С.З. срещу България и Колеви срещу България

България : Кръгла маса относно ефективността на разследванията на
убийства и нечовешко отношение
На 20 и 21 юни т.г. представители на Отдела за изпълнение на решенията участваха в кръгла
маса в София, посветена на решенията на Съда в Страсбург срещу България, отнасящи се до
неефективни разследвания за нарушения на правото на живот и на забраната за нечовешко
отношение, включително необходимостта да се гарантира независимостта на разследвания,
касаещи главен прокурор.
Участниците направиха редица конкретни предложения за реформи в българския наказателен
процес отнасящи се, между много други, и до правилата за започване на наказателно
разследване и възможността за въвеждане на съдебен контрол върху откази за образуване на
досъдебно производство, постановени от прокурор.
Що се отнася до разследванията срещу главния прокурор, представителите на Отдела за
изпълнение на решенията припомниха необходимостта да се гарантира достатъчна
йерархична, институционална и практическа независимост на всеки стадий от наказателното
производство (включително предварителната проверка) и при всякакви обстоятелства. Те
приветстваха готовността на българските власти да работят върху законодателно
предложение, но отбелязаха, че проектозаконът от 14 юни 2019 г. не отстранява рисковете за
независимостта и ефективността на разследване срещу главния прокурор на досъдебния
стадий на производството и би могъл да направи по-трудно започването на разследване.
Доколкото много участници изказаха съмнения за възможността, в рамките на сегашната
конституционна рамка, да бъдат предвидени гаранции, съответни на изискванията на
практиката на Съда в Страсбург, заместник-ръководителката на Отдела припомни, че
конституционна реформа също може да представлява адекватна мярка за изпълнение на
решение на ЕСПЧ.
Сред участниците от българска страна бяха министърът на правосъдието Данаил Кирилов,
заместник-министри на правосъдието, високопоставени съдии и прокурори, преподаватели по
право и други експерти. Българският съдия в Европейския Съд по правата на човека, Йонко
Грозев, също взе участие в събитието.
Последните бележки и решения на Комитета на Министрите относно разглежданите в тези
дела въпроси могат да бъдат намерени тук: English, French, Bulgarian
Резюме на сегашното състояние по изпълнението на решението по делото Колеви може да
бъде намерено тук : English, French, Bulgarian

