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До
Членовете на Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет (ВСС)

Уважаеми членове на Съдийската колегия,
В проведеното на 5.03.2019 г. заседание на Съдийската колегия на Висшия
съдебен съвет кадровият орган на съдиите отказа да изслуша по тяхно искане
осем съдии от Наказателното отделение на Окръжен съд Благоевград. Вместо
това колегията изпрати становището на съдиите на председателя на Апелативен
съд гр. София, който да извърши проверка по изложените от тях факти за начина
на администриране на работата в отделенията на окръжния съд.
И в други случаи сме изразявали позиция, че основно задължение на
съдийската колегия на ВСС е да проявява чувствителност към проблемите на
съдиите, свързани с добрата организация за осъществяване на правосъдието.
Считаме, че отказът на кадровия орган да се срещне и да проведе разговор със
своите колеги по поставени от тях професионални проблеми е проява на
недопустимо високомерие.
Без да обсъждаме по същество изложените в писмото на съдиите от
Окръжен съд Благоевград проблеми в организацията на дейността, считаме, че
съдийската колегия дължи на всички съдии в страната колегиално отношение и
съдействие за преодоляване на възникналите противоречия в процеса на
администриране на правосъдието. Прекъсването на връзката между съдиите и
кадровия орган, нейното формализиране и изпразване от съдържание не е в
интерес нито на правосъдието, нито на българските граждани.
Съюзът на съдиите в България като съсловна организации на съдиите,
предлага на съдийската колегия на ВСС и на всеки член на колективния орган да
намерят начин и подходяща форма да информират професионалната общност за
въпросите, които се обсъждат в кадровия орган, както и за решенията, които се
обмислят. Убедени сме, че непосредственото включване на съдиите в процеса по
администриране чрез регулярно двустранно осведомяване е единственото
средство за запазване на жива връзка на административния орган с общността,
която е легитимното основание за функционирането му.

Затова Ви предлагаме да възобновите прекъснатия диалог със съдийската
общност, в частност – със съдиите от Окръжен съд гр. Благоевград, още повече
че създаването на Съвета за партньорство се забави с повече от година и няма
реалистична перспектива за неговото конституиране в близко бъдеще.
15 март 2019 г.
гр. София
Управителен съвет на Съюза на съдиите в България

