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СТАНОВИЩЕ
От: Екологично сдружение „За Земята“ и „Грийнпийс“–
България
Относно: Проект на Закон за допълнение на Закона за
съдебната власт

Екологично сдружение „За Земята“ и „Грийнпийс“– България са кампанийни
организации, чиито дейности целят подобряване на околната среда и човешкото здравe и
предлагат решения за зелено и мирно бъдеще. Двете организации са натрупали значителен
опит във воденето на съдебни дела за опазване на околната среда, предимно дела по Глава
Шеста и Глава Седма от ЗООС. Тези дела по презумпция налагат установяване на
технически факти и разглеждане на научни въпроси. Поради тези причини, организациите
са убедени, че предоставянето на качествени и верни експертни заключения е от ключово
значение за доброто правораздаване и постигане на справедливи съдебни решения.
В това становище организациите излагат позицията си по предложения проект за
Закон за допълнение на Закона за съдебната власт („ЗД ЗСВ“) и правят предложения за
изменение на настоящата уредба относно вещите лица с цел да се преодолеят
възможностите за порочни практики, които препятстват качественото правораздаване.
1. Преосмисляне на предложението за оценка/рейтинг на вещите лица в
проект за ЗД ЗСВ.
С предложения проект на ЗД ЗСВ се цели създаване на нормативна уредба на
„Единен регистър на вещите лица“, която ще съдържа данните, вписани в списъците на
специалистите, утвърдени за вещи лица. Това предложение само по себе си е похвално, тъй
като ще създаде повече прозрачност.
В мотивите към ЗД ЗСВ се предлага създаването на система за оценяване (рейтинг)
на вещите лица. Предвижда се единният регистър на вещите лица да има функционалност
за оценка (рейтинг) на вещите лица, както следва: „Заявителят ще има възможност да
даде оценка на вещото лице за всяко изготвено от него заключение, като по този начин
ще се формира рейтингът на вещото лице. Така ще бъде осигурена прозрачност и
откритост при избора на вещото лице, възможност за оценка на ефективността на
възлаганите експертизи (по какъв начин и до колко те са били от полза за решаването на
конкретния случай и на възложителя на експертизата).“
Конкретни изменения в ЗСВ в този смисъл не са предложени. Вероятно се планират
промени в Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията

на вещите лица („Наредбата за вещите лица“), които да уредят изложеното в мотивите
предложение.
Предложеният подход за рейтинг на вещите лица не следва да бъде подкрепен
по следните причини:


Не е ясна целта на предложената оценка. Ако ще се оценява единствено дали
заключението е било от полза за решаването на делото, то тази оценка до
голяма степен се припокрива с предложението да се публикува информация
дали заключението на вещото лице е прието от органа по назначаване заедно
с мотивите за това.
 Не е ясно кой ще дава оценка върху експертизата на вещото лице в
съдопроизводството. Терминът „заявител“ не се използва нито в ЗСВ, нито в
Наредбата за вещите лица. ЗД ЗСВ не пояснява дали страната по делото,
поискала назначаването на експертиза, или съдебният състав, който
назначава вещото лице, ще има възможността да даде оценка на експертизата.
По-долу излагаме съображения за рисковете и в двете възможности.
 Не е ясно в какво ще се изразява оценката на вещото лице. Дали ще се оцени
само полезността на заключението за решаването на делото или ще се оценява
и правилността и научната обоснованост на експертизата.
Изясняването на изброените въпроси е от ключово значение за последиците от
предложената оценка върху правораздаването.
Така направеното предложение крие следните рискове:
Ако се приеме, че заявител е страната по делото, която е поискала назначаването на
вещото лице, ще бъдат нарушени основни принципи на съдебния процес. Страната в
производството има интерес от заключението на вещото лице, тъй като последното може
да е основание делото да се реши в нейна полза или вреда. Следователно не може да се
очаква, че страната по делото ще даде обективна или експертна оценка на заключението на
вещото лице. Подобна възможност не само няма да даде обективно мнение за качествата на
вещото лице (каквато е заложената в предложението цел), но ще предостави стимул за
представяне на неверни или субективни заключения, тъй като вещите лица ще бъдат
стимулирани да дадат заключение, което е в полза на страната, поискала експертизата, за
да бъдат оценени добре. Това ще наруши принципа на равнопоставеност на страните в
делото, тъй като ще се даде предимство на страната, поискала назначаването на експертиза.
Наред с това се поставя под риск установяването на обективната истина, което е крайната
цел в наказателното и в административното съдопроизводство. Що се отнася до
гражданското съдопроизводство, там определящ е и принципът на състезателността, но
този принцип бе вече чувствително накърнен в новия ГПК (2007) с отнемане на
възможността на страните да поискат изслушване на посочен от тях експерт при оспорване
на заключението и изслушване на повече вещи лица (за сравнение: чл. 157, ал. 2 от ГПК
(1952-) отм. с чл. 200, ал. 3 от ГПК (2007)). Ако се приеме, че заявител е органът, назначил
експертизата, сиреч съдебният състав, то оценка би могла да се заключи единствено в
информация за полезността на заключението за решаването на делото. Както се посочи погоре, това до голяма степен ще се препокрие с информация дали заключението е прието и
мотивите за това.

