да игнорира значими фактори, които се намират извън 

опита, който „информира“ интуицията. Каан и Браман посочват, че „културните връзки 

предшестват фактическите вярвания, що се отнася до силно политизирани проблеми… 

Въз основа на множество взаимно застъпващи се психологически механизми субектите 

приемат или отхвърлят емпиричните твърдения по отношение на последиците от 

спорни политики на базата на тяхното разбиране за добро общество“
45

. В хипотезата на 

образовани хора, каквито са съдиите, тези механизми оперират толкова по-силно, 

колкото по-трудно е да се потвърдят (или фалшифицират) на базата на обективни 

данни тези емпиричните твърдения. И в правото точно това често е много трудно – 

такъв е случаят с твърденията, засягащи възпиращия ефект на смъртното наказание, 

или тези, свързани с риска за националната сигурност, ако се позволи на лица, 

заподозрени в тероризъм, да се възползват от habeas corpus. В този случай съдиите по 

                                                 
41

 Ap Dijksterhuis et al., On Making the Right Choice: The Deliberation-Without-Attention Effect, 311 Sci. 

1005, 1005-06 (2006). 
42

 Виж: MICHAEL POLANYI, The Logic of Tacit Interference, in KNOWING AND BEING 138, 140-46 

(Marjorie Grene ed., 1969); Richard N. Langlois & Mufit M. Sabooglu, Knowledge and Meliorism in the 

Evolutionary Theory of F.A. Hayek, in EVOLUTIONARY ECONOMICS: PROGRAM AND SCOPE 231,232-

41 (Kurt Dopfer ed., 2001). 
43

 Виж: ADRIAAN D. DE GROOT & FERNAND GOBET, PERCEPTION AND MEMORY IN CHESS: 

STUDIES IN THE HEURISTICS OF THE PROFESSIONAL EYE 4 (1996); POLANYI, supra note 42, at 144-

45; ARTHUR S. REBER, IMPLICIT LEARNING AND TACIT KNOWLEDGE: AN ESSAY ON THE 

COGNITIVE UNCONSCIOUS 45-50 (1993); Ido Erev et al., The Negative Effect of Probability Assessments 

on Decision Quality, 55 ORGANIZATIONAL BEHAV. & HUM. DECISION PROCESSES 78, 90-91 (1993); 

Baljinder Sandra & Paul Thagard, Procedural Knowledge in Molecular Biology, 16 PHIL. PSYCHOL. 477, 491-

93 (2003). 
44

 Pawel Lewicki et al., Unconscious Acquisition of Complex Procedural Knowledge, 13 J. EXPERIMENTAL 

PSYCHOL.: LEARNING, MEMORY & COGNITION 523, 529 (1987); Timothy D. Wilson & Jonathan W. 

Schooler, Thinking Too Much: Introspection Can Reduce the Quality of Preferences and Decisions, 60 J. 

PERSONALITY & Soc. PSYCHOL. 181, 191 (1991). 
45

 Dan M. Kahan & Donald Braman, Cultural Cognition and Public Policy, 24 YALE L. & POL'Y REV. 149, 

150 (2006); виж също: DOUGLAS & WILDAVSKY, supra note 29, 67-82. 
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необходимост се отдръпват от емоциите и интуицията си. Те упражняват, с термина на 

Каан и Браман, „културно познание“
46

. 

 Алгоритмичните методи за вземане на решение, като се принуди човекът, 

вземащ решението, да пренесе всички релевантни фактори на съзнателно ниво и да ги 

обедини по един рационален начин, могат, разширявайки аналитичната способност на 

съзнателния ум, да преодолеят ограниченията на съзнанието, които често правят 

интуицията по-добрия заместител. Може би това, от което се нуждаят съдиите, за да 

вземат правилни решения и по-специално за да не бъдат неприятно изненадани от 

съображения, които интуицията не е успяла да вземе предвид, е интуиция, 

дисциплинирана от алгоритми, а не от „правно разсъждаване“. Но може би съдиите 

вече имат, ако не формални алгоритми, които да предотвратят това, то поне груби 

заместители под формата на състезателния процес и правото на особено мнение. 

Адвокатът на всяка от страните по апелативната жалба има силен подтик да поднесе на 

вниманието на съдиите всяко съображение, което е в негова полза и в полза на съдията, 

който може да има особено мнение. В този смисъл опасността от възникването на 

такава хипотеза е още един аргумент в полза на по-голямото разнообразие в съдебната 

власт. Колкото по-голям е обемът от преживяванията в един апелативен състав, толкова 

по-малко вероятно е да бъдат подминати важни съображения.  

