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Адвокат Иван Груйкин, председател на Гражданска инициатива
“Справедливост”:
Адвокат Груйкин, правосъдният министър Маргарита Попова заяви, че трябва
да има промени в Конституцията и българският съд да стане двуинстанционен.
Как гледате на тази идея?

Ние отдавна сме заявили, че този конституционен модел на
управление на съдебната система е погрешен. Той е концептуално
сгрешен и няма как да доведе до осъществяване на независимо
правосъдие и върховенство на закона. Гражданска инициатива (ГИ)
“Справедливост” е може би една от първите, която лансира идеята за
гаранции за принципа за народния суверенитет по отношение на
съдебната власт. Тоест, овластяването и кариерното развитие на съдии,
прокурори, магистрати най-общо казано, да зависи от оценката на
хората за тяхната дейност и техните качества. Нещо, което в момента
при съдебната власт, въпреки че на декларативно ниво го има този
принцип, няма никакви гаранции за неговото спазване.
Тоест, имате предвид членовете на ВСС да бъдат избирани от обществото?

Не. Изобщо говоря за модел, при кой няма ВСС. Ние считаме, че това
ще е много оздравително и съобразено с приципа на народния
суверенитет и разделение на властите. Не всички, но някои категории
магистрати, може би на най-ниските нива – районни съдии, прокурори,
окръжни съдии и прокурори, да бъдат избирани пряко от българските
граждани. Като, разбира се, за магистратите на по-високите нива – да
има различна система, която обаче също да отразява преценката на
хората. Ние считаме, че сегашната система е тотално погрешна, защото
чрез политическата квота във ВСС на практика се осъществява
политически контрол, а другата квота - голяма част от съдийското
съсловие например - и прокурорите, и изобщо магистратите считат, че
няма проблем тя да съществува, дори тя би трябвало да се разшири
според тях за сметка на политическата квота. Ние считаме, че не е
правилно, защото това би означавало самовъзпроизвеждане на
съдебната система, което също е противоконституционно. Така че
според нас, правилното възпроизвеждане на член 1 от Конституцията –
принципа на народния суверенитет по отношение на съдебната система,
предполага изборност при всички случаи - пряк избор на някои категории
магистрати, нещо като вход в системата.
Как да се осъществява този избор?

Чрез преки избори, чрез промяна разбира се, в Конституцията, промяна
на Закона, но говорим за принцип. Ние говорим за един обществен
дебат, в който обществото да заяви какъв тип съдебна система му е

необходима. Защото съдебната система не се прави за съдиите и за
прокурорите, тоест не смятам, че първо трябва да се иска тяхното
мнение, защото те са част от проблема. Те са заинтересовани. При тях
има специфичен конфликт на интереси. Така че трябва преди всичко да
знаем хората какъв тип съдебна система искат и тогава съответните
съдии и прокурори да преценят дали при тези правила биха се
ангажирали да раздават правосъдие.
За референдум ли говорите?

Не непременно. Преди всичко обществен дебат, при който да има ясен
сблъсък на идеи, защото съдебната система в дълбочина никога не е
коментирана. Този модел беше наложен от Великото Народно събрание,
като там центърът беше свързан с политическите въпроси, с
гарантиране на многопартийната система, приключване на
тоталитарната политическа система и някак си въпросите за съдебната
система бяха в периферията. Виждаме 20 години след това, че няма как
да избегнем този дебат и конструирането на съдебна система, която да
изпълнява своите конституционни функции, която да бъде независима
от изпълнителната власт, което през всичките тези 20 години не се
случва.

