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Иван Димов: 
За истинските 
реформи трябва ВНС

Защо дойде модата на търгов-
ските арбитражи? Вие също сте 
начело на Арбитраж…

Арбитражното производство 
е една утвърдена международна 
процедура. Съвсем нормално е 
развитието на търговските от-
ношения да налага  търсенето на 
арбитражни способи за тяхното 
решаване. От една страна това 
е бързината, правната сигур-
ност, a от друга страна – не-
сигурността на съдебната сис-
тема, която е бавна със своите 
три инстанции. Подобно забавяне 
на търговския оборот между 
страните е изключително опас-
но. На следващо място е неси-
гурността и честите промени в 
работата на съдебната система, 
също подготвят благоприятна 
почва за утвърждаване на арби-
тражното производство.

Каква е статистиката, с коя-
то се съизмервате или се горде-
ете?

В интерес на истината Меж-
дународният арбитражен съд към 
Алианса за правно взаимодейст-
вие е създаден в края на 2006 г. 
по програма на Европейския съюз 
за развитие на гражданското 
общество. За тези осем години 
мога да кажа, че имаме постоян-
на тенденция на нарастване броя 
на делата, като можем да кон-
статираме, че се повишава дове-
рието и качеството на нашите 
решения. До тук в рамките на 
тази година имаме заведени 200 
дела, като очакванията до края 
на годината са да станат поне 
300. 

След като има нарастващ ин-
терес към арбитража, дали в 

един момент държавата няма да 
се усети и да каже – те вършат 
нашата работа, защо ние да не я 
вършим по-добре?

Ние говорим за бизнеса, за 
търговците, за които арбитража 
дава онова, от което те се нуж-
даят за решаване на спорните 
взаимоотношения...

Търговските дела ги има и в 
съда, ВКС има и добре структу-
рирана съдебна практика.

За разлика от съда много по-
често страните излизат от 
арбитражната зала отново 
като партньори, а не като не-
примирими врагове. В съда често 
те приключват своите бизнес 
отношения. Влязат ли в съд два-

ма търговци, отношения им се 
усложняват или следва неминуем 
разрив. Докато арбитражът мно-
го често прилага подходите на 
посредничеството, които способ-
стват за запазването на добрия 
тон. 

Отчитате ли факта, че арби-
тражът е създаден първоначално 
като специален способ за урежда-
не на международните търговски 
отношения, проф. Живко Ста-
лев?

Арбитражното производ-
ство се базира на международ-
ни елементи, ратифицирани от 
отделните държави. Безспорно 
проф. Сталев е авторитет и със 
своите енциклопедични възмож-
ности. Той създаде и най-стария 
арбитраж в България. Това е 
Арбитражният съд при БТПП, 
който има повече от 60-годишна 
история.

Разширявате ли възможност-
та арбитрите във Вашия съд да 
бъдат и международно признати?

Първо трябва да кажа, че наши 
арбитри участват в производ-
ства на чужди арбитражи. В 
нашата листа също има колеги 
арбитри с богат международен 
опит и многобройни участия в 
други арбитражни структури. В 
това отношение мога да кажа, че 
при нас разполагаме с качествен 
арбитражен състав.

За Вас като човек, който от 
известно време не коментира об-
ществените дела на съдебната 
система, след като получихте 
доста критики след работата ви 
в VI-ия състав на ВСС, на какво 
е плод Вашето оттегляне?

Само който не работи, той не 
получава критики. Моето отте-
гляне е плод на желанието да съм 
ефективен и полезен в работата, 
която върша. За голямо съжале-
ние общественото пространство 
е обхванато от празнословие 
и неефективни действия. Мога 
да констатирам, че последният 
вариант на съдебна реформа, на 
която сме свидетели, потвържда-
ва тези мои мисли и думи. И от 
сега мога да Ви кажа, че тя не 
само няма да има желания ефект, 
но и просто ще се развива в по-
грешна посока. Не е проблем в 
разделянето на ВСС на две коле-
гии. Аз съм убеден, че е нужно да 
се търси друг, различен път. Мога 
да спомена два от въпросите, 
които трябва да се поставят, за 
да има ефективен Висш съдебен 
съвет. Първо, може да се използ-
ва успешният опит на Белгия, 
където половината от общия 
брой членове не са магистрати, а 
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за правно взаимодействие“
1997-2001: Народен представител в 
XXXVIII  Народно събрание на Ре-
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са представители на обществе-
ността. Аз съм се срещал с пред-
седателката на белгийския ВСС 
и трябва да ви кажа, че тя по 
професия е психолог и няма нищо 
общо с правото. Това не пречи на 
белгийския ВСС да е един от най-
успешните като модел в Европа. 
В нашата съдебна система има 
включени (както е при много съ-
дебни модели) представители на 
обществеността като съдебни 
заседатели. Нищо не пречи в със-
тава на съвета да има включени 
неюристи като представители 
на обществеността. Вторият 
много важен момент според мен 
е, че така наречените трима 
големи във ВСС не трябва да бъ-
дат негови членове. Проблемът 
е, че избрани от съдебния съвет, 
той фактически им става рабо-
тодател, а избирани от съдеб-
ния съвет, те вече имат други 
лостове на въздействие. Това са 
зависимости: служебни, персо-

нални, лични и т.н., и според мен 
се отнема много от полезното 
време за работа на тези толкова 
високопоставени лица в нашата 
съдебна система. Те са фокусира-
ни повече в работата във ВСС, 
а не в пряката си дейност. Така 
ВСС ще бъде освободен от тези 
зависимости. Това го казвам като 
човек, който и бил „вътре” в сис-
темата.

