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РЕПУБДШКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШАДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ул. „Цар Калоян”Мз 1-а, 1000 София,тел. 9862861, 9237-5543,
факс 987и65-14, е-ша51: жена!/ааъ;

НА РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ

ИСКАНЕ

“ "отвисшияАДВОКАТСКИСЪВЕТ

УВАЖАЕМИ госпожи и господА конституционни
СЪДИШ -

.
.

На основание чл. 150, ал. 4 от Конституцията на Република Бълтария

Виспшят адвокатски съвет .прави искане за утовяване на
противоконституционността на разпоредби "от Наказателно-процесуалиия кодекс

,
(НПК), с които се нарушават права и свободи на гражданите,както следва:

5 1. Противоконституциониост на разпоредбата на чл. 50 и на
разпоредбата на чл. 81, ал. 3 в частта „или в едномесечен срок от деня, в

който пострадалият сполучил съобщение за прекратяване на досъдебното

производство на основание, че престъплението се преследва по тьжба на
пострадалия“

.„1



:.“ нормативните актове разпор
. [биха били годни да регулират о
„ г. по к. д. Ке 1111994 г.).

*

според чл. 50 производството „продъзвкава“, а спор
, получава съобщениезапрекратяването му. тъй като не»

* обжалване (чл. 200 НПК). А в резултат на обжалването може

"правова държава и се упраВпява

ОСНОВАНИЯ ,

Разпоредбата на чл. 50 НПК, както и разпоредбата на ЧЛ. 81, ал. 3 Ш1К в

частта *„или в едномесечен срок от деня, в който пострадалият е Получил

съобщение за прекратяване на досъдебното производство на основание, че

престъплението се преследва по тъжба на пострадалия“ противоречат на

“принципа на правовата държава (Преамбюл, чл. 4, ал.
1 от Конституцията) и На

правото на защита на пострадалияот преотъплението (чл. 56 от Конституцията).

Чл. 50 ШШ”изрично е озаглавен „ПродълЖаване на производството за

престъпления, които се преследватпо »тьжба на пострадалия“. Сперед ясно
когато на досъдебното производство се

изразената воля на законодателя, „
установи, че престъплението се преследва по тъжба на пострадшщ
наказатецшото производство не се прекратява, “като прокурорът уведомява

пострадалия за правото му в едномесечен срок да подаде тьжба по реда на
Чл. 81.“ „

В същото време според ал. 3 на чл. 81 НПК 111 пле едномесечнияг “за

подаване на тъжба тече от деня, в който пострадалият е получил
съобщение за

прекратяване на досъдебното производство, на основание, че престъштевиего
,

се преследва по тъжба напострадалия“-
ПО ТОЗИ начин законодателят е "приел ДВС ВЗаИЪШО ЦЗКЛЮЧВВПШ се ЕОРШ --

СД ЧП."8"1, ЗПгЗ .пострадапи.ят. ..

50 е неясна и неприложима,
възможност съцът „да продължи“

. Не
.
съществува механизъм за

„приобщени?с

В същото време нормата на чл.
съществува никакВа процесуална
производство, водено от несъдебен- орган
„“препращане“ “на делото в съда, нито могат да бъдат

доказателствата,събрани надоСъдебното производство.
Неясно е и откога тече месечъшяг срок за сезиране на съда, тъи като

постановлението за прекратяванена досъдебното производство подлежи на
да бъде и отменено.

ето в. невъзможност да упражни
ТОВН. поставя пострадалия ОТ ПРОСТЪППСНИ

ННО прогласеното МУ право на
правата си, с което се препятства конституцио
защита (чл. 56 от Конституцията).

Конституционният съд
„несъвърщенството на закона и
нарушават принципа на чл. 4, ал.

е имал повод да се произнесе, че,
противоречията между неговите норми

1 от Конституцията Република България е

според Конституцията и законите. Този

се спази само ако съдържаше се в
чивш Иначе те не -

М 9/3.09.1004
конституционен принцип би могъл да

едби са ясни, точни и непротиворе
бществените “отношения (Решение.



