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До
Висшия съдебен съвет

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
В писмо от 24.10.2011 г. до ВСС, Съюзът на съдиите в България повдигна
поредица от сериозни въпроси, свързани с предстоящите конкурси за повишаване в
длъжност на съдии и прокурори. БИПИ се присъединява към загрижеността на найголямата съдийска организация за този следващ етап от кадровото обезпечаване на
българското правосъдие и осигуряването на справедливост при кариерното развитие на
магистратите.
По Конституция най-важната функция на ВСС е да бъде кадрови орган на
съдебната власт и да осигурява нейната независимост чрез обективно, прозрачно и
предвидимо управление на кариерните процеси на съдиите, както и да гарантира
ефективна позитивна селекция при формирането на човешкия ресурс на системата. В
този смисъл, не е случайност, че практически всички скандали довели до настоящата
криза в управлението на съдебната система, бяха свързани с процеса на вземане на
кадрови решения. Очевидно е също, че именно с този процес в най-голяма степен са
свързани и механизмите на властовата корупция в правосъдието у нас. Житейски факт е,
че кариерните перспективи за един съдия и това на каква основа се реализират те, са
сред най-важните фактори, които определят мотивацията и морала на българското
съдийство. Днес, предизвикателствата, свързани с човешкия ресурс на съдебната власт,
са в сърцевината на управленската криза в нея. Криза, която продължава да не намира
своя адекватен отговор.
В подкрепа на Съюза на съдиите в България, БИПИ настоява ВСС да подходи с
максимална отговорност към повдигнатите в писмото въпроси и да осъзнае, че това е
възможност най-сетне да се погледне с нужната конструктивност към целия възел от
въпроси, свързан с управлението на кадрите в съдебната система. Затова конкурсите
следва да бъдат провеждани по правила, които дават действителна увереност, че
кандидатите ще бъдат преценявани въз основа на показаните от тях в практиката им
професионални качества като съдии и прокурори и с оглед длъжността, за която
кандидатстват. Припомняме, че съгласно Графика на Министерство на правосъдието за
изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната система, приет от
Министерски съвет, ВСС и останалите институции имат конкретни ангажименти в тази
област. Писмото на ССБ е повод да се пристъпи към реални действия, с които да се
отговори на критиките на ЕК и да се намали, доколкото е възможно на този късен етап,
вероятността от един още по-критичен за България доклад. В този смисъл, изрично
трябва да се подчертае повтарящата се препоръка на ЕК всички важни аспекти от
управлението на съдебната система да бъдат обсъждани с магистратите и гражданското
общество.
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С оглед на тези съображения, настоятелно приканваме всички заинтересовани
страни и на първо място ВСС да започнем незабавно обсъждане на проблемите,
свързани с управлението на кадровите процеси в съдебната власт. Като конкретна
стъпка в тази посока, БИПИ ще координира и организира в началото на декември кръгла
маса, която да стартира целенасочен диалог по повдигнатите от ССБ теми.
Отговорността към страната ни и към възможността в нея да има правосъдие
изисква да не пропускаме и този шанс, като най-сетне пристъпим към формулиране на
работещи решения по предизвикателствата, свързани с управлението на съдийските
кариери.
27.11.2011 г.
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