 Ролята на емоциите и интуицията като важни, но неизразими основания за 

съдийското решение, е прикрита от практиката, изискваща от съдията да обясни своето 

решение в становище. Въпреки всички очевидни причини за съдията да не представя 

мотиви в термините на емоцията или предчувствието в полза на една страна, съдебното 

становище, изразено с подобни термини, не би предоставило полезна насока към съда 

или адвокатите. Мотивите – вероятно не начинът, по който съдията всъщност е 

достигнал до решението си, а начинът, по който решението е било направено да 

изглежда като продукт на аналитичен процес дори и когато противният резултат би 

могъл да бъде достигнат по същия аналитичен начин – улесняват решаването на 

бъдещи случаи. Първото от поредица решения може действително да е продукт на 

неизразима емоция или предчувствие, но веднъж след като на тях са им е придадена 

обективна форма, тази форма ще придобие свой собствен живот – стойностен живот, 

който може да включва обвързване на автора и по този начин придаване на стабилност 

на правото, или смъртоносна хватка, ако последващите съдии пренебрегнат 

променените обстоятелствата, които препятстват възможността това решение да 

продължава да бъде разумен водач.  

 

V. 

  Областта, в която съдията ще упражнява дискреция, ще варира в зависимост от 

съдията. Съдийската „зона на разумност“ (зоната, в която съдията се чувства свободен 

да решава делото и в двете посоки) е възможно да се разшири с увеличаването на опита 

му като съдия, вследствие на което все повече и повече опит се въплъщава в интуиция, 

но също е възможно да има и U-образна корелация спрямо интелектуалните му 

способности. Както най-способните, така и най-неспособните апелативни съдии са 
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склонни да разширят зоната си – най-способните заради своята способност да 

манипулират общоприетите източници на правото, която способност може да 

противостои на чувствителни политики, и заради увереността в собствените им 

възможности; най-неспособните – заради податливостта им към емоционални призиви 

от страна на адвокатите или заради неспособността им да разберат по-скоро 

абстрактните добродетели на такива съображения на системата, които ограничават 

идеосинкретичното правосъдие, каквито са правната стабилност и предвидимост.  

 Зоната на разумността ще бъде тясна в сферите на идеологически консенсус, 

например, в договорното право, тъй като в тези области съдиите не се нуждаят от това 

да разчитат на интуицията; споделяйки общи предпоставки, те могат да проведат 

обсъждания, които да доведат до положителен резултат. Освен това, значението на 

стабилността в договорното право е очевидна и широко призната. Повечето правила на 

договорното право са диспозитивни правила, т.е. правила, от които страните могат да 

се отклоняват, така че е важно да знаят какви са правилата, за да могат да изготвят 

съответните предложения. По този начин друг фактор, който има тенденция да 

ограничи зоната, е осъзнаването, че правната стабилност е от първостепенна важност в 

някои области на правото. 

 Зоната на разумността е най-широка в конституционните случаи, в които 

емоциите на съдиите също играят роля, защото конституционният текст предоставя 

малко насоки, а емоциите се противопоставят на безпристрастното разглеждане на 

системните фактори, които по принцип трябва да принуждават съдиите да ограничат 

дискрецията си. Вместо да мислим, че съдиите могат да бъдат принудени да се съгласят 

да приемат една от конституционните теории, за да канализират своята дискреция, ние 

трябва да приемем неизбежното, и по този начин, ако сме разтревожени от свободното 

упражняване на законодателна дискреция от страна на съдиите от  Върховния съд, да 

настояваме за разнотипни назначения, за да направим съдът отведнъж по-

представителен и поради своята разнообразност – по-малко вероятен да 

законодателства агресивно. Това е аналогия на диверсификацията на портфолиото с цел 

намаляване на риска; тук става въпрос за портфолио от съдии, което трябва да се 

диверсифицира, за да се намалят несъответствията при крайния резултат.  

 

VІ. 

