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Според поредния доклад на “Транспе-

рънси интернешънъл” България държи
първото място сред европейските
страни по ръст на корупция в съдебна-
та система. И какво, смятате, ще по-
следва от изводите на това автори-
тетно изследване? Единствено бяла
тишина. Като в болнична стая за неиз-
лечимо болни, където диагнозите не се
обсъждат.

Съдебната система у нас не само е
болна. Тя е заразно болна и единстве-
ният начин за предпазване на обще-
ството е да бъде поставена под каран-
тина. Иначе ще съсипе всяка нормална
идея за оцеляване на държавността.
Извинението, че каквито са законите,
такова е правосъдието, вече не върви.
Защото участници в съдебната систе-
ма не са само хората, които би тряб-
вало да прилагат законите, но и онези,
които ги създават. Последните осемна-
десет години кръговратът между юри-
стите в съдебната власт и юристите
в законодателната стана по-есте-
ствен от кръговрата в природата. За-
това звучи смешно, когато левият крак
обвинява десния, че бърка такта и не
върви в крачка.

Затворите са пълни с кокошкари, сре-
щу които законите са добри, защото
нямат пари да си наемат адвокат. Но
лошите закони ли са виновни, че досега
няма осъден нито един бос от органи-
зираната престъпност? Ако адвокати-
те по някое дело надвишават значи-
телно броя на свидетелите, можете
да бъдете абсолютно сигурни, че подсъ-
димият ще ви говори за светски парти-
та и за мода от телевизионния екран,
вместо да плете кошници в затвора. 

Защото единствено успешно работе-
щата част на съдебната система е за-
щитата. 

Навремето Бисмарк от собствен
опит е стигнал до заключението, че с
лоши закони и добри чиновници е напъл-
но възможно да се управлява държава-
та. Но ако чиновниците са лоши, твър-
ди той, няма да помогнат и най-добри-

те закони. Ако механично заменим “чи-
новници” с “магистрати”, какво би се
получило с уравнението на Бисмарк?
Дали ще се окаже вярно? И дали в оста-
налите нормални държави, в които съ-
дебната  система не се отказва да раз-
дава правосъдие, законите са толкова
идеални?  

Не се наемам да твърдя, че български-
те съдии, прокурори или следователи
не са добри. Просто мотивацията е
друга. Дори безсребърникът Махатма
Ганди е установил, че и в съда, и на вой-
на в крайна сметка печели най-голяма-
та пачка. 

Тази седмица именно мотивирането
на съдиите от ВСС стана една от най-
обсъжданите теми. Скандалът започна
с начисляването на обезщетение от
двадесет брутни заплати накуп - има-
няма 60 000 лева, което по закон се да-
ва при напускане на магистратурата.
Няма да спорим дали избирането във
Висшия съдебен съвет е напускане на съ-
дебната система, нито дали обезщете-
ните магистрати ще върнат парите,
ако решат да заемат предишните си
места след края на мандата. Въпросът
е какво компенсират тези обезщете-
ния? Според бившия политик и днешен
шеф на Върховния административен
съд Константин Пенчев подобни обез-
щетения се правят за длъжности, “кои-
то не дават възможност за страничен
доход”. Ето къде е заровено кучето! За-
щото е много любопитно да се разбере
какъв страничен доход са получавали
днешните съдии от ВСС, когато са би-
ли обикновени магистрати? Едва ли са
произвеждали мартеници надомно.

За капак висшите магистрати
продължиха да се занимават със себе си
и си гласуваха по кушлевски вътрешни
допълнителни стимули, с които възна-
граждението им от 2290 лева  достиг-
на до 4007 лева. В това няма нищо ло-
шо, стига да е ясно каква е целта. А
целта според шефа на бюджетната им
комисия, който доскоро ръководеше Со-
фийския градски съд, е да има желаещи
да станат висши магистрати. Защото
без допълнителните възнаграждения
колегите му не само щели да взимат
по-малко пари (?!), но и да им се отне-
мат различни привилегии, което не би-
ло справедливо.

Явно четенето на болнични листове
си струва парите...
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Валери Запрянов

Най-предпочитаните
коледни подаръци от
италианците вече са
пластичните операции
и интервенциите за
разкрасяване, съобщи
вестник “Стампа”. В
писмата до Дядо
Коледа на Апенините
най-желани са
операциите на носа,
лифтингът,
увеличаването на
бюста и
липосукцията.

4000 лв.
заплата 

5 лв.
увеличение 
на заплатата 

50 000 
долара
неустойка 

Какви нетрадиционни коледни
подаръци добиха популярност у нас?

1.3 млд. лв.
излишък 

Николай Василев нахлузи червена шапка и
вдигна средната цифра на фишовете във
ведомството си със скромната сума.

Японската компания “Тайсей корпорейшън” ще
дарява Столичната община за всеки просрочен
ден до завършването на софийското метро.

Правителството направо се вживя 
в ролята на добрия старец и извади 
големия червен чувал.

Членовете на Висшия съдебен съвет пък не се
вдетиниха да чакат Дядо Коледа и сами
разпределиха празничните дарове. 


