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Уважаеми народни представители, 

От името на Съюза на съдиите в България, представяме някои бележки, подготвени от 

група съдии, членове на Комуникационната комисия на Съюза. 

 Надяваме се, мнението ни да Ви бъде полезно.  

Като цяло предложените промени в закона са полезни и необходими. Важно е да се подчертае 

обаче, че някои от концептуалните въпроси на Закона за съдебната власт трябва да бъдат 

поставени на сериозно преосмисляне и професионално обсъждане.  

Такива са въпросите : 

 за обособяване на отделни съдебни съвети за прокурори и съдии; 

 за начина на избиране на членовете на ВСС, така че да бъде избегнато политическото и 

корпоративно влияние;  

 доразвитие на институционалните структури и механизми за оценка на качеството на 

съдиите и прокурорите;  

 засилване на ролята и качеството на обучението и много други. 

 По всички тези въпроси е необходимо провеждане на задълбочена дискусия и приемане на 

професионално мотивирани решения. Предполагаме, че на настоящия етап на разглеждане на 

законопроекта няма технологична възможност тези концептуални проблеми да бъдат обсъдени. 

 Все пак считаме, че в бъдеще и те ще намерят законодателно разрешение. Следва да бъде 

подкрепен като изцяло положителен подходът на Министерството на правосъдието да се 

допитва до неправителствените организации при подготовката на важни законопроекти, както и 

искреното намерение за диалог и обсъждане на спорните въпроси от съдебната реформа. 

Разчитаме, че и народните представители ще обърнат внимание на изложените по-долу 

мнения, като разбира се, окончателното законодателно решение е на Народното събрание.  

По някои от детайлите от обсъждания законопроект може да се направят следните бележки:  

1. Необходимо е да се предвиди в ЗСВ с нова точка в чл. 30, ал. 1 правомощие на ВСС да 

издава наредби по приложението на закона. Това ще укрепи статута на органа и ще му 

предостави по-оперативни възможности за управление на съдебната система. Практиката 

показва, че в много случаи законът не е изчерпателен и поражда трудности при тълкуването. 

Общата клауза за издаване на наредби по приложението на закона ще послужи да се създадат 

гаранции за еднаквото приложение на закона, както и за утвърждаване на оперативните 

функции на ВСС. Наред с общата клауза, препоръчително е да са запазят и сегашните 

специални законови делегации за издаване на наредби по отделни специфични и важни 

въпроси – като за реда за провеждане на конкурси; за реда и критериите за атестиране и избор 

на съдии и административни ръководители и др.  

2. В чл. 30 считаме, че не следва да отпадне изискването да бъдат публикувани мотивите към 

решенията на ВСС – тези мотиви служат за ръководство на работещите в системата, а освен 

това представляват спазване на изискванията за прозрачност в работата на ВСС.  

3. В чл.30, т.12 е предвидено, че ВСС приема Етичен кодекс на съдиите, прокурорите и 

следователите, като в разпоредбите, регламентиращи дисциплинарната отговорност, едно от 

основанията за налагане на дисциплинарно наказание е нарушаване на правилата на 

професионалната етика. Изразили сме становище както пред самия ВСС, така и пред МП, че 

посочената разпоредба противоречи на международно утвърдени стандарти за независимост 

на правосъдието. Счтаме, че приемането на етични правила за поведение на съдии от 

административен орган, какъвто е ВСС, е недопустимо. Несъвместимо е също така с оглед на 
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принципа за разделение на властите, дисциплинарните наказания да се налагат от същия 

орган, който определя и етичните правила.  