конституционния принцип на пр

ЦЗЛТЗХЗИ. Ясно И определено ТР
» ЗЗКОНОДЗТСЗШИ същината на волята МУ,

>

- при първоначадШото вземане на мярката за

Конституционният съд се е проивнесъл също, че чл. 4, ал. 1 от

Конституцията „изисква съдържащите се в нормативните актове разпоредби да
бъдат непротиворечиви, за да регулират безпроблемно обществените

отношения“. В този смисъл са Решение Ле 9/30.09.1994 г. по к. д. КЕ 11/1994 г.,
Решение Ме 5/29.06.2000 г. по к. д. М.» 4/2000, Решение Мз 10/03.12.2009 г. по к.

д. .По-1212009 г. и др.
- установилото се разбиране в“

Висшият адвокатски съвет изцяло подкрепя
практиката на Конституционния съд, че единствено Народното събрание %

овластено да - преценява. целесъобразност от приемането, ИЗМенението,

допълнението или отъ/питата на един или друг закон или негова разпоредба.

Противоречивото законодателство обаче в редтща случаи може да доведе до

нарУшаването на конотитуционни принципи и ценности. В случая се касае до

нетърпимо противоречие между законовите норми, „което нарушава
авовата държава, той като противоречието

литнавапострадалия от престъплението „от,възможност да разберекак даупражни

Правото си на защита, а органите на наказателнотопроизводство
(прокурор, СЪД)

щат неясни и взаимно изключващи се правомощия. Конституционният съд е

приел в Решение Ле 1/27.01.2005 г. по к. д. Ле 8/2004 г„ че „изискваното за

определеност, яснота и недвусмисшае е основно за правовата държава: ако

правната норма е формулирана неясно и неопределено, тя не може да постигне
ябва да бъде изразена поне основната идея на

За Да могат ПРаВОПРИЛаГШЦИТС органи ПО

пътя на тълкуването и прилагането да осигурят точното изпълнение
на закона!“-

КОНСТИТУЦИОННИЩ съд е имал повод и да задоволи, че правна уредба, която

затруцнява правоприлагането или е взаишю изключваща се, не е в униоон с

принципа на правовата дърЖава (РешениеМ 2/23.05.2013 г. по к. д.».М: 1/2013 г.,

РсШениеМ.» 5/26.09.2002по и. д. М.- 5/2002 г.)

С оглед на тези съображения правим искане Конституционният съд да
50 и разпоредбата на

обяви за противоконституционни разпоредбата на чл.

чл. 81, ал. 3 в част „или в едномесечен срок от деня, в-които пострадалият

е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство на
,

“
основание, че престъплениетосе преследва

ПО "[ЪЖбЯ на пострадалия .

52. Противоконституционностна разпоредбата на
чл. 63, ал. 2, т. 4

основАния ,

.

“ С новосъздадената т. 4, ал. 2 на чл. 63 отНПК придобива следния вид:

Чл. 63. (2) АКо от доказателствата по делото не се усТановява
противно-ю,

. . неопшоНение задържите под стража,

реШШЗТЗ опасност ПО ал. 1 е НШШЦС, когато:
, . . 3



>

“110 други причини и прокуратурата да

”
. обвинение.

поведение, предходна съдимосг, естество на

1.
2.
З.... -

.
4. (нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.

повдигнато при условията на чл. 269, ал. 3.
Разпоредбата на чл. 63, „ал. 2, т..4 НПК противоречи на Конституцията на

Република България: на принципите па правовата държава (Преамбюл, чл.
4, ап.

