До Административен съд – Варна
адм.дело № 1602 /2012 г., 2 отд., ХІХ състав
До Висшия съдебен съвет
ИСКАНЕ
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308
Чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888491445
ОТНОСНО отмяна на определение № 4579 от 11.10.2012 г., с което е отхвърлена
молбата ни за изготвяне на копие от звукозаписите на съдебните заседания с оглед
значението на поведението на прокурор Станислав Андонов от ВОП
Уважаема госпожо Административен съдия,
В определение № 4579 от 11.10.2012 г. молбата ни от 10.10.2012 г. за изготвяне на
копие от звукозаписите на трите съдебни заседания по адм. дело 1602/2012г. на
20.06.2012 г., 05.09.2012 г. и 21.09.2012 г. е определена като недопустима с аргумент, че
нито в АПК, нито в ГПК имало такава правна възможност.
Истината обаче е друга. Нито в АПК, нито в ГПК има изрична и специално
регламентирана такава забрана. Такава забрана не може да се изведе нито от АПК, нито
от ГПК, нито от който и да е друг процесуален или материален закон.
Напротив. Основен принцип в съвременното право, залегнал още в Декларацията
за правата на човека и гражданина от 1789 г. във Франция е, че законът трябва да
забранява само онези действия, които са вредни за обществото. Всичко, което не е
забранено от закона, не може да бъде възпрепятствано.
Следователно, щом нормативната уредба позволява дори изрично изготвянето на
копия от документи по делото, не би следвало да бъде възпрепятствано и изготвянето на
копие от звукозаписите на открити за публиката съдебни заседания, в които няма лични
данни или друга защитена информация. В противен случай би било логично да се
презюмира желанието на съда да манипулира протокола за с.з. В случая съмнението е,
че се цели прикриването на твърде енергичното, но не твърде адекватно и на моменти
може би дори непристойно поведение на прокурор Станислав Андонов от ВОП в с.з.,
съдържащо невярни, некомпетентни и обидни за членовете и симпатизантите на СОПА
твърдения и изрази. В тази връзка обръщам внимание на данните, че в момента тече
процедура за неговото професионално израстване. С такова поведение обаче във
Варненска апелативна прокуратура той може да бъде още по-опасен за обществото,
много по-опасен, отколкото е сега във ВОП.
По изложените съображения, МОЛЯ да отмените определение № 4579 от
11.10.2012 г. и уважите молбата ни от 10.10.2012 г. за изготвяне на копие от
звукозаписите за съдебните заседания, които съдът е разпоредил и следва да бъдат
съхранявани до приключването на делото във всички инстанции.
МОЛЯ настоящото искане да се счита и за сигнал до Висшия съдебен съвет по
смисъла на чл.173 от АПК за признаците за нерегламентирано взаимодействие между
прокурор Андонов и съда във връзка с изхода на делото, но с оглед начина на протичане
на съдебните заседания не само по това дело, а с оглед поведението на този прокурор по
всички дела и казуси с предмет нередностите по скандалния казус „Алея първа”, казус с
особено голям обществен отзвук и финансов интерес.
Гр. Варна, 24.10.2012 г.
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. /Юлиян Чолаков/

