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Уважаеми членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет,
Обръщаме се към Вас с настояване за своевременна и адекватна като
внимание, загриженост и ефективност реакция за реална защита на
индивидуалната съдийска независимост на наш колега, за преустановяване
на зловредни административни практики, реализиращи всички рискове за
недопустима злоупотреба с административните правомощия на
председател на районен съд и за „заразяване“ на работната атмосфера в
съда със страх и търпимост към безсмислено властово насилие.
Бяхме уведомени от съдия Деян Вътов от Районния съд Пловдив в
сигнал, адресиран до Съюза на съдиите в България и председателя на
София 1000, ул. Пиротска 7, ет.5, тел: 0879686841; e:mail: office@judgesbg.org; http://www.judgesbg.org

Върховния касационен съд, за историята на оказвания върху него
административен натиск, който без преувеличение може да бъде
квалифициран като неприкрит тормоз. Случаят, разбира се, изисква
внимателна проверка от Ваша страна на всички многобройни аспекти на
проблема. В него се проектират въпросите за ролята на председателите на
съдилища за укрепване на независимостта на всеки съдия; за способността
на съдийската общност да противостои на властови аномалии,
произтичащи от неудачни кадрови решения на Висшия съдебен съвет
(ВСС); за изземването на правомощия на общото събрание на съда от
председателя; за качеството на дисциплинарната практика на Съдийската
колегия и за това дали е допустимо и търпимо да бъдат образувани
дисциплинарни производства срещу съдии по обвинения, които изначално
не съдържат годен състав на дисциплинарно нарушение и дори да бъдат
доказани, не биха могли да доведат до ангажиране на дисциплинарна
отговорност.
Случаят на съдия Вътов обаче е ясно проследим от представените
писмени материали и е достатъчно красноречив и без последваща
проверка, за да се изведе стряскащата констатация, че в съд в голям
български град, чиято история и култура стоят в самата сърцевина на
националната ни история и култура, е възможно на съдиите да се внушава,
че са чиновници, чиято професионална съдба и личен живот са в ръцете на
административен началник, който освен със собствената си фактически
хипертрофирала власт разполага и с ВСС като средство за терор. В такава
среда въпросът дали можем да бъдем сигурни, че правата на гражданите
срещу всеки властови произвол са защитени в дължимата пълнота, се
превръща в реторичен.
Най-общо фактите могат да се сведат до следното: Съдия Деян Вътов
е изразил мнение по въпросите за администриране на дейността в
Районния съд Пловдив, с което се конфронтирал с установения в съда
авторитарен стил на управление на председателя; в отговор на изразеното
от съдията мнение председателят е предприел поредица от дисциплинарни
действия, които целят отмъщение и наказание за изразеното мнение;
образуваните дисциплинарни производства само привидно преследват
законна цел и е видимо за всеки разумен наблюдател, че действителната
им цел е наказание за изразено от съдията мнение.
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Фактите, описани от съдия Деян Вътов, наред с данните за
злоупотреба с правомощия от страна на председателя на съда Иван
Калибацев, установяват и други тежки нарушения на служебните
задължения, свързани с администриране на дейността в Районния съд –
Пловдив, включително и неправомерно въздействие при осъществяване на
правораздавателната дейност.
Настояваме, уважаеми членове на Съдийската колегия, да
предприемете незабавни действия за изясняване на всички проблеми,
посочени в сигнала на съдия Вътов (прилагаме го с писмените материали в
подкрепа на изложените в него твърдения), и да предприемете съответните
мерки, които да доведат до преустановяване на нарушенията спрямо съдия
Деян Вътов.
Не за първи път ССБ поставя на вниманието на кадровия орган
случаи на злоупотреба с дисциплинарна власт и с използване на законни на
пръв поглед средства с паралегална цел. Липсата на реакция и
предприемането на необходимите действия води до ескалация на
нарушаването на правата на съдиите и до извращаване на базисни етични
норми.
Доколкото случаят на съдия Вътов по ясен и лесен за разбиране
начин, дори за наблюдатели, които не живеят в страната ни, показва
специфичния аспект на накърняване на съдебната независимост „отвътре“
чрез ресурса на т. нар. съдебна номенклатура, намираме за полезно да го
споделим и с колегите от нидерландската организация „Съдии за съдии“
(Judges for Judges). От една страна, приемаме за полезно съдиите от всички
държави да са добре информирани за различните девиации при
управлението на съдебните власти. От друга страна, международната
съдийска солидарност е мощен ресурс за справяне с недемократични
практики в посттоталитарна държава, каквато е нашата.
Приложения: сигнал на съдия Деян Вътов, придружен с документи в
подкрепа на твърденията му.
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