
Декларацията - враг номер едно на магистрата 

Магистратите правят всичко възможно декларациите им за конфликт на интереси да 
бъдат максимално оскъдни като информация и особено трудни за достъп 

Магистратите обикновено попълват декларациите си за конфликт на интереси в срок, но само 
единици съобщават пълните и точни данни, които обществото очаква. Огромна част от тях следват 
буквата от закона, но се възползват от всички вратички и несъвършенства в него, за да направят 
напълно съзнателни "пропуски". Всичко това говори, че макар и фиктивно да следват закона, 
магистратите масово нямат воля да следват моралната му същина. До това заключение са 
стигнали от Националната мрежа за гражданско наблюдение на съда, която вече седма година 
извършва мониторинг върху 20 съдилища в 16 съдебни окръга в Северна България в рамките на 
проекта "Правосъдие близо до хората". Изводите от мониторинга съвпадат по време и с 
конкретния скандал с председателя на Софийския градски съд Владимира Янева и повдигат 
въпроса доколко самият закон е адекватен на реалността в България.  
 
Хитрини 
Съдийските колегии ползват вратичките в закона, за да не съобщят пълната информация за 
взаимовръзките и обвързаностите си, пише в доклада на сдружението. Така например в 
декларациите масово имената на свързаните лица се съобщават само с инициалите им.  
Деклараторите, които имат кредити, пък масово не посочват в какъв размер са те и коя кредитна 
институция ги е отпуснала. 
Има и случаи на подадени декларации с инициали, за които е установено, че са на починал 
магистрат. На други места пък не са съобщени коректно или въобще са подминати взаимовръзките 
с лица, които са обществено известни и биха могли да повлияят на обективността на 
правораздаването.  
Запитани защо има неясноти в декларации, техните собственици обясняват, че законът не 
забранява това.  
 
Скрито-покрито 
Същата е логиката и относно местонахождението на самите документи. Повечето декларации на 
магистрати не са обявени в електронните страници на съответните съдилища. Обяснението за 
това е, че законът казва, че декларациите трябва да бъдат достъпни чрез страницата на Висшия 
съдебен съвет. Логиката е, че няма нужда да се публикуват и другаде.  
Да, но публично достъпните в страницата на ВСС декларации всъщност представляват целият 
масив от данни, събран в един общ файл. За да открие декларацията на даден съдия, човек 
трябва да прерови стотици други документи. 
 
Според наблюдателите това е по-скоро бягство от истинска публичност и затрудняване на 
гражданския достъп до декларациите. "Публикуваните декларации са така попълнени, че да 
разкриват колкото може по-малко зависимости на деклараторите, а информацията от тях да е 
колкото може по-труднодостъпна", пишат наблюдателите и добавят, че нито един магистрат не е 
бил порицан или наказан за непълна информация в декларацията си. 
 
Специална държава 
В западния свят правилата за предотвратяване на конфликт на интереси са направени с 
презумпцията, че лицата, които попадат в обхвата им, не желаят да бъдат в конфликт на 
интереси. Законът им позволява именно да се самопредпазят от подобна ситуация, казват юристи.  
Така например един съдия ще си направи отвод по дело, ако мисли, че е в конфликт с 
подсъдимия. И ако не го е направил, следователно не е в конфликт. Българският закон също 
почива до голяма степен на тази презумпция. Именно по този начин и някои членове на ВСС, 
например Цони Цонев, защитават съдия Владимира Янева: "Не си е направила отвод, значи не се 
чувства в конфликт." 
Резултатите от изследването обаче показват колко различна е ситуацията у нас. Фундаментът на 
закона цели да предпази хора, които не желаят да бъдат в конфликт. По всичко личи обаче, че 
повечето случаи в България говорят за хора, които умишлено крият конфликт. Може би за да се 
възползват от него, може би от страх да не пострада кариерата им. Как тогава законът да бъде 
ефективен?  
Отговорът вероятно е - с повече контрол. Затова и авторите на наблюдението препоръчват, от 
една страна, да се подобри гражданският достъп до декларациите, но от друга - да се създаде 



надежден механизъм за наблюдение и контрол на съответствието на подадените данни. По-важно 
е обаче самите декларатори  да се превърнат от хора, криещи конфликт на интереси, в хора, 
които не искат да бъдат в конфликт на интереси. Иначе начин винаги ще се намери. 
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