
СТАНОВИЩЕ 

на съдиите от съдебния район на Смолянския окръжен съд 

 

На днешното общо делегатско събрание на съдиите от съдебния район на Окръжен съд-Смолян, 

като извънредна точка в дневния ред, бе поставен на разискване въпроса, касаещ дисциплинарното 

освобождаване от длъжност на колегата и председател на УС на ССБ, съдия МИРОСЛАВА 

ТОДОРОВА.След дискусия и проведено явно гласуване, измежду 20 присъстващи съдии, с 12 гласа 

„за” бе подкрепено становището на Съюза на Съдиите в България, към което може да добавим  

следното: 

Дълбоко сме разтревожени, от така развилите се събития, около провеждането на 

дисциплинарното производство срещу съдия Мирослава Тодорова. Предвид начина и средствата, 

които бяха използвани за инициирането му, и пренебрегването на основните правила свързани с 

предвидените в закона давностни срокове за ангажиране на дисциплинарна отговорност, ние виждаме 

в предприетите действия, опит за разправа с колега, позволяващ си да критикува мотивирано и 

публично статуквото, и дръзнал единствен, застанал зад името си да опонира на непрестанните 

безпринципни, безпочвени и недостоверни критики отправяни  от висши представители на 

изпълнителната власт, които действия сериозно застрашават независимостта на съдебната власт. 

Искаме ясно да се разбере, че ние не сме против реализирането на дисциплинарна отговорност 

на съдиите, но това трябва да стане в едно предварително изяснено като етапи производство, при 

задължително участие и изслушване на предложения за дисциплинарно наказание съдия и задълбочено 

изследване от страна на наказващия орган на причините за констатираното нарушение, както и 

наличието или липсата на вина у магистрата. 

Липсата на прозрачност на самата процедура води до репресивно производство, в което на 

показ излизат само едностранчивите мотиви на дисциплинарния състав, като по този начин не се 

постига дисциплиниращ ефект, а единствено се подронва авторитета на самия орган взел подобно 

решение, на самия магистрат привлечен към дисциплинарна отговорност, а от тук и на цялата съдебна 

система.По-този начин, се  създава прецедент, чрез ползването на широкия обществен отзвук, да се 

дискредитират на конкретни магистрати, и да бъде упражняван безпрецедентен натиск върху тях от 

недобронамерени и заинтересовани политически или икономически кръгове.  Считаме, че кадровия и 

наказващ орган, винаги следва да взема предвид, каква е натовареността на магистрата,  резултатите от 

неговата работа, които следва да бъдат съпоставени с тежестта на нарушението, както и дали 

допуснатото нарушение, не се дължи на обективни причини за неспазване на инструктивните срокове, 

и да спазва единни критерии за определяне на тежестта на дисциплинарното наказание, което следва 

да бъде наложено. 

В заключение, намираме, че наказващият орган винаги следва да има предвид, че целта на 

дисциплинарното производство е преди всичко провинилият се магистрат да бъде дисциплиниран, и 

принуден занапред да не допуска нарушения на служебните си  задължения, а не да бъде наказван два 

пъти за едно и също нещо, защото от тиражираната информация стана ясно, че както предходното така 

и настоящото производство срещу съдия Тодорова са образувани за нарушения извършени преди 

повече три години, а не чухме съображения относно това, дали след момента на констатиране на 

въпросните просрочия, дисциплинарният орган е изследвал работата на съдия Мирослава 

Тодорова.Налагането на наказание „дисциплинарно уволнение”, за неизписване на мотиви в срок  е 

крайна мярка, която би следвало да бъде използвана, спрямо магистрати, които въпреки, че вече са 

санкционирани с по-леко наказание, продължават да допускат виновно същите нарушения, и по 

отношение на които по-леките санкции не са постигнали желания дисциплиниращ ефект. 
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