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СТАНОВИЩЕ
на Съюза на съдиите в България по конституционно дело № 6/2016 г.

УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,
По искане на Върховния касационен съд за установяване на
противоконституционност на чл. 230, ал. 2, 3 и 4 и на чл. 166, ал. 3 Закона за съдебната
власт, изразяваме следното становище:
В частта за установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 2, 3 и 4 от
Закона за съдебната власт ССБ поддържа становище за уважаване искането на ВКС за
обявяване на противокниституционност на цитираните разпоредби като намираме за
идентично релевантни и относими представените подробни аргументи, изложени в
становището ни от 05.05.2016 г. по КД № 4/2016 г.
В частта за установяване на противоконституционност на чл. 166, ал. 3 от Закона
за съдебната власт изразяваме настоящата позиция:
ССБ споделя извода на ВКС за това, че чл. 166, ал. 3 от ЗСВ противоречи на
Конституцията на Република България като пряко влиза в колизия с разпоредбите на
чл. 16 – „Трудът се гарантира и защитава от закона” и с чл. 48, ал. 3 – „Всеки
гражданин свободно избира своята професия и място на работа“.
Разпоредбата на чл. 166, ал. 3 от ЗСВ засяга трудовите права на магистрата
изобщо като лишава лицето от упражняване на правото му на труд по свой избор и
лично убеждение за неопределяем период от време. Това е така, тъй като предвиденият
в чл. 310, ал. 2 от ЗСВ срок за приключване на дисциплинарното производство е от
инструктивен характер и до момента на произнасяне от съответната колегия на ВСС се
отнема правото на избор на упражняване на професия, различна от тази на съдия,
прокурор и следовател.
Правоотношението на магистрата, въпреки спорната природа на вида му, по своя
род е договорно отношение и следва да бъде прекратено по волята на всяка една от
страните. В този смисъл чл. 166, ал. 3 от ЗСВ неоснователно ограничава свободата на
личността да прави избор и да се договаря, а това, от своя страна, е ограничение на
гражданските права на личността, прокламирани в КРБ, гл. Втора – Основни права.
Нормата на чл. 166, ал. 3 от ЗСВ е императивна и не оставя възможност за
произнасяне у съответната колегия на ВСС по искане за подаване на оставка при вече
започнало дисциплинарно производство и при постъпило такова – то следва да бъде

оставено без уважение. Дисциплинарното производство, като производство, в което
страните целят да установят наличието или липсата на факти за налагане на
дисциплинарно наказание, в най-тежкия случай би довело до налагане на
дисциплинарно наказание – освобождаване от длъжност на основание чл. 165, ал. 1, т. 5
от ЗСВ. Ето защо, с обявяването на противоконституционност на чл. 166, ал. 3 от ЗСВ
ще се даде възможност на лицето да предизвести изхода на едно такова производство,
подавайки оставка. А подаването на оставка е основание за освобождаване от
длъжност, установено на най-високо ниво в юридическата йерахия на актовете – в КРБ.
Предвид гореизложеното Съюзът на съдиите в България предлага да уважите
искането на Върховния касационен съд, като обявите разпоредбите на чл. 166, ал. 3 и
чл. 230, ал. 2, 3 и 4 от Закона за съдебната власт за противоконституционни. В
актуалната им редакция те съществено нарушават основните права на гражданите,
заемащи магистратски длъжности, като свободата на избор на професия и място на
работа (чл. 48, ал. 3 от КРБ), влизат в противоречие с принципа за пропорционалност,
защото липсата на времево ограничение на отстраняването от длъжност на съдия,
прокурор или следовател, след като отпадне необходимостта от временното
отстраняване, и невъзможността за упражняване на периодичен съдебен контрол върху
тази мярка, засяга права и законни интереси на отстранения от длъжност магистрат в
по-голяма степен от най-необходимото за неговата цел и в резултат води до
неоправдано нарушаване на основни права и свободи на всеки човек, прогласени с
Конституцията на Република България - правото на труд (чл. 48, ал. 1 от КРБ),
законовата защита и гарантиране на това право (чл. 16 от КРБ) и правото на
обществено осигуряване (чл. 51, ал. 1, предложение първо от КРБ).

Приложение: Становище на ССБ от 05.05.2016 г. по КД № 4/2016 г.
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