РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО
СЪБРАНИЕ
Проект!

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП И
РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА
ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ
ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май
2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември
2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.25 от 3 Април 2009г.,
изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ.
бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм.
ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ.
бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. ДВ.
бр.32 от 19 Април 2011г.

§ 1. В Чл. 5 ал.4 т.1 се прави следното изменение и допълнение:
Текстът „независимо от реабилитацията” се замества със следния текст:
„освен ако присъдата им е отменена по съдебен ред или са реабилитирани
по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на
репресирани лица”
§2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

Вносител:
н.п. Лъчезар Тошев

МОТИВИ
към
законопроекта за изменение и допълнение на закона за достъп и
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия

Ограничението за членове на комисията за разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия към
настоящия момент изисква те да не са били осъждани за умишлени
престъпления от общ характер. В този случай не се прави разграничение
по отношение на жертвите на очевидно несправедливи и нечестни съдебни
процеси по време на комунистическия режим и осъдените за криминални
престъпления от общ характер.
След 1989г. редица присъди по политически процеси бяха отменени по
съдебен ред, а голям брой политически затворници и репресирани по
времето на комунистическия режим бяха реабилитирани със закон.
Ако днес някой от тези несправедливо пострадали от комунистическия
режим лица, желае да се кандидатира за член на комисията по досиетата,
той няма да може да бъде издигнат, поради формалното изискване на
закона - да не е бил осъждан за престъпления от общ характер независимо
от реабилитацията.
Този текст на закона е очевидно несправедлив и дискриминационен и
затова предлагам поправка с която допуснатата несправедливост да бъде
премахната.
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