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С атакуването пред Конституционния съд на приетото от парламента отпадане на
давността на престъпленията на комунистическия режим главният прокурор Сотир
Цацаров участва в рекомунизацията на България.

До това заключение стигнаха участниците в кръглата маса „За справедливостта няма
давност”, която се проведе днес в София. Нейни съорганизатори бяха Съюза на
репресираните от комунизма „Памет” и правозащитната Федерация „Справедливост –
България”.

Участниците във форума изразиха мнение, че искането на главния прокурор за
обявяване противоконституционността на поправките в Наказателния кодекс, които
отвориха възможността за преследване на престъпления при комунизма, е в разрез с
всички демократични принципи и справедливост, към които българското общество се
стреми през последните 26 години в България.

Методи Андреев: Цацаров не иска да има справедливост за жертвите на комунизма

„Никога не съм очаквал, че главният прокурор ще бъде човекът, който ще посегне на
паметта към жертвите на комунистическия режим”, заяви по време на дискусията
Методи Андреев, народен представител от ГЕРБ, който е и един от вносителите на
приетите през септември 2015 г. изменения в НК от 43-то Народно събрание,
подкрепени от ГЕРБ, Реформаторския блок и ДПС.
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По думите му това е трябвало да направят партии като БСП и АБВ. Според Андреев
проблемът е дълбоко политически. „Това не е един обикновен юридически казус, по
който главният прокурор да се намесва, използвайки правото си да сезира КС”,
коментира депутатът.

„След като главният прокурор направи тази стъпка ние може да кажем, че той не иска в
България да има справедливост за жертвите на комунизма”, заключи Методи Андреев.

Жертвите на комунизма: Липсата на правосъдие ни доведе до отчаяние

Редица хора, дошли на кръглата маса, преживели репресии при комунизма, споделиха,
че поради липсата на правосъдие са доведени до отчаяние. Иван Хаджииванов брат на
убития на границата поет Кръстьо Хаджииванов, заяви, че голяма част от фамилията
му е била подложена на репресии от БКП, а лично той 8-годишен е изселен със
семейството си.

„Комунистическият режим принуди с бой българите в Пиринския край да се откажат от
своята българска идентичност и насила да се нарекат македонци по заповед на Сталин
и Димитров, къде е правосъдието за тази държавна измяна”, каза той.
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Димитрин Вичев, политически затворник от 80-те години, заяви, че предприето от
Цацаров е само една част от по-голямата картина на случващото се в страната, като
посочи номинирането от правителството на Ирина Бокова, потомка на комунистически
род, за председател на ООН, както и награждаването на Ахмед Доган – агент „САВА” от
шестаци като Димитър Иванов с награда на името на Стефан Стамболов, а също така и
предложениеито на БСП за закриване на Комисията по досиетата.

Андрей Ковачев: Дебатът за комунизма не е минало

Евродепутатът Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП) изпрати поздравителен адрес до
участниците в кръглата маса, в който посочва:

„Дебатът за случилото се в периода 1944-1989 г. не е дебат от миналото, а се отнася не
само до настоящето, но и за бъдещето ни като достойни граждани, развиващи се в среда
на справедливост, солидарност, просперитет, неподвластни на тоталитарната идеология,
с чиято помощ се манипулира цялото общество и се прикриват фактите за този период от
най-новата история.

Приветствам усилията Ви да мотивирате в България дебат за тоталитарното минало,
базиран на историческите факти, без идеологически окраски, митология и в памет на
хората, които са изстрадали комунистическия режим да получат необходимите
справедливост, уважение и почит.

Убеден съм, че отпадането на давностния срок за извършените от комунистическия
репресивен апарат престъпления е стъпка в правилната посока.

Свидетели сме на това как разделението от миналото продължава да поляризира
обществото ни и днес заради липсата на справедливост, заради поддържането на
комунистическата митология за сметка на услужливото премълчаване на исторически
факти за престъпленията на режима.
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Важно е тази дълбока пропаст в историческата ни памет да бъде преодоляна в името на
свободното и демократично бъдеще на страната ни.

Необходимо е да припомним, че Народното събрание на Република България подкрепи
през 2009 г. Пражката декларация за европейската съвест и комунизма, която осъжда
престъпленията на комунизма и ги приравнява с тези на нацизма. Вярвам, че щом на
представители на националсоциалистическия режим продължава да се търси
отговорност за техните деяния, то следва да потърсим такава и от комунистическите
насилници за техните заслуги за потъпкването на гражданските и човешки свободи.

