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СТАНОВИЩЕ
от
Сдружение с нестопанска цел в
обществена полза
„Обединение на свободните
адвокати“
гр. София, бул. „Васил Левски“ 38, ет.2

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
С настоящото „Обединение на свободните адвокати“ изразяваме
становище по обществено значимия въпрос за избор на главен прокурор на
Република България. Същото е прието с решение на на сдружението предвид
отговорността и важността на процедурата по назначаване на главен прокурор
на Република България. Тази фигура, несъмнено изключително важна за
правосъдната система на нашата страна, поради редица минали
обусловености, е останала безконтролна и всевластна. Затова и процедурата по
нейният избор, трябва да се извършва изключително внимателно и прецизно,
при максимално широко обществено обсъждане и подкрепа.
Голям брой съсловни организации и отделни личности вече изразиха
открито несъгласието си с така наречения „избор“ на главен прокурор от
страна на Висшия съдебен съвет (ВСС). Oткрито се поставиха голям брой
въпроси, които при изслушването на кандидата не получиха своя отговор.
Всички сме свидетели на нестихващи многобройни улични протести, за
съжаление - без резултат. За какъв избор точно можем да говорим, при един
възможен кандидат? Дори само това е достатъчно основание предложението на
ВСС да бъде отклонено. Дори самият г-н Гешев да е участник, то същият следва
най-малко да се състезава с други кандидати на полето на идеите за бъдещето
на прокуратурата, за да бъде процедурата такава по избор, а не по назначаване,
и съответно – изпълнена с дух и съдържание, а не просто формално спазена.
Не е толкова далеч в миналото, когато „изборите“ бяха все такива – с
един-единствен „кандидат“. Ще бъде ясен знак, че още живеем във вечността на
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миналото, ако сега не покажем, че този така важен за държавността избор бе
проведен по неприемлив начин и при висока степен на съмнение относно
своята съобразност с приложимите закони и най-вече Конституцията на
Република България.
Нима може да е приемлив кандидат, който публично обяви, че не е
привърженик на разделението на властите? На тези основни устои на
правовата държава? Нима е приемлив кандидат, който публично представи
адвокатите не като защитници правата и законните интереси на българските
граждани, а като търговци на право, които за пари биха защитавали всякаква
кауза или позиция?
Ние не искаме от Вас, да оценявате професионалните качества на г-н
Гешев, това е прерогатив на ВСС. Можете, обаче, да оцените качествата му,
през призмата на публичните изказвания досега, дадени преди и по време на
изслушването му пред ВСС, както с оглед бъдещата му роля на публична
фигура с изключително значение за управлението на страната за достатъчно
дългия срок от седем години.
Обръщаме се към Вас с апела да сторите нужното, така че да се даде
възможност за истински избор, проведен при широко обществено обсъждане и
завършил не с обществено разделение, а с повишаване авторитета на
държавното обвинение сред българските граждани.
Известно е, че главният прокурор е ключова фигура при структуриране,
определяне и провеждане на наказателната политика на държавата. Той също
така стои на върха в йерархията на прокуратурата. Абсолютно недопустимо е
тази позиция да заеме кандидат, преминал „избор“ без никаква състезателност
и конкуренция.
Убедени сме, че българският президент няма да допусне това.
Конституцията на България често посочва президентската институция
като последна преграда пред произвола на останалите власти. Ето защо
„Обединение на свободните адвокати“ очакваме в така развилата се ситуация
да бъдете на висотата на конституционната отговорност на заемания от Вас
пост.
Със своето Решение 2/2002г. Конституционният съд (КС) на Република
България приема, че сложният фактически състав по назначаването на главен
прокурор е израз на съвместна компетентност на ВСС и президента. От тази
позиция, критериите за преценка при издаване на указа Ви следва да са тези,
които са заложени в модерното европейско конституционно и
административно правосъдие, а именно: спазени ли са принципите при
изготвяне на предложението на ВСС за законност, стабилност и защита на
оправданите очаквания на правните субекти. През тази призма, въпросът
за връщане на предложението на ВСС с мотиви, засягащи нарушаването на
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принципа на оправданите очаквания на правните субекти, изглежда лесно
разрешим.
Упражнявайки конституционното си правомощие да върнете
предложението за избор на главен прокурор на ВСС, ще дадете ясен знак, че
сте на страната на българските граждани. Това е същата страна, която всеки ден
избират и българските адвокати. Вслушайте се в техния призив!
Със същото цитирано по-горе Решение 2/2002 КС определя, че
президентът действа в условията на обвързана компетентност, като не може да
откаже назначаване или освобождаване при „повторно направено
предложение“ от ВСС, като КС не е дал задължително тълкуване на термина
„повторно направено предложение“. С оглед обезпечаване прилагането на
горните принципи (законност, стабилност и защита на оправданите очаквания
на правните субекти) при задължителното издаване на указ, следващ повторно
предложение от ВСС на същата кандидатура, считаме, че е наложително
тълкуване от КС на този термин в светлината на съобразеното тълкуване на
конституционния принцип на правовата държава (чл. 4 от КРБ).
Множество организации и граждани изразиха изричното си несъгласие с
имитирания „избор“ на г-н Гешев, като всички развиха различни по
дълбочина, професионализъм и гледни точки мотиви. „Обединение на
свободните адвокати“ намираме, че във всяко от тях има частици от истината,
отразена в неподправената от конюнктурното задкулисие обществена съвест.
Ние също споделяме всеки от тези отблясъци на истина, и апелираме да
насочите взора си към нея при преценката си за предстоящия указ по чл. 129,
ал 2 от КРБ. Уверени сме, че поверената Ви администрация обработва всяка
проява на обществено мнение по този проблем, както и, че на президента са
известни вече тези граждански позиции
Сторете нужното в защита на Конституцията и благото на правосъдието
у нас!

07.11.2019г. гр. София
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