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Националното ръководство на „Съюза на репресираните от комунизма – Памет” внесе в
Конституционния съд (КС) протестно писмо срещу главния прокурор Сотир Цацаров за
атаката му към отменената от парламента давност за разследване на престъпленията
на комунистическия режим.

В края на декември 2015 г. Цацаров атакува в КС поправките в Наказателния
кодекс,
с които през септември 2015 г. Народното
събрание с
гласовете на ГЕРБ, Реформаторския
блок и ДПС
бяха приети поправки,
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позволяващи отпадането на давността за разследване на престъпления, извършени по
време на тоталитарната диктатура на БКП.

Вместо БСП и АБВ главният прокурор реши да атакува новите разпоредби, обявявайки
за противоречащи на конституцията.

„Съюзът на репресираните от комунизма – Памет“ няма да се примири с подобни опити
и решения за връщане на давността за комунистическите престъпления и
омаловажаване на въпроса за паметта и справедливото възмездие. Това не е дълг само
на нашата организация, това е дълг на всички българи, на всички институции,
раздаващи правосъдие”, се посочва в протеста на репресираните до КС.

Те определят постъпката на Сотир Цацаров като „наглост”. Ръководството на
организацията посочва в писмото си и примери как останалите страни от бившия
Източен лагер са решили положително този въпрос, като категорично заявяват, че няма
как да е текла давност за престъпленията на комунизма по време на самия режим.
Сайтът desebg.com, който получи протестното писмо, го публикува едно към едно:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪДИИ,

В навечерието на един от най-светлите християнски празници – Рождество Христово
бяхме неприятно изненадани от факта, че главният прокурор на Република България е
обжалвал 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.

Ако се върнем двадесет и две години назад, когато главен прокурор на страната беше
г-н Иван Татарчев, ще изпитаме гордост от факта, че той лично пледира за смъртни
присъди за палачите в лагерите на Ловеч и Скравена – Мирчо Спасов, Петър Гогов,
Николай Газдов и Юлияна Ръжгева. Присъствието на главния прокурор в съдебната
зала е прецедент и до днес. Г-н Татарчев направи това в името на справедливостта и
паметта на жертвите на комунизма.
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В оскъдната професионална биография на г-н Сотир Цацаров, бивш ръководител на
съда в град Пловдив е записано, че 80 дела по които държавата е осъдена в
Европейския съд по правата на човека, са свързани с неговото име. Достатъчно е да
споменем само два случая, в които прокуратурата на г-н Цацаров беше използвана
политически – Костинбродската афера и обирът на днешното време – фалирането на
КТБ!

„Съюзът на репресираните от комунизма – Памет“ няма да се примири с подобни опити и
решения за връщане на давността за комунистическите престъпления и омаловажаване
на въпроса за паметта и справедливото възмездие. Това не е дълг само на нашата
организация, това е дълг на всички българи, на всички институции, раздаващи
правосъдие!

Извършените престъпления срещу мирни граждани, които са защитавали своите изконни
права, не може да има давност. Вносителите на поправките в Наказателния кодекс,
между които и нашата организация считат, че както няма давност за престъпленията на
фашизма, така не трябва да има давност и за престъпленията при комунизма.

След Втората световна война фашизмът беше осъден. Комунизмът донесе не по-малко
злини на човечеството, но скрит зад фалшивия език за равноправието и равенството и
фразеология, която няма нищо общо с истинската същност на червено-кафявия
феномен, днес той представлява заплаха. Именно заради това, в името на нашите деца,
на поколението, което не го познава, комунизмът трябва да бъде осъден.

Тези, на които жертвите на комунизма са им скъпи, няма да ги забравят, но тези, които се
опитват да омаловажат случилото се, всъщност поставят под заплаха бъдещето на
следващите поколения.
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
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времена.

Единствено в България не се проведе лустрация – нито пълна, нито частична. Нямаме и
институт „Памет“. Президентът на страната, г-н Росен Плевнелиев, изнесе потресаващ
факт – всеки десети, работещ в държавната администрация, е сътрудничил на
Държавна сигурност!

Сега, в лицето на главния прокурор, господин Сотир Цацаров, приетите и влезли в сила
текстове се обжалват. Това е наглост, която няма равна на себе си!

ГОСПОДА СЪДИИ,

Ние няма да позволим това. Ще обжалваме в случай, че това се наложи, в Европейския
съд за правата на човека всяко решение на Конституционния съд, което противоречи на
влезлите вече в сила текстове на Наказателния кодекс.

Национално ръководство на „Съюз на репресираните от комунизма – Памет”.
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