Център на НПО
в Разград

Проект „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза”
Изх. № Ц-54/11.06.2012г.
ДО
Г-ЖА ДИАНА КОВАЧЕВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА Г-ЖО КОВАЧЕВА,
Пиша Ви по повод сформираната работна група, занимаваща се с
проблемите на детската престъпност и децата жертви на престъпление. Бихме
желали да предложим Сдружение “Център на НПО – гр. Разград” да бъде
включено съобразнo своята експертиза и опит.
Центърът на НПО има доказан опит в областта на младежкото и детско
правосъдие в България с фокус наблюдение на прилагане на законодателството и
съдебните процедури. През 2007г. ние създадохме Национална НПО мрежа за
гражданско наблюдение на съда, в която членуват в момента 52 местни организации от
цяла България.1
В момента Центърът на НПО продължава да извършва гражданско наблюдение и

в Южна България по проект “Правосъдие близо до хората: втора фаза”. Ние
извършваме наблюдение на 24 съдилища на окръжно и районно ниво. Съвместно с
местни организации по градове наблюдавахме съдилищата в градовете Благоевград,
Кюстендил, Дупница, Перник, Петрич и Разлог, в периода януари-март 2012г.
Проучените практики, свързани с прилагането на законите, в чийто обхват
попадат делата, в които участват деца и младежи, показват осъвременяване на
подходите и стремеж да се защитят интересите на този вид уязвими групи.
Наблюдаващият екип счита, че видимите усилия, които включените в
мониторинга съдилища полагат в това отношение не изключва нуждата от
усъвършенстване на целия процес. Препоръчваме съдиите, натоварени с такива дела,
да бъдат допълнително квалифицирани и превърнати в тесни специалисти с
висока подготовка за правораздаване, свързано с деца и младежи. Обучението им и
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поддържането на постоянен състав от високопрофилирани съдии подготвени за тази
задача, да се превърне в държавна политика с дългосрочно действие.
През 2010-2011г. Центърът на НПО осъществи гражданско наблюдение на 20
съдилища от Северна България. Мониторингът по проект „Правосъдие близо до
хората”2, проследи и анализира прилагането на ГПК и НПК в наблюдаваните
съдилища. В проучването бяха включени и наблюдения по дела, заведени по Закона за
закрила на детето и Закона за защита от домашното насилие, които екипът ни
възприема като важни инструменти, използвани от държавата за гарантиране правата
на уязвими групи хора. Специално внимание наблюдението отделя на практиките по
прилагането на УБДХ. Указът нарушава правата на гражданите и допуска съдебни
решения, които лишават от свобода личността, да се прилагат без право на обжалване.
За да привлече общественото внимание върху остарелия нормативен акт, екипът
проследи решенията, постановени от съдилищата по този текст. В резултат бяха
направени препоръки за промяна в процедурите, по които се наказва дребното
хулиганство у нас.
Изследвайки достъпа на гражданите до правосъдие, ние специално проучвахме
прилагането на Закона за закрила на детето и на Закона за защита от домашното
насилие, защото те имат за задача да гарантират правата на две силно уязвими групи в
обществото. Практиката на съдилищата в това отношение не е особено богата, защото
тези два закона са нови и все още малко познати на гражданите. От друга страна
стремежът на магистратите да отсъждат строго според буквата на закона, като на второ
място оставят принципите, залегнали в духа на нормата, създава практики, в които
жертвите особено на домашно насилие не се чувстват ефикасно защитени.
Възможността, след като предприемат съдебно преследване, те да станат обект на
последващ тормоз, създава у тях впечатление за беззащитност. Много често тя се
възприема като безпомощност от страна на държавата и нейните правоохранителни
органи.
Наблюдението показа, че при прилагането на Закона за закрила на детето също
се предпочитат практики и стереотипи от минало време. Много често, когато става дума за
съдбата на деца, лишени от родителска грижа, магистратите постановяват настаняването на
детето в социално заведение. Възможността за деинституционализация под формата на
приемна грижа или възлагане на родителски права на роднини все още са рядко срещани
изключения, които не можем да окачествим като устойчиви практики.

От проведеното наблюдение установихме практиките в Районен съд Благоевград:
1. През анализирания период се наблюдава значително завишение на
постъпилите и разгледани дела по Закона за закрила на детето
2. Основните
проблеми в практиката са свързани с трудности при
призоваването на родителите, с оглед на това, че повечето не живеят на
посочения от тях адрес
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3. Практиката показва, че след настаняването на детето във възпитателно
училище-интернат за полагане на специални грижи, в тези заведения не е
обезпечен достатъчно ефективен контрол, дисциплина и мотивация за
престой на децата, водещо до бягства от социалните домове.
4. Приемането на текста по УБДХ, според който обжалването на решенията
на районен съд да става не в рамките на 14 дневен срок, а в рамките на 24
часа от постановяването им е предимство. Дългият срок на обжалване
създава опасност от укриване на извършителя.
5. Неблагоприятна обстановка в някои заседания с участието на деца недостатъчен брой помещения за изслушване на деца - “сини стаи”.
Центърът на НПО, съвместно с местни екипи продължи своето наблюдение и в
градовете Пловдив, Пазарджик, Асеновград, Велинград, Карлово и Пещера в периода
март-май 2012г. От проведеното наблюдение установихме:
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1.

Държавната политика по предотвратяване и противодействие на
отклоняващото се поведение при децата последователно пренебрегва
задълженията на законодателя, поети по влезли в сила международни
договори. Като цяло държавата не въвежда ефективно международните
правни стандарти, към които се присъединява официално;

2.

Законът не изисква тясна специализация и не предвижда ред за проверка на
компетентността на социалните работници, психолозите и педагозите, чието
присъствие при процесуални действия спрямо дете е допустимо или
задължително;

3.

Липсата на последователна законодателна стратегия за предотвратяване и
противодействие на отрицателните прояви на децата (особено на
наказателнонеотговорните) води до противоречие между репресивната и
закрилната функция на държавата спрямо деца, които са едновременно
извършители и пострадали от общественоопасно поведение3.

4.

Продължава практиката за провеждане на разпитите на деца в т. нар. "синя
стая” (Пазарджик);

5.

Престъпленията и противообществените прояви все по-често се извършват
групово и предварително обмислено, а не поединично от отделни лица
(Карлово);

6.

Престъпленията са съпроводени с все повече демонстративен показ на
агресия и арогантност (Карлово);

7.

Регистрираните извършители на престъпления за 2011г. са предимно
непълнолетни. Повечето извършители са вече регистрирани неколкократно

Концепция за държавна политика в областта на правосъдието на детето, Стр.4
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и извършват рецидиви, затова в статистиката изглежда, че броят на
извършителите намалява (Карлово);
8.

Продължава тенденцията за увеличаване на регистрираните момичета
извършители на противообществени прояви и престъпления (Карлово);

9.

Постепенно и плавно се увеличава броят на умишлено нанесени телесни
повреди, които се извършват предимно групово (Карлово).

11.06.2012 г.
гр. Разград

С Уважение:
Георги Милков
Председател

С подкрепата на Фондация „Америка за България”
Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза
на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на
Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската
агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя,
продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.
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