Предложение: Поради неяснотата на предложението за оценка на вещите лица,
същото не следва да бъде приемано в предложената форма. Въпросът за полезността на
оценка (рейтинг) на вещите следва да се обсъди след изясняване на въпросите, изброени
по-горе. Във всички случаи оценяване или рейтинг следва да се прави по установена
методика, приета след широк дебат между засегнатите страни.
2. Предложение за преразглеждане на настоящата правна рамка относно
вещите лица.
Настоящата правна уредба предвижда условие за вписване в регистрите за вещи лица
да бъде придобита степен на образование (средно или висше) и определен брой години стаж
по специалността (чл. 7 от Наредбата за вещите лица). В Наредбата са уредени принципи и
етични правила, при спазването на които вещите лица да извършват съдебни експертизи.
Отговорност за предоставено заключение може да се търси по реда на НК. Наред с това,
Наредбата за вещите лица предвижда възможност за отписване на вещи лица от регистрите
въз основа на решение на комисиите по чл. 13 (чл. 17, ал. 1, т. 5 вр. ал. 2 и чл. 13 от
Наредбата). Няма публична информация доколко тази правна рамка е ефективна и е
предпоставка за качествено правораздаване. Известен факт е, че често пъти съдебни
решения се основават на погрешни или неточни експертизи, което поставя под въпрос
качеството на правораздаването в България и възможността за постигане на справедливи
съдебни решения.
В своята дейност Екологично сдружение „За Земята“ и „Грийнпийс“– България
наблюдават следните порочни практики:
i.
ii.

iii.

Вещи лица правят твърдения за факти от науката и техниката без да посочват
източника на информация.
Вещи лица правят фактически твърдения, позовавайки се само на
информация, предоставена от страна по делото, без да представят надлежната
документация, доказателства или източник, на който основават тези
твърдения. Практиката познава редица такива случаи: във водени от нас
спорове относно фактическото състояние на топлоелектрически централи,
назначеното вещо лице твърди, че в котела на централата се поддържа дадена
температура. Не се представя документация, на която се основава това
твърдение, нито данни за емпирични изследвания или наблюдения. От
разпита на вещото лице става ясно, че тази информация е предоставена
едностранно от служители на централата.
Вещи лица дават заключение или оценка дали даден административен акт е
законосъобразен и дали съответства на нормативен акт, макар че такива
изводи би следвало да са в сферата на компетентност на съда.

ЗД ЗСВ не дава решение на тези проблеми.
Предложение: Считаме, че настоящият проект за създаване на единен регистър на
вещите лица е подходящ момент, за да се разгърне широк дебат относно проблемите с
предоставянето на заключения на вещи лица в съдопроизводството. За целта би било
полезно да се инициира:



анализ на настоящата правна рамка и нейната ефективност;
проучване на качеството на заключенията на вещите лица (тяхната
правилност и научна обоснованост);



проучване на ефективността на контролните механизми: осъдителните
присъди за неверни заключения, случаите на отписани от регистрите вещи
лица за нарушаване на принципите и етичните правила, както и подадените
сигнали.

Следва да се търсят решения за усъвършенстване на правната рамка и нейното
прилагане по следните въпроси:


прозрачност и осведоменост за принципите и правилата, които следва да се
спазват при изработването на заключения;
 контрол върху дейността на вещите лица;
 подаване на сигнали срещу заключения на вещи лица.

С уважение,
Ивайло Хлебаров
ЕС „За Земята“
E-mail: i.hlebarov@zazemiata.org

Меглена Антонова
„Грийнпийс“ - България
meglena.antonova@greenpeace.org

Адрес за кореспонденция: ул. Кръстьо Сарафов №24, ет. 1. София 1164