Всичко, което казвате до тук, 
говори за Велико народно събра-
ние, а вие бяхте и народен пред-
ставител.

Да, тези реформи имат сми-
съл, ако наистина са дълбоки. 
Сега виждаме колко политическа 
и гражданска енергия се губи, за 
да се убеждаваме дали промените 
са в рамките на тази Консти-
туция, а същото време може да 
бъде използвано за кардинално 
решаване на проблемите на сис-
темата. 
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Chamber of Commerce and Industry 
of > 60 years of history.

Do you expand the possibility 
arbitrators in your court to be 
internationally recognized as well?

First, I must say our arbitrators 
are involved in proceedings of 
foreign arbitrations. Besides, we 
have fellow arbitrators of extensive 
international experience and numerous 
participations in other arbitration 
bodies. In this respect I can say we 
have a quality arbitration panel.

As a person who for some time has 
not commented on the public affairs 
of the judiciary, after having received 
much criticism for your work at the 
VI panel of the Supreme Judicial 
Council, what is the result of your 
withdrawal?

Only the one who does not work 
is not criticized. My withdrawal 
is due to the desire to be useful 
and effective in the work I do. 
Unfortunately, public space is 
obsessed with vain words and 

ineffective actions. I found the last 
version of judicial reforms we are 
witnessing confirms these thoughts 
and words of mine. As early as of 
today, I can tell you it shall fail not 
only to bring the desired effect, but 
it shall simply evolve in the wrong 
direction. It is not a problem the 
SJC to be divided in two colleges. 
I am convinced it is necessary to 
look for another, a different way. 
I can mention two of the issues to 
be addressed in order to have an 
effective Supreme Judicial Council. 
First, we could use the successful 
experience of Belgium, where half 
of the total number of members is 
not magistrates but representatives 
of the public. I met with the Chair 
of the Belgian Supreme Judicial 
Council and I must tell you she is a 
psychologist by profession and has 
nothing to do with law. This does 
not hinder the Belgian SJC to be 
one of the most successful models 
in Europe. In our judicial system 
there are members of the public 
included as jurors (as in many court 
models). It should not be an issue 
if the council includes non-lawyers 
as representatives of the public. The 
second very important issue to me is 
that so-called big three in the SJC – 
they should not be its members. The 
problem is that by being elected by 
the judicial council, the latter actually 
becomes their employer and thus they 
already have other levers of influence. 
These are types of dependencies: 
business, office, personal, etc., and 
according to me it requires too much 
of the useful working time of these 
very senior officials in our judicial 
system. They are more focused in 
the SJC work and not in their direct 
business duties. The SJC could be 
free of these dependencies. I say this 
as someone who was on the other 
side of the barricade.

Everything you say here, speaks 
about a Grand National Assembly… 
You have already been a MP.

Yes, these reforms make sense if 
made really deep. Now we see how 
political and civil power is lost in 
persuading each other whether or not 
these changes are within the scope of 
the present Constitution, while at the 
same time we can radically solve the 
problems of the system. 

Ivan Dimov: 
True Reforms Require 
Grand National Assembly

Why is it so fashionable to have 
commercial arbitration? You are 
Head of Arbitration as well...

Arbitral proceedings are an 
established international procedure. 
It is quite normal: development of 
trade relations imposes demand of 
arbitration means for their solution. 
On the one hand, this is promptness, 
legal certainty; on the other hand 
– the uncertainty of the judicial 
system being slow and having its 
three instances. A slowdown in 
trade between countries is extremely 
dangerous. Next come uncertainty 
and frequent changes in the judicial 

system, thus preparing the groundwork 
for the establishment of arbitration 
proceedings.

What is the statistical data you 
measure up with or you are proud 
of?

In fact, the International Court of 
Arbitration with the Legal Interaction 
Alliance was created in late 2006 
under a European Union program 
for the development of civil society. 
For these eight years I can say we 
have had a steady trend of increasing 
number of cases; we can conclude we 
enjoy higher credibility and quality of 

our solutions. From the beginning of 
this year we have initiated 200+ legal 
proceedings, and by the end of the 
year their number may be well over 
300.

Once there is a growing interest 
in arbitration, shall the state at one 
point say – hey, they are doing our 
job, why can’t we do it better?

We talk about business, about 
traders who get from the arbitrage 
what they need to solve contentious 
relationships... Commercial matters 
are present even in court; the 
Supreme Court of Cassation has a 

very well structured case proceedings 
practice.

Unlike the Court, here parties 
leave the arbitration hall as partners 
again, not as irreconcilable enemies. 
In Court, they often terminate 
their business relationships. Should 
two traders enter the Court, 
their relationship becomes more 
complicated or an imminent break-
up follows. Whereas arbitration often 
uses mediation approaches in order 
to contribute in keeping the good 
manners.

Do you consider the fact 
arbitration was initially set up by 
prof. Zhivko Stalev as a special 
means of settling international 
commercial relations?

Arbitration proceedings are based 
on international elements ratified by 
individual countries. Undoubtedly, 
Professor Stalev was an honorable 
man, rich in encyclopedic knowledge. 
He established the oldest arbitration 
in Bulgaria, too. This is the Court 
of Arbitration with the Bulgarian 
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