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ОТВОРЕНО ПИСМО 

 

 

 Съюзът  на съдиите в България, като съсловна организация, чиято мисия е да 

укрепва престижа на съдилищата и да допринася за утвърждаването на правосъзнанието у 

българските граждани, намира за необходимо да оповести настоящето становище по 

повод на фокусирането на общественото внимание върху съдебен акт на Пловдивския 

окръжен съд и актуалната дискусия за средствата и реда за санкциониране на поведение, 

причиняващо пътнотранспорти произшествия. 

  

 В последните дни, в медиите, обект на множество коментари и обсъждане е 

второинстанционно решение на Пловдивския окръжен съд, с което са освободени от 

наказателна отговорност и са им наложени административни наказания двама водачи на 

автомобили, обвинени за съпричиняване на пътно транспортно произшествие, в резултат 

на което на пострадалото момиче е била причинена средна телесна повреда. Без да 

коментираме фактите по делото и да сочим коя е следващата се правна квалификация, 

считаме за нужно да разясним обстоятелства, които не намират достатъчно място в 

последвалата обявяването на съдебното решение дискусия. 

 

 На първо място, следва да се има предвид, че съдът, решавайки възложени му дела, 

прилага закона, такъв, какъвто е приет от законодателната власт и действа към момента на 

извършване на съответното деяние, освен ако междувременно е приет по-благоприятен 

спрямо привлеченото към наказателна отговорност лице. Съдът е задължен да определи 

по справедливост санкцията на извършителя на престъпно деяние, но може да стори това 

само в рамките, в които тази санкция, по вид и размер, е предвидена в закона.  

 

 В Наказателния кодекс е предвидено, че неосъжданите водачи на превозни 

средства, които са нарушили правилата за движение и по непредпазлизвост са причинили 

произшествие, от което други участници в движението са претърпели средни телесни 

повреди, при липсата на обвинение за причинени с произшествието имуществени вреди, 

следва да бъдат освободени от наказателна отговорност с налагане на административни 

наказания глоба и лишаване от право да управляват моторно превозно средство за 

определен срок. Приложението на закона в тази му част е задължително за съда и той няма 

право на преценка в случай на такова обвинение дали е обществено приемливо 

освобождаването на виновния от наказателна отговорност, независимо от броя на 

уврежданията, съставлаващи средна телесна повреда, както и независимо от възрастта и 

уязвимостта на пострадалото лице, нито от наличието или липсата на наложени санкции 

на обвиняемия водач за нарушения на правилата за движение по реда на Закона за 

движение по пътищата. В този смисъл - общественото усещане за липса на справедливост 
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при прилагане на закона не следва да е основание за отправяне на критики и обвинения 

към съда, доколкото той няма властта да определя съдържанието на законите, нито да ги 

променя или да се отклонява от тях. 

 

 С професионална и гражданска загриженост следим и обществения дебат за 

необходимите законодателни мерки за ограничаване на пътнотранспортните 

произшествия. Опасяваме се, че отново при условията на конюктурност и спешност се 

пристъпва към законодателни изменения, без да бъде отчетено, че осигуряването на 

спазването на правилата за движение е въпрос преди всичко на превенция, на 

осъществяване на ефективен пътен контрол и на навременно прилагане и неотменимост на 

действащите санкции.  

Самоцелното увеличаване на размера и вида на наказанията не допринася за намаляване 

на броя на произшествията и това е лесно установимо от прегледа на броя и характера на 

правените до настоящия момент законодателни изменения и съпоставянето им със 

статистиката за пътни инциденти с пострадали от тях лица. За последните пет години 

Законът за движение по пътищата е изменян и допълван двадесет пъти, а преди по-малко 

от месец бяха обнародвани промени в Наказателния кодекс, с които се увеличиха 

наказанията за извършителите на транспортни престъпления. Важността на обществените 

отношения, свързани с безопасността на движението изисква регулирането им да е 

основано на принципите на стабилност, спазване на основните достижения на правната 

теория и съдебната практика и при задълбочено изследване на причините и факторите за 

настъпване на произшествията на пътя.       
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