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Изборът на съдия Владимира
Янева за председател на Софийски
Градски Съд (СГС) разбуни духовете със
скоростта на светлината в обществото по
начин, достоен за описание.
Решението беше предизвестено.
Какъв фарс! Какъв резил! Идете в Англия,
за да видите какви съдии има там. Докога
Съдебната система в тази бедняшка
държава – наречена България – ще
генерира непрекъснато отвратителни
скандали? Абсолютно нечувана българска
наглост! Всъщност - нищо ново под
Луната. Да дойде Шарл Луи де Секонда
барон дьо Ла Бред и дьо Монтескьо, за да
каже тежката си дума какво точно се
случва.
На 20 юни 2011 г. всички членове
на Висшия Съдебен Съвет (ВСС) се
оплакват, че са получили и продължават
да получават SMS-и с интересни призиви
да си подадат оставките. Няма такива
филми. Елементарно, Уотсън!
Ще се провери изключително
внимателно има ли конфликт на интереси
в този исторически казус, свързан със
”Софийски имоти” ЕАД и съдия
Владимира Янева. Т. е. ще се проверява
дали синьото небе е синьо. След т. нар
проверка е напълно възможно да се
установи, че може би небето не е синьо.
Уважаваният магистрат Душанка Здравкова не издържа на тази мерзост и
светкавично подаде оставка, след като стана ясно коя ще бъде персоната, която ще води
парада на СГС. Аман – Заман – Таман – Не знам. Майор Деянов да дойде и да се
произнесе по въпроса. Въпросните SMS-и са една заешка кампания и ни най-малко ще
смутят противника към когото са адресирани. Оплачете се на Вселенския император
ако искате. Цони Цонев абсолютно хладнокръвно и цинично заяви, че е бил дълги
години следовател и е виждал какви ли не бандити, така че в този аспект на мисли едва
ли ще го уплашат някакви си SMS-и на някакви си хора.
От най-елементарни призиви за подаване оставките на 25-те членове на ВСС се
стига чак до заплахи и този факт е доста обезпокоителен. Заплахата е престъпление и
във връзка с това следва да се търси наказателна отговорност на извършителите на
деянието.
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Оплаквайте се на Папа Бенедикт ХVІ, на Вселенския Патриарх Вартоломей, на
африканските баби ако искате и т. н. и т. н. Дори направете позиви и ги разпръснете из
целия свят. Някой да Ви е вързал ръцете? Не!? Тогава?!
Нейно Изключително Величество Темида задава следния въпрос на съдия
Владимира Янева:
- Аз ли съм по-хубава, ти ли си по-хубава?
Обществото иска да знае защо не са изпълнени изискванията на закона и защо не
е налице отвод? Става реч за абсолютно прозрачен конфликт на интереси. Нека се
припомни надлежно, че Съдебната власт е независима, така както ъндърграундът е
независим. Не може Четвъртата власт да си позволява да задава неудобни въпроси на
българската Юдикатива. Каквото каже ВСС е това – ни повече, ни по-малко нещо
друго. Прекатури ли се колата – пътища много. ВСС означава огромна, тотална, реална
и универсална власт, а не на петел джуката. Такава е същността на позиционирането на
история и създаването на абсурдни опции. Не може този адски неудобен Бивол с
медийни обувки да дразни ВСС по абсолютно недопустим и грозен начин. Просташко е
да се разбулват тайните на Съдебната система в Република България и да се разкрива
истинската и същност. Хвърлен камък назад не се връща. Когато цъфнат налъмите,
тогава и членовете на ВСС ще си подадат оставките. Кого го интересува, какво го
интересува и защо да го интересува, че еди-къде си в държавата България има
корупция. Недосегаемият ВСС е под пълен контрол, както и СГС. И винаги ще е така
без абсолютно никакви изненади. Няма да има оставки от никого в реално време. Няма
пък и това си е.
Fraus omnia corrumpit. ( Измамата опорочава всичко.)