В две свои становища Консултативният съвет на европейските съдии /към Съвета на Европа/ 

изрично е направил разграничение между функциите на наказващи органи и такива, които 

приемат правила за професионална етика. Цитираме:  

СТАНОВИЩЕ № 3 (2001) на КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЪДИИ 

(КСЕС) „ОТНОСНО ПРИНЦИПИТЕ И ПРАВИЛАТА, ОПРЕДЕЛЯЩИ ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ПОВЕДЕНИЕ НА СЪДИИТЕ, В ЧАСТНОСТ ЕТИКА, НЕСЪВМЕСТИМО ПОВЕДЕНИЕ И 

БЕЗПРИСТРАСТНОСТ”  

3) Заключение за стандартите за поведение 49. КСЕС е на мнение, че: 

 i) в своите действия съдиите трябва да бъдат ръководени от принципи на професионалното 

поведение; 

 ii) тези принципи трябва да представляват основни насоки за съдиите как да действат, като с 

това им се даде възможност да преодоляват трудностите, които те срещат по отношение на 

тяхната независимост и безпристрастност; iii) тези принципи трябва да бъдат изработени от 

самите съдии и да бъдат напълно отделни от дисциплинарната система за съдиите; 

 iv) желателно е във всяка страна да се създаде един или повече органи или лица вътре в 

самата съдебна власт, имащи задължението да дават съвети на съдиите, които са се 

сблъскали с проблеми, свързани с професионалната етика или съвместимостта на 

несъдебните дейности с техния статут.”  

СТАНОВИЩЕ № 10 (2007) на КСЕС „СЪВЕТЪТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В СЛУЖБА НА 

ОБЩЕСТВОТО”  

58 1. Разграничаването между дисциплина и професионална етика води до необходимостта за 

съдиите да се предвиди пакет от принципи на професионалната етика, които трябва да се 

считат за работен инструмент в обучението на съдиите и ежедневната практика. 

Разпространението на съдебна практика по въпроси на дисциплината от дисциплинарните 

органи допринася много за попълване на информацията, която е на разположение на съдиите; 

тя им дава възможност да започнат дискусии върху техните практики, като създава “тинк-танк” 

(“мисловен резервоар”) за тези дискусии. Това обаче само по себе си не е достатъчно: 

дисциплинарните решения не покриват целия обхват на правилата на професионалната етика, 

нито пък представляват ръководство за добри практики, които са необходими на съдиите.  

т.60 1. Като се има предвид разграничението между професионална етика и дисциплина, 

очертано от CCJE, изготвянето на този пакет от принципи трябва да бъде извършено от орган, 

различен от органа, който отговаря за дисциплината на съдиите. Има няколко решения за 

определяне на компетентен органи, който да отговаря за съдебната етика:  

(i) тази дейност да бъде поверена на Съвета на съдебната власт, ако този Съвет няма 

дисциплинарни функции или има специален орган по дисциплинарните въпроси с отделен 

състав в рамките на Съвета на съдебната власт (виж точка 64 по-долу);  

(ii) или да се създаде, паралелно със Съвета на съдебната власт, комисия по етиката, чиято 

единствена функция да бъде изработването и мониторинга на правила на професионалната 

етика. В този случай могат да възникнат проблеми във връзка с критериите за подбор на 

членове на комисията и риска от конфликт или несъгласие между тази комисия и Съвета на 

съдебната власт.  
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По повод изготвения от ВСС проект за Единен етичен кодекс на магистратите, Съюзът на 

съдиите в България се обърна за конкретно становище към Консултативния съвет на 

европейските съдии. Прилагаме отговора, представляващ официалното становище на КСЕС, 

прието на неговото годишно пленарно заседание през 2008 г., с който те изрично ни молят да 

запознаем съответните институции в България. Накратко, мнението на КСЕС е, че следва да 

бъде спазван принципът, че етичните правила следва да бъдат отделени от дисциплинарните 

нарушения.  

Още през месец февруари 2008 г. Съюзът на съдиите в България, съзнавайки трудностите, с 

които се сблъсква ВСС при наличието на приети от професионалните сдружения на съдии, 

прокурори и следователи различни правила за професионална етика, предложи следното: Да 

се изготви списък с такива дисциплинарни нарушения, несъвместими с професионалната етика, 

които да се включат в ЗСВ и които да са специфични с оглед функциите на работещите в 

съдебната система и да са много по-строги от тези, които се съдържат в КТ. В тази насока има 

публикуван Сборник с препоръки, изготвени съвместно от български и европейски експерти в 

рамките на туининг-проект по програма ФАР, където нарушенията са обособени в три групи, с 

различна степен на тежест. Тези препоръки биха могли да бъдат включени в ЗСВ със 

съответната им актуализация и това няма да отнеме време.  