1 от Конституцията), на чл. 30, ал. 1, чл. 31, ал. 4, чл. 4, ал. 2, чл. 117,.ал.
1 от

Конституцията + самостоятедшо и във връзка с чл. 35. ал. 1 от Конституцията и

чл. 3, 5 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС); чл. 21 от Договора за

функциониранетона Европейския съюз (ДФЕС); Дялове
1У и У отДФЕС; чл. 45

от Хартата на“ основните. права на Европейския съюз, както и на чл. 121, ал. 1 от

Конституцията,на РепубликаБългария.
1. Нарушен е конотитуционниятпринцип за държавна гаранция на правата

на ливността по чл. 4, ал. 2 от Консштупията, задължението на съдебната власт

да защитава правата и законните интереси на гражданите по чл. 117, ал. 1 от.

Конституцията, както и задължението на съдилищата да осиТуряг равенство на

Гражданите предзакона .
.

Повдигането на обвинение при условията на чл. 269, ал. 3 НПК в
отсъствието на обвиняемото лице се превръща в единствено и достатъчно

основание това лице . да бъде задържано под стража, без да се изследва

действителното наличие на реаЛна опасност от укриване ,ШШ ”извършване на

престъпление. Приложението на чл. 269,” ал. 3 1-ШК е възможно в множество
бегне към задочно обвинение принадлежи

хипотези и преценката дали да се при
изцяло на прокурораи разследващия орган. Задочно

обвинение се повдига както

в случаите, когато лицето не е намерено на посочения от него “адрес в страната,

така и в случаите, когато то пребивава зад транпна напълно законно - при това
без лицето да подозира, че му е повдигнато обвинение. Достатъчно е

местоживеенето на гражданина да не е известно или да
не моЖе да.бъде призован

>

прецени, че задочното разглеждане на
обективната Истина

) обвинението е

ДСЛОТО няма да попречи за.разкриване На
Следователно ПРИ ВСЯКО ЗЯДОЧНО обвинение се “ПРОШОСТЗВЯ ОПаСНОСТ ОТ

укриване или извършванена престъпление, а задочното
обвинение зависиизцяло

от субективната преценка на прокурораПо този начин
обективните критерии по

ЧЛ. 63, 811. 1 НПК, които следва да бъдат преценени в процедурата по определяне

на най-Телосата мярка за неотклонение, ее заместват с факта. на задочното .

Това води до поравно третиране. на лицата, които са обвинени
бвинението е повдигнато задочно. За

„присЪствено“, и тези, срещу които. 0 .

първата- категория лица се Преценяват конкретни факти, свързани с тяхното
повдШНатото обвинение,. като е

4



"- престъпление.

. задочно), противоречина притЩИПана правовата

.

за задържане под стража Качеството

.като допуска задочно обвинение
- Република България, дори когато става

необходимо Да се съберат и доказателства, че съществува реална опасност от
1ри задочно обвиненителипа фактътукриване или извършванена престъпление.
1

на неприоъственоповдигнатото обвинение е достатъчно основаниеза определяна
без да се изследват конкретни

на най-тежката мярка за неотклонение,
обстоятелства и без да се доказва опасността от укриване или ИзвърШВане на

По законучастницитев наказателнияпроцес с еднакъв статут
имат еднаквИ

процесуални права и задължения. Поставянето в различен режим на лицата с

един Идсъщи процесуален статут (обвиняеми) в зависимост от решението на

прокурора „за начина, по който се попдига- обвинението (присъствено или
държава

2. Член 35, ал. 1 от Конституцията защитава правото на ”свободно
скапе на нейните предели.

придвижване по територията на страната и напу
Договорът от Маастрихт въведе понятието гражданство „на Европейския съюз

(ЕС) етражданинна ЕС е всеки гражданинна държава-членка.Гражданството
на

ЕС представлява основата на правото на лицата да се придвижват и да

пребивават свободно в рамките на теритфията на държавите-членки
Договорът

от Лисабон потвърди това право, което е включено “и в общите разпоредби

относно пространствотона свобода, сигурност и правосъдие.
„

"

Със създаването на нормата на чл. 63, ”ал. 2, т. 4 НПК българският -.

