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СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ НА

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ОТ

СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ”

Уважаеми г-н Панов,

Уважаеми членове на Съдийската колегия,

Поддържаме исканията  на  адвокатски  организации и отделни групи  адвокати,  с  които е
сезирана  Съдийската  колегия  на Висшия Съдебен съвет  за  създаване  на  организация  на
работа на съдилищата в страната в периода на извънредното положение, обявено с Решение
на Народното събрание от 13.03.2020 г., както и за изменение на определените с Решения на
Съдийската  колегия  на  ВСС  от  15.03.2020  г.  и  от  16.03.2020  г.  мерки  за  превенция  и
ограничаване  на  разпространението  на  COVID-19  за  съдилищата  на  територията  на
Република България за периода от 16 март до 13 април 2020г. 

Адв.Стефан Марчев и група адвокати от Софийската Адвокатска колегия са депозирали на
26.03.2020г.  и  30.03.2020г.  предложения  за  разглеждане  на  неотложни  производства  в
закрито  съдебно  заседание,  които  подкрепяме  изцяло.  Недопустимо  е,  по  време  на
обявеното  извънредно  положение  съдилищата  да  не  разглеждат  жалби  срещу  съдебни
актове в охранителни производства, дела по Закона за защита от домашно насилие, трудови
спорове, за които е предвидено бързо производство, производства по обжалване и защита
срещу самите мерки, въведени от изпълнителната власт за борба с епидемията Covid-19 и
действия  на  администрацията  по  време  на  извънредното  положение.  Възприетото  от
Съдийската  колегия становище,  че  съдилищата ще продължат  разглеждане почти  изцяло
само на наказателни производства, изглежда като продължение на държавна политика да се
осъществява докрай наказателната  репресия и преследване на населението,  но да не се
защитават негови основни права и свободи.

Наред  с  това,  СНЦ  “Електронна  национална  адвокатска  платформа  за  сътрудничество”  е
отправило редица искания за подобряване работата на съдилищата, сред които и искане за
обявяване на постановените съдебни актове на сайта на съответния съд, в ЦУБИПСА, и в
ЕПЕП, без да се застрашава здравето на съдиите и съдебните служители. Подкрепяме това
искане и изложените в писмото на СНЦ “ЕНАПС” примери за неефективното функциониране
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на  единния  портал  за  електронно  правосъдие  и  за  невъзможността  да  получим
дистанционен достъп до електронните дела. Законът за електронното управление гарантира
и  изключително  бързо  въведе  предоставянето  на  всякакви  административни  услуги  на
гражданите по електронен път, но съдебната власт по необясними за нас причини години
наред не може да предостави електронен достъп до правосъдие, приемане и изпращане на
документи  по  електронен  път,  и  дори  не  може  да  осигури  “техническа  възможност”  за
дистанционно  обявяване  на  съдебните  актове.  Всички  държавни  институции  в  страната
продължават работата си с въведени мерки за опазване здравето на държавните служители
или  с  график  на  работното  време,  но  единствено  съдът  е  напълно  нефункциониращ  –
достъпът до съдебните сгради е напълно преустановен, страните и техните адвокати нямат
достъп до делата и съдебните актове, страните нямат възможност да получават важни за тях
документи  от  делата  си,  включително  не  могат  да  извършат  вписване  и  заличаване  на
искови молби, да получат заповеди за защита, не могат да се защитят от наложените им
прекомерни наказания и глоби във връзка с извънредното положение.

Обнародваният  Закон  за  мерките  и  действията  по  време  на  извънредното  положение,
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП) предвижда спиране
на процесуалните и давностни срокове, но не предвижда спиране работата на съдебната
система. Ето защо, намираме за наложително да се осигури нормалното функциониране на
съда,  макар  и  при  намалени  обеми  на  работа,  с  постановяване  на  актове  в  закрити
заседания,  с  известни ограничения на публичността,  с  въвеждане  на график  на дежурни
съдилища или съдебни състави, каквито предложения са отправили колегите ни адвокати и
каквито примери съществуват във всички останали страни от Европейския съюз.

С уважение:

Адв. Емил Георгиев

Председател на УС
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