4. В разпоредбите, касаещи командироването, предлагаме също, да се включи задължение на 

административния ръководител да мотивира нуждата от командироване, а при командироване 

в по-горен съд – изборът да бъде направен измежду съдиите (респ. прокурорите) с най-висок 

ранг и оценка според последната им атестация, а при липса на такава – измежду съдиите, 

отговарящи на критериите за израстване в йерархията. Задължително е, административният 

ръководител да мотивира своя избор за командироване, защото това ще бъде гаранция срещу 

произвол и „предрешаване” на бъдещия избор за назначаване на постоянно място, каквато 

опасност беше проявена в досегашната практика по командираването.  

Във връзка с предлаганите от нас промени в чл. 81, ал. 1, чл. 87, ал. 1, чл. 94, ал. 1, чл. 107, ал. 

1, чл. 115, ал. 1 ЗСВ се налага да бъдат включени в правомощията на председателите на 

окръжния съд, апелативния съд, ВАС и ВКС в самостоятелни точки в чл. 86, ал. 1, чл. 106, ал. 1, 

114, ал. 1, чл. 122, ал. 1 ЗСВ задължения за обявяване на свободните длъжности пред ВСС 

незабавно след освобождаването или възникването им /в случай на откриване на нови щатни 

бройки за съответните длъжности/.  

5. В § 74 от проекта за изменение на закона се предвижда след изтичане на петгодишен срок от 

назначаването им в съответния орган на съдебната власт съдебните и прокурорски помощници 

да могат да бъдат назначени на съдийска или прокурорска длъжност, без да се провежда 

конкурс. Категорично възразяваме срещу така лансираната идея, тъй като смятаме, че тя е 

сериозно отстъпление от принципа за прозрачен и справедлив достъп при първоначално 

назначаване в съдебната система. Тъй като подборът и назначаването на съдебните 

помощници е изцяло в компетенциите на административните ръководители на отделните 

съдебни звена, това ще позволи за съдии и прокурори да бъдат назначавани лица, които не са 

избрани по ясни и прозрачни правила и които не са преминали през легитимната процедура на 

единния и централизиран конкурс за първоначално назначаване. Това положение сериозно 

подрива и статута на младшите съдии и изобщо конкурсното начало, като средство за 

справедлив достъп до съдийската професия.  

За да се даде възможност незаетите места в системата да бъдат попълвани с юристи, които са 

издържали конкурс и са преминали обучение в НИП /младши съдии и младши прокурови/ и 

които обикновено преди спечелване на конкурса вече са придобили друг юридически стаж, 

предлагаме следното допълнение на чл.243 – нова ал.2:  
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„Младши съдия или младши прокурор със стаж над две години, който има и общия стаж по 

чл.164, ал.1, може да да бъде назначен на свободната длъжност съдия в районен съд, 

съответно прокурор в районна прокуратура, без провеждане на конкурс.”  

6. Считаме, че следва да се обсъди предложението относно удължаването на сроковете за 

налагане на дисциплинарно наказание – чл.310 от ЗСВ. От една страна, опитът на ВСС по 

налагане на дисциплинарни наказания показва, че сроковете в действащия закон са твърде 

кратки и не са единични случаите, при които колеги, които са извършили действия, с които 

злепоставят цялата съдебна система, остават ненаказани. От друга страна обаче, 

прекомерното удължаване на сроковете може да доведе до злоупотреба от страна на 

некоректни административни ръководители, които в един продължителен период биха могли да 

използват дисциплинарното нарушение за упражняване на натиск върху провинилия се. 

Нашето мнение е, че следва да се намери разумен баланс, като усилията се съсредоточат в 

бързото разкриване и наказване на дисциплинарните нарушения.  

 

От името на Съюза на съдиите в България  

Стоил Сотиров – председател на УС 


