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Правосъдието ни ПонЯкоГа
е и наказателна акциЯ

- През това лято видяхме
показния арест на кметицата
на “Младост” Десислава
Иванчева, обвинена в корупция, а преди дни тя бе заведена в болница с вериги на краката. Заради подобни силови
арести, заснети и показани чрез медиите,
Софийският апелативен съд постанови 100 000
лв. обезщетение за бившия военен министър
Николай Цонев (2010 г.), а Европейският съд за
правата на човека - над 100 000 евро на арестувани в операция “Октопод” (2010 г.). Защо отговорните лица не си вадят поуки?
- Властимащите гледат на нас като на електорат, като на избирателна биологична маса,
а не като на мислещи хора и с нагла безотговорност повтарят своите грешки, с които
показват своята некомпетентност. Заразени
от вируса на управленското късогледство, те
са неспособни да имат поглед в перспектива и да преустановят евтиното ухажване на
Иванчева в клетка в съдебната зала
избирателите чрез зрелищните арести, с
Кметицата на столичния квартал „Младост”
които искат да ни залъжат, че нещо се прави
бито имущество. В същото време държавата
Десислава Иванчева, подсъдима за корупция, е с
срещу престъпността.
окови на краката в болницата, където е на преглед
непрекъснато се оплаква, че няма пари. Какво
- Кой преценява обвинената в корупция за
тумор на хипофизата
трябва
да се направи?
Иванчева да бъде окована с вериги на краката
- Да се приложи румънският модел - само
в болница, а да няма такива ограничения при
- В България няма възможност да се търси след като лица, заемащи висши длъжности
влизането в болница преди години за Големия
Маргин, съден за подготовката на три убий- имуществена отговорност от магистрати за - министри и т.н., бъдат подведени под отгоства; за “кокаиновия крал” Евелин Банев - постановени неправилни съдебни актове, за ворност, ако са извършили престъпления,
Брендо; за обвинения за лидер на престъпна които България впоследствие е осъдена да само тогава те ще бъдат принудени да не
група, разпространявала наркотици, Златомир заплати обезщетение на пострадалите лица бъдат безотговорни и да не се стига до толв Страсбург. Аналогично и на другите кова осъдителни решения срещу България в
Иванов-Баретата?
- Издават се инструкции от началниците на длъжностни лица не може да се търси така- Страсбург.
- Още малко на тема правосъдие - пак преди
арестите като относно Иванчева предпола- ва отговорност. Единствената възможност
гам е спазен този ред. При нея въпросът не е, ако се докаже извършено престъпление дни съдът призна петимата полицаи, убили
е дали е виновна или не е, това ще го реши или административно нарушение, винов- Ангел Димитров-Чората в ареста през 2005 г.
по време на акция за
съдът. Скандално е обаче тази крехка жена ният държавен слунаркотици, за виновда бъде окована като каторжник, а силни и жител да бъде санкни, но ги оневини
здрави мъже, обвинени в извършването на циониран за деяниепоради изтекла давмного по-тежки престъпления и които са то. По отношение на
ност. Това дело се
много по-опасни, да се движат свободно в съдиите и прокуроригледа 13 години и
съда или при влизането в болница. Виновна те в САЩ има интевиновните са оневиили не, ако тя заведе дело в Страсбург, ще го ресно разрешение нени! Изключение ли
спечели, защото Европейската конвенция за там тези постове са
е подобно правосъзащита правата на човека забранява неху- изборни и некачедие?
манното и унизително отношение към ствено работещият
- Всъщност е сисчовешката личност, включително при аре- магистрат няма да
темен
проблем.
стите. Точно за нарушаването на тази забра- бъде преизбран на
на мнозина обвинени, та и осъдени лица следващите избори
Много наказателни
за длъжността, което
печелят делата си в Страсбург.
адвокати заплитат
е
индиректен лост
- Оcъждaниятa в Cтpacбypг зa нapyшeнитe
процеса, за да го
пpaвa ce пишaт в cмeткaтa нa пpaвитeлcтвoтo, тези лица да са много
забавят с цел да
нo oбeзщeтeниятa cе плащат от дaнъкoплaтци- по-отговорни за праизтече абсолютнатe. Има ли възможност да се търси персонална вилността на съдебта
давност.
По
отговорност? Дъpжaвни cлyжитeли като съдии, ните си актове.
закон,
когато
тази
През
2012
г.
кметове, полицаи, прокурори, министри и
Бившият военен министър Николай Цонев беше давност изтече, неБългария
беше
осъдедруги длъжностни лица носят ли отговорност
оправдан
по дело за подкуп, а заради унизителния зависимо че подна в Страсбург заради
за своите действия?
арест Софийският апелативен съд му присъди съдимият е виноглавния секретар на обезщетение от 100 000 лв.
вен, съдът е длъМВР Бойко Борисов,
жен да не наложи
по чиято заповед през
наказание.
Най-големият
абсурд е, че по
декември 2003 г. беше обстрелвана с гранатоделата
от
частен
характер,
т. е. такива,
мет къщата на Тодор Димов - Чакъра, с 2които
се
водят
от
самото
пострадало
от
годишна присъда за сводничество и кражба на
Хората са изумени от бързината
престъплението лице, а не от прокуратудобитък.
По
повод
присъдата
Борисов
заяви:
на действие на иновативната формула
“Действали сме абсолютно правилно и ако рата (такива са например делата за клеМиналата година на здравния фо- катарактата. Вю Протект се преотново се наложи такава ситуация, ще дей- вета, за обида и др.), при изтичане на
рум във Вършава беше представе- поръчва на хора с високостепенно
абсолютната давност трябва да плати
стваме
по същия начин.” Вашият коментар.
на първата по рода си формула, късогледство, като профилактика
разноските
на подсъдимия. Наскоро така
разработена съвместно от лекари от развитие на катаракта и макул- Циничното и нагло незачитане на правипострада
една
ваша колежка - Еми
офталмолози и биотехнолози, кои- на дегенерация, свързани с
лата на Конвенцията пак ще празни нашия
то откриват каква е причината да се възрастта. Изключително подхоМариянска. Съдът призна вината на обиджоб.
разваля зрението. Оказва се, че ос- дящ е за хора, работещи на ком- Според експерти за обезщетения по реше- дилото я лице, но я освободи от наказановният виновник за това е систем- пютър и такива, които прекарват
ната липса на някои микроелемен- дълго време в шофиране. Широко
ния на съда в Страсбург и на българските ние, а Мариянска бе осъдена да плати
ти в тялото ни. Учените извличат се прилага в офталмологията при
съдилища, постановени по Закона за отговор- 12 000 лв. за хонорари на адвокатите на
тези елементи от концентрирани лечение на дегенеративно-дистроността на държавата и общините, се плащат обидилата я, които впоследствие след
извлеци на няколко растения: очан- фични процеси на очната мембрака, резене и рутин и ги комбинират на. Прилага се при: конюнктивити,
по-високи суми от тези, които събира жалба намали на 7200 лв.
с достатъчно количество витамин блефарити, възпаление на слъзниКомисията за отнемане на незаконно придоЕма ИВАНОВА
С. Оказва се, че така създадената те канали, повишена уморяемост

