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Относно

Проект на ЗИД на ЗСВ в частта,  в която се
предлага закриването на специализираните
съдилища и прокуратури

Уважаема г-жо министър,

Сдружението с нестопанска цел в обществена полза Обединение на свободните„
адвокати“ подкрепяме  обявения  на  портала  за  обществено  обсъждане  strategy.bg
проект  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  съдебната  власт,  който  предвижда
закриване на специализирания наказателен съд, апелативния специализиран наказателен
съд и специализираната, както и апелативната специализирана прокуратура.

Считаме, че тези съдилища и прокуратури не само не оправдаха целите, заложени
при създаването им – ефективна борба срещу организираната престъпност и корупцията
по високите етажи на властта, а много повече допринесоха до обществено напрежение и
ерозия  в  доверието  на  гражданите  в  ефективното  и  справедливо  правораздаване.  От
десетгодишния  период  на  работа  на  тези  специализирани  звена  могат  да  се  изведат
практики,  които сочат  на  различни от  общите мерки на  правораздаване  от  страна  на
съдебната власт, а именно:

 - наложената практика от специализираната прокуратура за механично свързване
на  лица  с  цел  постигане  на  необходим  брой,  за  да  попадат  същите  в  обсега  на
специализираното правосъдие, където да бъде концентрирано разследването срещу тях и
най-вече произнасянето по мерките им за неотклонение; 

-  продължителния,  в  отделни  случаи  няколкогодишен,  период на  задържане  на
привлечени  като  обвиняеми  лица,  независимо  от  наличието  или  липсата  на  опасност
същите да се укрият, от органите на правосъдието, за което България вече е и осъдена
пред Европейския съд за защита правата на човека;

- използването на продължително, в някои случаи верижно“, налаганите мерки за„
неотклонение  задържане  под  стража“  като  институционален  натиск  за  изтръгване  на„
признания и сключване на споразумения;
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- многобройните разрешения за използване на СРС, в това число, но не само, по
фриволно образувани досъдебни производства срещу противници на изпълнителната и
законодателните  власти,  съответно  срещу  граждански  активисти,  далеч  отвъд
необходимостта на борбата с престъпността;

Подкрепяме посочения от съставителите на законопроекта довод,  в мотивите на
законопроекта,  а  именно:  че  смесването  на  критериите  за  специализация  по„
материя/предмет/  и  специализация  с  оглед  субектите  нарушава  принципа  на
независимост на съда, а оттук и принципа на правовата държава“. Не считаме, че следва
да има тясна специализация на съдиите и прокурорите, които да ги отделят в отделни
съдилища  извън  общите,  посочени  в  основния  закон  на  Република  България,  същият
ефект  би  се  постигнал  и  със  създаването  на  такива  звена  в  общите  съдилища  и
прокуратури. 

Всички опасения, че закриването на специализираните съдилища и прокуратура би
застрашило сигурността на пострадалите и би довелo до безнаказаност на извършителите
на престъпления, са неоснователни. В законопроектa са залегнали кратки срокове и ясен
алгоритъм по отношение на започналите и недовършени производства като нито едно
производство няма да бъде прекратено заради обсъжданото законодателно изменение. 

Противопоставяме  се  срещу  наведения  в  становището  на  ръководителите  на
Специализирания наказателен съд и Специализирания апелативен наказателен съд довод,
че съсредоточаването на делата в СГС щяло да доведе до клиентелизъм, тъй като по този
начин напълно немотивирано се правят внушения и се поставят под съмнение моралът и
професионализмът на магистратите от най-големия окръжен съд в страната.

Считаме, че въпросът по отношение на съществуването или не на специализирани
наказателни съдилища и прокуратура е принципен за реформирането на съдебната ни
система, което е належащо както за работещите магистрати, служители, адвокати и така и
за гражданите очакващи справедлив и бърз процес.

С уважение адв. Емил А. Георгиев, 

председател на УС на Обединение на свободните адвокати“„
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