Поклон пред жертвите на тоталитарните диктатури!”

Цацаров не следва политиката на предшествениците си,

преследвали престъпленията на комунизма

Журналистът Христо Христов отбеляза, че един от мотивите на главния прокурор,
изложени пред Конституционният съд, е упрек към непоследователната политика на
законодателя.
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„Самият Цацаров обаче не е последователен в политиката на българското държавно
обвинение по казуса с давността, защото двама негови предшественици са поддържали
необходимостта от осъждане на престъпленията на комунизма. Това са главният
прокурор Мартин Гунев, през 1991 г. и Иван Татарчев през 1993 г., когато влезе
безпрецедентно в съдебна зала, за да заяви, че по времето на комунизма не е могло да
тече давност поради липса на независима съдебна система и поиска смъртни присъди
за подсъдимите по делото за убийствата в лагерите край Ловеч и Скравена”, припомни
основателят на сайта desebg.com.

Ще се намери ли прокурор, който да потърси кой заграби 1 млрд. долара държавни
задгранични капитали

Той добави, че по силата на приетото от парламента изменение на НК главният
прокурор е длъжен да възобнови разследванията, предприети от прокуратурата след
1989 г. за източването на националните капитали зад граница, като в документите на
държавното обвинение съществува информация за най-малко 1 млрд. долара
непреведени в страната печалби от задгранични фирми, с които комунистическата
номенклатура е злоупотребила.

„Въпросът е дали г-н Цацаров ще изпълни закона, за да установи лицата, които са
придобили незаконно тези държавни капитали или ще стане съучастник в прикриването
им, след като търси пред КС възможност да не разследва подобен тип престъпления”,
комунтира Христов.

Декларацията на кръглата маса

Участниците в кръглата маса приема декларация, с която осъдиха действията на
главния прокурор. Освен до него документът е адресиран до председателя на
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Народното събрание, пердседателя на Върховния касационен съд, а също така копие
от него ще бъде изпратена до посолствата на страните-членки на ЕС. Сайтът desebg.c
om
публикува цялата декларация:

Главният прокурор на Република България атакува като противоконституционни влезли в
сила промени в края на месец септември, свързани с престъпленията против мира и
човечеството и извършени в периода 9.09.1944 г. до 10.11.1989 г. Според промените в
Наказателния кодекс тези престъпления нямат давност. Г-н Сотир Цацаров обаче иска
да бъде върната давността на престъпленията, тъй като тези текстове не съответствали
на принципите на правова държава.

Не е нужно човек да бъде юрист, за да знае, че по времето на комунистическия режим
не е могло да тече давност поради факта, че тоталитарният режим контролира
разследването на съдебните органи – от следствието до съда.

За нас това е недопустимо и несправедливо тълкуване в юридически план, защото
престъпленията срещу мирни граждани, които са защитавали своите изконни граждански
права и са имали смелостта да ги отстояват е престъпление, което не може да има
давност. Вносителите на поправките в Наказателния кодекс, между които и нашите
организации считат, че както няма давност за престъпленията на нацизма, така не трябва
да има давност и за престъпленията при комунизма. Не трябва да има давност срещу
престъпления, извършени на база на радикална религия, търговия с оръжие,
унищожаване на документите на Държавна сигурност.

След Втората световна война беше осъден нацизмът. Комунизмът донесе не по-малко
злини на човечеството. Седем страни подкрепиха предложението на Естония за
създаване на специализиран международен съд за престъпленията на комунизма. Във
всички бивши страни от Източния блок бяха отворени досиетата на хората, сътрудничили
на престъпната комунистическа власт и беше проведена лустрация. В съседна Румъния
това се случи преди една година. Във всяка една от страните се създадоха институти за
паметта, която трябва да се съхрани за тези мракобесни времена. Единствено в
България не се проведе лустрация – нито пълна, нито частична. Нямаме и институт
„Памет“.

Сега, в лицето на главния прокурор, господин Сотир Цацаров, приетите и влезли в сила
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текстове се обжалват. Кои са последствията от отмяната на тези текстове в Наказателния
кодекс – да бъде зачеркнат живата на хората, които несправедливо са били избивани,
въдворявани, изселвани и преследвани. Да се зачеркне не само техния живот, но и този
на близките им, които мълчаливо са страдали. И не само това – никога не са могли да
живеят без страх, никога не са могли да реализират своите стремежи и мечти.

Господа съдии, ние няма да позволим това. Ще се противопоставим, в случай, че това се
наложи и ще се обърнем към Европейския съд за правата на човека.”
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