ДЕСЕТОКЛАСНИЦИ ОТ ЧИРПАН „ОСЪДИХА“ НА ОСЕМ
ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА МЪЖ, ИЗВЪРШИЛ ГРАБЕЖ
Десетокласници от Средно училище „Пейо К. Яворов“ в Чирпан
„осъдиха“ на 8 години лишаване от свобода при първоначален строг режим
на изтърпяване, мъж извършил грабеж на чанта от студентка. Подсъдимият е
нарушил закона в условията на опасен рецидив, което се отчете от
„ученическия съдебен състав“ и повиши допълнително наказанието му.
Това стана по време на възстановка на наказателен съдебен процес по
действителен случай. Тя се прави за първи път извън съда, а именно в
киносалона на училището, „превърнат“ в съдебна зала в навечерието на
патронния празник на гимназията.
В началото зрителите разгледаха залите на Апелативен съд – Пловдив,
посредством клип за съда, заснет от БНТ по повод 20-годишнината от
възстановяването му, а след това посрещнаха съдебния състав прави, както
се прави в реален съдебен процес.
Общо 14 ученици изиграха блестящо ролите на съдия, съдебни
заседатели, подсъдим, прокурор, адвокати, а други бяха „призовани“ и
„разпитани“ като свидетели и вещи лица.
Десетокласникът Ангел Христов разказа как престъпникът издърпал
чантата на пострадалата студентка и избягал. В чантата имало мобилен
телефон, пари и сребърни бижута. На виковете на момичето се отзовали две
свидетелки. Подсъдимият минал край тях, пострадалата им разказала какво е
станало и те извикали полиция. После намерили празната дамска чанта.
Престъплението е било заснето от охранителните камери на близко
заведение, а записите били предадени доброволно на полицията.
По време на „делото“ съдът „разпита“ пострадалата и двете
свидетелки. Беше извършена очна ставка за изясняване на противоречия в
показанията на трета свидетелка и на самия подсъдим. Като веществено
доказателство се предяви чантата на студентката, намерена след грабежа.
След като изслуша прокурора и адвоката на подсъдимия, съдът се оттегли на
съвещание.
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През това време учениците изгледаха с любопитство репортаж за дело
с голям обществен интерес, след което пресаташето на Апелативния съд
Сашка Пушкова, която преди е била репортер в Българската национална
телевизия, разказа за професията на съдебния репортер.
Подготовката за възстановката на съдебния процес продължи три
месеца. Учениците се подпомагаха от двама съдии и шестима съдебни
служители от Пловдивския апелативен съд.
Директорът на училището Трифон Йорданов поздрави учениците за
успешната възстановка на съдебния процес и им пожела успех в
професионалното ориентиране.
Гост на възстановката беше кметът на Чирпан Кичка Петкова, която
благодари на Апелативен съд – Пловдив и най-вече на съдия Христо
Крачолов, чиято е инициативата за симулативни съдебни процеси. Тя
благодари на децата от гимназията за това, че влязоха в ролите на съдии,
прокурори, адвокати и дори на престъпник, което е тръпка и изживяване,
което ще помнят за цял живот.
Председателят на Апелативен съд – Пловдив Магдалина Иванова каза,
че се радва за това че в навечерието на патронния празник на Средно
училище „Пейо К. Яворов“ учениците участват във възстановката на съдебен
процес. „Освен тази, имаме и други инициативи, чиято основна цел е
младите хора да се запознаят с работата на съда и да повишат правната си
култура“, заяви г-жа Иванова. Тя покани десетокласниците в Пловдив през
април, за да бъдат гости на друга инициатива на съда - „Час на класа“. Тя ще
бъде част от „Седмицата на отворените врати на Пловдивския апелативен
съд по случай 16 април – Денят на Конституцията, празник на юриста и
съдебния служител“. Г-жа Иванова връчи грамоти на всички участници във
възстановката на съдебния процес.
Инициативата е организирана със съдействието на Пловдивския
апелативен съд, Местната комисия за борба с противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни в гр.Чирпан и Младежки правозащитен център
„Заедно за теб“ гр. Чирпан.
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