Какво да си говорим и пишем за т. нар. Fides publica (Публично доверие) към
Юдикативата в Парламентарната Република България? Въпросът, свързан с оспорвания
избор на председател на ВСС явно ще се отлага чак до Второто Пришествие. Наглостта
и безскрупулността са нещо съвсем естествено за огромна част от т.нар. ”български
магистрати”. Нека цялата Планета види и разбере колко е зловещо положението в
България, когато стане въпрос за спазване и прилагане на законите. Идва ли период от
време, в който злите сили ще си спасяват сланината? Птици с еднаква перушина се
събират в едно ято. Лицето Владимира Янева за нищо на света не би се оттеглила,
макар да заявява, че ще работи трудно оттук - насетне.
”Когато фактите говорят и боговете мълчат.”
След избора си магистратът Янева не пожела да вдига няколко дни телефона си.
Защо ли? Може би, защото е гузна? Глупости! Трябваше и време да празнува победата
на по-силния над по-слабия.
Правосъдието е основата на държавността. Когато е гнило, евтино, неграмотно и
вонящо правосъдието, тогава и устоите на държавата са кухи. Вероятно затова
България има ”авторитет” на най-бедната държава в света. Признат грях е наполовина
простен. Орех, труден за чупене е Съдебната система в тази пионерска и гнусна
география, наречена България. Прието е, че Съдът знае законите (Jura novit curia), но
кой и как може да го задължи да ги прилага?
Доброто име е по-добро от богатството. Изумително е абсолютното безразличие
на въпросния съдия към медиите. Вече съм избрана! Това е! Вие по-горни ли сте от
мене? Съдбата Ви е такава! Никой не може да ме събори! Междувременно този
скандален избор вече се атакува пред Върховния Административен Съд, но и там не
работят ангели.
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С малко или с цяла миля си сбъркал – все едно. Всъщност твърде скоро ще се
окаже, че става въпрос за поредната буря в чаша чай. Всяко чудо трае 9 дни. Животът е
кратък – правосъдието вечно. Правосъдието вода не става.
Съгл. Чл. 16, ал1 от Закона за съдебната власт ”Висшият съдебен съвет е
постоянно действащ орган, който представлява съдебната власт и осигурява нейната
независимост.”
”Да те жадувам аз,
да те жадувам!
А ти все повече да се отдалечаваш.”, Правосъдие.
Защо ли ”Това е толкова недопустимо!”?
Правосъдието тук е нагло като месинг. Не знам защо ВСС си мисли, че
обществото е невинно като неродено дете. Медиите се разлудяха като мартенски зайци.
То бива любопитство, бива, ама чак пък толкова, вече става в повече. Четвъртата власт
да си гледа в своята паница, а не в чуждата на порядъчния ВСС. Ясно ли е? Ясно ли се
изразих, защото ако не сте ме разбрали, много скоро ще се появят нови клиенти на
безпристрастната Темида.
Съдебната система на България е стара като света и притежава много здрав опит
с най-различни недоброжелатели от най-различно естество. Това, което пише по
книгите, не расте по нивите. Наличието и продължаването на подобни скандали са
доказателство, че безобразията, куриозите и гнусните задкулисни залагания в тази
държава от черния свят продължават и няма кой да ги спре. България си остава една
голоша гладна, която все още не може да разбере какво означава истинско, свещено и
неосквернено Правосъдие в името на народа.
Не стана ли ясно, че всъщност нищо не се променя, защото има хора, които не
желаят тази положителна промяна да се случи. Колко ли е дълбока раната в
обществените отношения, породена от лошо Правосъдие? Почти 22 г. се говори за
ценности, които всъщност не се виждат. Само думи, думи, но лишени от съдържание.
Какво се крие зад тези неща – досетете се сами. Една грозна, хладнокръвна,
недосегаема и противна лъжа. Всяка страна си има обичаи. В родината на Кирилицата
един от обичаите е да няма Правосъдие, защото не е изгодно и не носи печалба.
В знак на протест срещу решението на ВСС двама от неговите членове подадоха
оставка. Е, и какво от това?
Санчо, ”направо се чудя как е възможно това?
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