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Съюзът на съдиите в България изразява категоричната позиция, че с вчерашното 

решение на мнозинството в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет демонстративно 

беше пренебрегнат легитимно формиран акт на съдийско самоуправление с неприкритата 

цел да бъде овладяно от същото това мнозинство бъдещото управление на Софийски 

районен съд. Няма друго обяснение фактът, че с доводи, противоречащи на обикновената 

логика и на необходимостта да бъде осигурено нормалното функциониране на този голям 

съд в периода до избиране на нов председател, беше отхвърлено предложението на 

председателя на Софийски градски съд за определяне на изпълняващ длъжността 

председател на СРС да бъде определен колега, който е запознат с управлението на тази 

институция и който е подкрепен от мнозинството на проведено редовно общо събрание на 

съдиите от съда. С решението си от вчера мнозинството в Съдийската колегия на ВСС 

показа пренебрежение и към възприетия с последните промени в ЗСВ принцип на 

утвърждаване на съдийското самоуправление, с което и за пореден път доказа липсата на 

каквото и да е желание да се реформира съдебната власт. Много пъти този и предходните 

съдебни съвети са налагали властта си над разумния глас на т. нар. редови съдии, като са 

назначавали за председатели на съдилища неприети от колегиалната общност фигури, 

ползващи се обаче с доверието на нелегитимни фактори. Не е нужно да посочваме тези 

примери, но припомняме, че винаги това е водило до отслабване на авторитета на 

съдебната власт, като цяло, до скандали и до безславно приключване на съответните 

мандати на така наложените председатели. В резултат на такива действия продължават 

тенденцията на спад на общественото доверие към съдебната власт, трайният престой на 

страната ни последно място в класациите по корупция в Европейския съюз и 

осъществяваният вече десет години мониторинг върху правосъдието ни. Призоваваме 

колегите си от Софийския районен съд да продължат да отстояват независимостта си.  

Подкрепяме всички форми на легитимен натиск за осигуряване на законност и 

справедливост в дейността на Висшия съдебен съвет.  
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