ЗЗКОНОдател фактически превръща конституционното право на свободно

на трашанина на ЕС, в основаниепридвижване, което есред съптносшитеправа .

на тражданин на ЕС дава на всеки

бЪШРСКИ ГраЖданин правото да пребивава трайно на територията
на дърЖавите-

членки на Съюза. Упражняването на това право обаче може“ да доведе до

задържане, ако тражданивът не бъде намерен на адреса
си в страната и му бъде

повдигнато обвинение (б мата на чл. 269, ал., 3, т. 4св той да знае за това). Нор
НПК не отчита правата на гражданина на ЕС и понятието „вътрешна граница“,

при всяко пребиваване извън “Предештте на

шма за пребиваване на.-"територията на

друга държава-ттенка на ЕС.
Следователно оспорваната

съдебната власт по “чл. 117, ал. „

свободно придвижване по чл. 35, ал.- 1

разпоредба накърнява задьгнкеннето на
1 от Конституцията да защитава правото на

.

от основния закон и чл. 3, 5 2 от Договора
-

1 ”от Договора за фушшонирането на
.за Европейския съюз (ДЕС); член 2

све В! и У от ДФЕС; член 45 от Хартата на
Европейския съюз (ДФЕС); Дял
основните права наЕвропейския съюз.
, 3. Разпоредбата на чл. 63, ал. 2, т.
31, ал. 3 и 4 отКонституцията. .

иновност и със забранаТа да се
ТЯ е несъвместима О ПРСЗУШЩШ на нев

налагатОШЖЩСНШна обвиняемия, КОИТО НадХВЪРЛЯТ нуждите на правосъдието.

4111114 противоречи на чл. 30, ал. 1-и чл.

5
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"които надхвърлят нуждите на правосъдието, в противо

*Конститупията. *
.

Д
*

.Конотитуцията, свързани с основните права,

??

- катонаказание. . .

-т. 4 НПК въвежда повече ограничения на

закон ПРОДОТЗВПЯВЗ. КОНСТИТУЦИоъша
на ЛСГдЛНО определение В

това понятие 08 приетите В

Нормата на чл. 31, ал. 4 от основния
гаранция срешу съдебен произвол, При липсата
българското право, приложими за съдържанието на
практикатана Европейския съд по праватана човека (ЕСПЧ) ключови принципи.
Конституционният съд приема, че „тълкуването на разпоредбите на

трябва да бъде съобразено с

нормите на Конвенцията за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ)“

(Решение Ле 3/04.05.2011” г. по к. д. Ле 19/2010 г.). Приложението на ЕКПЧ ;;

практикатана Съда по правата на човека дефшшра забраната за огранинаване
на

повече права, отколкото е необходимо за осъществяване на правосъдието, като
то изИскване за сЪответсгвие сзадължениеда се избягва злоупотреба с власт и ка

принципа за върховенство ”на правото (Доклад на ЕСПЧ по делото Задай ». ПК

ЕСНКи Решение по делото ]атез, И/еЦзапйьее в. ПК), 2012).

Преценката дали едно задържане под стража е произволно и Бтв-търпя
необХодимото за осъществяване на правосъшето преминава през оценка на.

жаНе и самото
ПРОПОРЦИонадшостта между използваното основание за задър

задържане. Иметшо поради това К. митетьт на министрите на
държавите-членки

на Съвета на Европа с Препоръка Кес (2006)13 относно временното задържане
„

под стража, условията, при които то се упражнява, И угаРаШШИШ 0136110”

стандарти относно
неправомерното му упражняване въвежда следните

"

задържанетопод стража: иновност и презуьтпцията в полза„3.7 [1] С огледна двете презумпции за нев
на свободата-задържането под стража на лица, заподозр
[ФССТЪШТСНИ6, СПО-СКОРОПЗКЩОЧСНИЗ, ОТКОЛКОТОправило.

изискване, ЧС лица, заподозрени в
[2] Не трябва да има- задължително

извършването на престъпление (или определени групи от такива шта) трябва
задължителнода бЪДат задЪржани под стража.