 Ако съм описал точно съдебния процес, остава въпросът какво би трябвало да се 

направи, ако изобщо трябва да се прави нещо, за да се подобри той. Джеръм Франк 

мислеше, че съдиите трябва да се подложат на психоанализа, както е направил и той; 

това е абсурдно предложение
47

. Професор Саймън предлага „техники за отстраняване 

на пристрастията“, което звучи малко зловещо.
48

 Аз имам по-просто предложение. Тъй 

като съдиите в нашата система ще бъдат както законодатели, така и отсъждащи, те 

трябва да вземат под по-голямо внимание фактите, а адвокатите трябва да положат по-

големи усилия, за да им предоставят фактите. Нямам предвид фактите по делото, 

юридическите факти. Имам предвид онзи вид общи факти или цялостна обстановка, 
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които влияят на законодателното решение. Посочих житейските преживявания като 

фактор, оформящ съдийския избор, когато става въпрос за това, което аз наричам 

“открито пространство”. Тези житейски преживявания включват взаимодействия с 

големите, жестоки факти. Кой би отрекъл въздействието върху съдийското мислене на 

такива факти като позорното падане на комунизма и заедно с него на социалистическа 

идеология, успехите на дерегулацията или излизането на хомосексуалните от гардероба 

и последвалото откритие, че те наистина са съвсем като останалите хора? Вместо да 

бием апелативните съдии по главите с дела, което е стандартна техника при защита на 

апелативна инстанция, апелативните адвокати ще бъдат по-ефективни, ако, 

признавайки основно законодателния характер на по-голямата част от апелативното 

съдийство и основно прагматичното по същество предразположение на повечето 

американски съдии, подчертават практическата значимост на делото и по този начин 

подчертават и последиците от решението.  

 Не мисля, че ни е нужно да се притесняваме твърде много, че подобни 

второстепенни факти ще бледнеят в сравнение със „справедливостта” на отделния 

случай, което може да доведе до това неформалистичният съдия да постанови едно 

недалновидно решение. Ценността на прецедентната система се състои в това, че 

принуждава или поне приканва съдиите да помислят за въздействието на делото върху 

бъдещите правни спорове. Освен това повечето съдии (изненадващо за не-съдиите) не 

се трогват от „справедливостта“ на отделния случай. Както каза Хамлет: „Ръката, която 

няма спинове, е най-чувствителна“. Точно както лекарите са склонни да проявяват 

безсърдечност, що се отнася до болестта, така и съдиите са коравосърдечни, що се 

отнася до будещите жалост страни в процеса. Това е вярно както за либерални, така и 

за консервативни съдии, защото е част от „съдебната игра“. Съдиите интернализират 

мотото „трудните случаи създават лоши закони”, в което „трудни” носи значението на 

„емоционално натоварващи”, а не на „сложни”. Съдиите осъзнават, че поддаването на 

това натоварване е това, което може да създаде „лошите закони“. 

 В „Закона и съвременния ум“ Джеръм Франк обяви Оливър Уендъл Холмс за 

„напълно възрастен юрист”
49

, което просто означава, че Холмс признава, че 

„увереността не е тест за сигурност”
50

. Това беше известната безпристрастност –на 

Холмс, намирана за коравосърдечна от неговите хулители. Според мен характерната 

черта на Холмс, която е относима в случая, е друга. Мисля, че учудващо предвид 

изтъкнатото му потекло, професионалния му успех, неговото властно присъствие и 

военновременната му доблест, той не се взимаше много на сериозно. Той беше 

известен остроумник, а остроумието предполага много живо усещане за 

несъответствията, което може да включва признаване на несъответствието между 

собствени претенции и постижения. И ако не се вземате много сериозно, вие ще 

избегнете заблудата, че имате всички отговори. И ако сте съдия, който не мисли, че има 

всички отговори, е по-малко вероятно да оспорвате решенията на другите две власти. 

Франк, пишейки през 1930 г., във време, в което Върховният съд бързо успя да 

обезсили социално законодателство, което самият той фаворизираше, искаше съдиите 
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да бъдат по-почтителни, по-скромни. Той мислеше, че това означава по-зрели, но аз 

съм склонен да кажа – по-съзнателни. 

 Споделям желанието на Франк нашите съдилища да разхлабят юздите на 

другите власти. Не мога обаче да защитя тази позиция тук.
51

 Това, което мога да 

предложа, е, че повече съдии биха приели тази позиция, ако имат по-цялостно 

съзнание, че решенията, които оформят правото, рядко са продукт на аналитичен 

процес, който може да бъде оценен като верен или неверен, правилен или грешен. Те са 

лични в широк смисъл, което не допуска обективна оценка. Както казах по-рано, 

признаването на ролята на личното, емоционалното и интуитивното в нашите решения 

няма да отслаби силата на тези фактори, но може да предизвика колебание дали 

решението да се наложи на нацията в името на Конституцията. Човек може да 

почувства нещо много силно, без да вярва, че това негово усещане е адекватно 

основание за ограничаване на поведението на другите хора. 

 

 

Превод от английски: Божидар Пуков и Мартин Бъбаров 
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