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В края на своя мандат президентът на Руската Федерация Дмитрий Медведев 
нареди на Главния прокурор на страната да извърши проверка на законността на 
осъдителната присъда на Михаил Ходорковски, бивш ръководител на петролната 
компания Юкос. Проверката ще включва и преглед на делата, по които са 
повдигнати обвинения срещу Платон Лебедев и тридесет други лица. „Въпреки 
необичайно краткия срок, в който следва да бъде направена проверката, 
инициативата може да постави началото на дългоочаквана дискусия по темата за 
политически мотивираните процеси”, сподели в своето публикувано днес и 
посветено на човешките права изявление Томас Хамарберг, комисар по човешките 
права в Съвета на Европа. Към момента Ходорковски отговаря на изискванията за 
предсрочно освобождаване след излежаване на наложеното му през 2005 г. 
наказание лишаване от свобода по обвинения за неплащане на данъци в особено 
големи размери. През 2010 г., обаче, срещу него бяха повдигнати нови обвинения, 
по които той беше осъден на лишаване от свобода за допълнителен срок от шест 
години. Това повдигна редица сериозни въпроси в средите, занимаващи се с 
проблемите на човешките права в Русия и в международен план, основно свързани 
със съмнения относно тежестта на наказанието и справедливостта на процеса, и по-
конкретно доказаността на предявените обвинения и потенциално повторното 
осъждане на Ходорковски по дело с идентичен предмет. Допълнителни въпроси 
повдига и фактът, че по време на процеса Владимир Путин, който по това време e 
министър-председател, няколкократно и открито изразява отрицателни мнения, a в 
едно от публичните си изявления, коментирайки неприключилото дело срещу бившия 
председател на управителния съвет на Юкос дори казва, че „мястото на крадците е 
в затвора”.  

 
Тази и други политически интервенции не са изключение. В неотдавна оповестен 
доклад относно състоянието на съдебната система в Украйна авторът заключава, че 
„съдиите в страната не са защитени от външни влияния, включително такива от 
политическо естество”. Докладът отправя апел към властите да проверят случаите на 
неправомерно оказване на политическо или друго влияние или на намеса в 
работата на съдебните институции с цел гарантиране на ефективно 
правораздаване. 

 
Задържането под стража и делата срещу бивши висши държавници в Украйна, 
включително срещу Юлия Тимошенко, Валери Ивашченко и Юрий Луценко, будят 
сериозна тревога относно справедливостта на безпристрастността на съдебните 
производства.  

 
ШИРЕЩО СЕ НЕПРАВОМЕРНО ОКАЗВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ НАТИСК 

 
В други случаи, съдиите са подложени на по-дискретен натиск. Получавал съм 
информация за случаи на т. нар. „телефонно правосъдие”, в които със съдиите 
тайно установяват контакт ръководители на правителствени служби, които 



недвусмислено им разясняват „присъдите, които би следвало да постановят” по дела 
от обществен интерес.  

 
Понякога указания дори не са необходими – съдиите знаят как се очаква да действат 
в определени ситуации и какви последствия за професионалното им израстване ще 
има пренебрегването на определени „очаквания”.  

 
Подобни практики са трудно доказуеми и често отсъстват от докладите, посветени 
на човешките права. Оповестената информация за тези и други подобни явления е 
плод на поверителни разговори с действащи и пенсионирани магистрати в няколко 
страни. 

 
Неправомерният политически натиск и липсата на независимост на съдиите 
представляват особено остър проблем в някои от страните в „преход” в Централна и 
Източна Европа, където по време на комунистическия режим се счита, че съдиите са 
длъжни да обслужват интересите на политическия режим – навик, които за 
съжаление отмира трудно и бавно. Забелязва се, че независимостта на съдебната 
система не е всестранно и изцяло защитена и в други страни в Централна и Източна 
Европа – нещо, което задължително трябва да се промени. 

 
Независимостта на съдиите трябва да бъде провъзгласена като върховна ценност в 
конституцията или в друг законодателен акт от най-високо ниво. Необходимо е 
структурната организация на съдебната система, заложена в основния закон, 
категорично и недвусмислено да демонстрира ясно разделение между 
изпълнителната, законодателната и съдебната власт. Разбира се, правителствата и 
парламентите също носят своя дял от отговорността за изграждането на ефективна 
правораздавателна система, в чиято оперативна работа, обаче, те нямат право да 
се намесват. 

 
Необходимо е правителствата да предприемат проактивни мерки за защита на 
съдебната власт от неправомерно влияние и намеса. В свой доклад от миналата 
година тази препоръка отправих към властите в Грузия. Необходимо е в страната да 
бъдат предприети стъпки за ефективна защита на индивидуалната независимост на 
съдиите. Един от проблемите в Грузия, както и в някои други страни, е 
доминиращата позиция на прокурора в системата на наказателното 
правораздаване.  

 
Проблемите, свързани с независимостта и безпристрастността на съдебната 
система, подкопават устоите и доверието в правораздаването и в Турция. 
Необходимо е провежданата реформа да бъде всеобхватна и комплексна, като 
гаранция за промяна на манталитета на някои представители на съдийските и 
прокурорските среди, които отдават прекомерно голямо значение на ролята на 
държавата в съдебния процес. У съдиите не трябва да се насажда страх. 

 
Известно е, че процедурите за назначаване и повишаване на съдии, са ключов 
фактор в защитата на независимостта на съдебната система. В този смисъл, особена 



загриженост будят неотдавна предприетите регресивни стъпки в Унгария чрез 
приемането от парламента на процедура, съгласно която решенията в тази област 
се вземат еднолично от лице, заемащо политическа длъжност.  

 
Назначенията и израстването в кариерата на съдиите следва да бъде поставено в 
ръцете на независим и безпристрастен орган, който се разпознава като такъв не 
само от професионалната общност, но и от цялото общество. Решенията му трябва 
да почиват върху обективни критерии за професионални качества, компетентност и 
квалификации.  

 
Друг основен принцип е, че мандатът на съдиите следва да гарантира заемането на 
съдийска възраст до достигане на законовата пенсионна възраст, както и – дори в 
още по-голяма степен – това, че съдиите няма да бъдат подложени на натиск и 
заплахи от уволнение за постановяването на актове, които не са в интерес на 
властимащите и силните на деня. Политическите лидери трябва да осъзнаят, че 
съдебната зала не е политическа арена.  