»

[3] В отделни случаи задържането под стража трябва да се използва само

когато е строго необходимо и като последна мярка; то не трябва да се използва

СПИ В ИЗВЪРППЗЗНСТО на

се счита, че разпоредбата на чл. 63, ал. 2,
правата на обвиняемите лица, -

откошсото е необходимо за осъществяване на правосъдието. Това ,

непропорциоиално ограничаване на права с в противоречие с принципа на

правовата държава и с. прогласената от Конституцията презумпция за

невиновност. Произволният извод на законодателя, че е налице
повишон риск от

укриване или извършане на престъпление само защото ШЩеТО, на което е

новдшиато обвинение,.не е“Намерено на адреса, води до ограничения на правата,
речие с чл. 31, ал. 4 от

Тези критерии дават основание да



“ вещи Н: се променя независимо О

“ЗЗВОРЯВЗ, специална сметка на ор

“ внесените пари и вещи като гаранция за целите
" ал. 5 НПК Има иранците последици

: Конституцията. Както се сочи 13 РешениеМз

„разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от К

. норма, без „да се отчитат оправдаят
,гаранти (засяга непосредствено и пепо

“ бъдещитеувреждащи правни последици с

искане Конституционният съц даС оглед на тези съображения правим
63, ал. 2, т. 4.обяви за ПРОТИВОКОНСТЩЦИОННЯ разпоредбата на ЧЛ.

5 3. ”Противоконституциониост на разпоредбите на чл. 73а, ал. 2 и чл.
416, ал. 5

ОСНОВАНИЯ
Разпоредбата на чл. 73а, ал. 2 НПК, предвиждаща налагане на

обезпечителна мяркв за направени съдебни разноски върху гаранцията, и

разпоредбата на чл. 416, ал. 5 НПК, преДВИЖДаща насочване на

изпълнението за съдебни разноскивърху сумата по мярката занеопелонение

„парична гаранция“ противоречат на чл. 4, чл. 17, ал. 3 и чл. 56 от

Конституцията наРепублика Бътария
”

.

(

"

.

Законодателяг е накърнил конституцтнно защитенитеправа на третите
лица, които "към датата на изменение на закона са дали като гаранция

по чл.

61 Ш свои пари или ценни книжа..По отношение на съда предоставените

като гаранция парични суми имат правното значение на залог
за обезпеЧаване на

чуждо правно задължение. Правото на собственост върху
заложените пари или

т обстоятелството, че с паричните средства се
Гана,. който налага мярката за неотклонение.

Третото лице, висело гаранцията в пари или ценни книжа, е поело заДЪлжение

единствено да обезпечава мярката за неотклонение, а не е юрангирало

изпълнение на евентуални иМуЩествеви задължения на обвиняемия или

-П0дсЪдимия. Имуществото на третото лице, дало свои пари или вещи като
”

гаранция за неотклонението на по" съцшшя, не може да “служи за

удовлетворяване на вземанията на кредиторите на осъдения, вюпочигезшо
тези .

на дьржавата, независимо от характера им - частни или публични. Всеки акт на

налагане на обезпечение им на насочване на принудително изпълнение върху
на чл. 73а, ал. 2 НПК и чл. 416,

на незаконно отчуждаванена Право на

собственост на тиранта „ трето лице, в наруЩение на чл. 17, ал. 3 от
5/26".09.2002 г. по к. д. Ле 5/2002 г.,

онституцията, “според която частната

собственост е неприкосновена, съдържа забрана за разпореждане с нея без или

въпреки несъгласието на собственика“.
Касае се до драстично нарушение на принципите на правовата

дЪРЖава: а)-

на принципа на правната сигурност. - ретроспективно действие на правната.
е правни очаКВания на третите ушна -
правиь/ю имущттвената сфера на лица,

които “при извършване на правното действие не са могли да знаят какви са
шушествен харшр); 6) напрщищ
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защитаСРБПЗУ действиетона ВЪВСДСНИТСНОРМИ.