ново откритие връща зрението
само за месец

формула насища тялото с необхо- на очите, петна по роговицата,
димите вещества и възстакатаракти и хордеолум
новява липсите, с което
(ечемик на миглите).
започва възстановяване
Препоръчителен е прина зрението.
емът в продължение на 3
Продуктът е наречен Вю
месеца 2 пъти в годинаПротект и е лицензиран
та. Вю Протект има
за патент за цяла Европа.
дълготрайно действие,
След тримесечен прием,
като запазва своята
хората споделят подобряефективност в тялото
ване на зрението, намалядори след периода на
ване умората в очите, заупотреба. Без лекарско
бавяне прогресията на
предписание.
1 бр. х 49 лв. + Безплатна доставка /Общо: 49 лв./
Цена: 2 бр. х 45 лв. + Безплатна доставка /Общо: 90 лв./
3 бр. х 39 лв. + Безплатна доставка /Общо: 117 лв./

Вю Протект можете да поръчате директно на телефон 0877 72 10 40,
както и на интернет страницата: http://tonik.info/viewprotect/ или в повечето аптеки.

× ÓÂÑÒÂÀÌ  Ñ Å Ç ÄÐÀÂÀ È  Ï ÎÄÌËÀÄÅÍÀ

През лятото след усилена работа в градината усетиõ болки в
кръста и гърба, а впоследствие и в единия крак. Óстановиõа ми
øипове и деформация на гръбнака и дископатия. Ëекуваõ се
медикаментозно, но болките продължаваõа. от столичен вестник научиõ за кабинети “БÈо еÍерÃо ÑПектÚр” - Ñофия, ул.
“Поп Богомил” 35 (до трамв. сп. “Ëъвов мост”), тел. 988-65-40
и 0889628691 и Възстановителния им ÑПÀ център (до õ.
“Õемус” и IV рПÓ), тел. 963-56-92 и 0896691827. Çапочнаõ процедури: японски масаж, мануална терапия, реõабилитация,
физиотерапия, иглотерапия, гимнастика. Ñлед петата процедура болките ми намаляõа, усеùаõ гърба и кръста по-стабилни. В края на курса мога да кажа - чувствам се здрава и подмладена и за всичко благодаря на целия прекрасен екип.
Ä. Èванова, София