.”

ЗЗШЦИТВИКЗ В раЗПОРСДИТЗЛШОТО заседание, дор

.

закон. .

на забрана на произвола, ВШОЧИТСЛШО ТОЗИ на ЗДМИЪШСТРЗЦИЯГЗ На ОРГЗНИТС на
съдебната власт в хода на обезпечаванена служебното провеждане на пренесе, и
непропорционштна намеса в личната правна сфера на тези лица
(непропорционашта намеса в личната имушественасфера на гражданите,Напълно

несъответстваща на защитаванитеинтересифиска или бюджета на органите на
съдебната власт); в) пренебрегване на притнШПа на независим и ефекшвен
съцебен контрол (обезпечаванетои отнемането се осъществяват

в производство,

до което третите лица * гаранти нямат правен достъп) и г) незачитане на

правата на човека, на забраната за недискримипиране и на изискването за

осигуряване на равенство пред закона „ накърнено с правото на собственост
до степен на неговото отричане и гарантите нямат нижакви правни средства за

съображеНия правим исканеС оглед на гореизложените
ституционниразпоредбитенаКонституционният съд да обяви за противокон

чл. 73а, ал. 2 и чл. 416, ал.5. .

5 4. Противоконституционносгна разпОредбата на чл. 247в, ал.
1, т. 3 в

частта „в случаитепо чл. 94, ал. 1“

ОСНОВАНИЯ -

“ "

Със Закона за изменение и допълнешае на ШПС (ДВ, бр. 63 от 2017 г., в

сила от 5.11.2017 г.) бе приет нов член 247в, който гласи:
„Участници в разпоредителнотозаседание

Чл.. 247-в. (1) Разпоредителнотозаседание се отлага, когато
не се яви:

прокурорът;
“ .

ПОДСЪДИМИЯТ, ако явяването му не е задължително, 0СВСН>В случаите на чл.

269, ал. 3;3. защитникът- вслучаитепочл. 94, ал. 1. „

(2) неявяването на пострадалия или неговите наследници
и ощетеното

юридическо лице без уважителна причина те пречка за провеждане на

разпоредителиото заседание.“
“ " -

ал 1, т. 3 НПК е видно, че при появяване на
и по уважителшипричина, съцътне
заштвшс не е задъшшшо по

От разпоредбата на чл. 247в,

е ДЛЪЖСН да ОТПОШ делото, аКО участието на

Цитираната разпоредба противоречи начл. 56, начи.
30, ал 4, начи. 121 от

Конституцията във връзка и е основното начало на чл 6, ал. 1 отКонституцията, .

както и с принципа на правовата държава (Преамбюл, чл 4, ал 1 от.

Конституцията) » . >

„

"
.

,“

.
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. прекпузия на възраженията за до

или тълковник и. извършването на съдебни след

" ВШОЧИТСЛНОИ тази на Европейския СЪД за правата Н

нарушения на процесуалните правила по ал. 1, т.

По отношение на несъответствието с чл. 56, чл. 30, ал. 4 и чл. 121 от

Конституцията във връзка и е основното начало на чл. 6, ал. 1 от Конституцията

Конституционният съд е изразил становище в РешениеМз 9/14.04.1998 г. по

къ д. Мз 6/1998 г., като е обявил за противоконституционна абсолютно

идентична норма отШПС (чл. 269, ал. 2, т. 3 ШШ).
Конституционниятсъд е приел, че „съществен елемент от

общото право на

защита представлява правото на гражданите да защитават правата
си с помощта

назащитник“. " .
.

Според Конституционния съд „правото на гражданите да организират

защитата на правата си с използване на кватшфицирано лице - Защитник

придобива особено значение тогава, когато за гражданина е Необходимо при

“защитата му познаване на законите, съдебната практика, правната теория и

съдебните и административни процедури“. Тази предпоставка е налице в най-

голяма степен за предвиденото в ЪШК „разпорештгешо заседание“, на което се

обсъждат ВЪПРОСИ 0Т.ИЗЮПОЧИТСЛН0правно естество: ПОДСЪДВО ПИ е Дед-[ОТО на

съда; има ли основание за прекратяване или спиране ненаказателното

производство; допуснато ли е“ на досъдебното производсто отстраншдо

съществено наруШение на процесуални правила, довело доограНИЧаване на

процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите
глеждане на делото по особените

НЗСЛСДШ; НШШПС ЛИ са основания за раз
Правила; разглеждането на делото при закрити врати, пришшчшето на резервен

"СЪДИЯ или съдебен заседател, назначаването на защиТНИК, вещо Лице, преводач

.

ствени действия по делегация;

взетите мерки за прецесуална принуда; искания за събираНе на нови

доказателства;насрочванетона съдебното заседание и
.пицата, които следва да се

призоват за него (чл. 2483 ал. 1 НПК). В това заседание СЪДЪТ-Се произнася и по

направените искания за конституиране на страни в производството
(чл. 248, ал. 2

НПК). В съдебното заседание не се обсъждат нарушения", свързани с
енката на доказателствата и

допускането, събирането проверката и оц

доказателственитесредства (чл. 248,- ал. 4 НПК).
От пръв поглед е" видно, че лице без специална юридическа кошетентност

.

не може давземе огношешае по въпросите; които се поставят на разглеждане в

разпореди-гетото “заседание. Наразяванего на становЩе по тези въпроси -

изисквапознаване на правната теория, процесуалния закон
и съдебната практика,

а човека (ЕСПЧ). *

-

От особено значение е и обстоятепсгвото, че “чл. 248, ал. 3 НПК въвежда

пуснати съществени процесуални наруШения на

дебното заседание пред първоинстаЩИОнвия,
се правят възражения за допуснатите

3, които не са били поставени
9

досъдебното производство - „в съ
въззивния и касационния съдне могат да
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. .СЛУЧаИТе, когато адвокатската ЗЗЦШТЗ НС

. на правото, са, че той след преклузията не р

-- защити правата и законните си интереси При тов

“разпоредба от НПК, изрично се сочи, че

. защита има специална контактна гаранция в

интиции на процеса Томоже и да не е упр
. гражданин, но след
. адвокат,

ание, включително по почин на СЪДИЯТа-
на обсъждане в разпоредителнотозасед

. Без съмнение е, че лице без
докладчик, или които са приети за несъществени“

сериозни познания в областта на наказатешто-процесуалното
право не би могло

„,да постави на обсъждане“ нито един от въпросите, които се разглеждат в

разпоредителното » заседание, да реагира на направените от другите страни

искания ИЛИ Да се ВКЛЮЧИ В обсъждането на въпросите, поставени ОТ съдията-
алифициран в областта

докладчик. Последиците за обвиняемия от това, че не е квазпонага с никаква процесуална

ВЪЗМОЯСНОСТ да се ЗШШШ СРСПЩУ допуснатите по отношение на .НСГО съществени
ВОДСТВО, дори ако ЗНГЗЖИРа за

процесуални нарушения на” досъдебното произ
свой защитник високо професионален адвокат - нито пред първоинстанционния
СЪД, НИТО пред въззивния съд, нито пред Върховния

касационен съд.

Би могло да се очаква„че в една правова държава осъзнаването на строго

юридическияхарактерНа разпоредителното заседание
би довело законодателя до

идеята, че участието на защитник на обвиняемия в това заседание следва да с
ставя пред Конституционния съд,задължително. Този“въпрос, разбира се, не се по

одателства Тук се акцентира само на
доколкото той не маже" да закон
невъзможността обвиняемият без помощта на зацигвик да вникне в правната

фекгивно в съдебното заседаБИе, за да
проблематика, а ОТГЗМ "- ”И да унаства 6

а *- С ПРОЦССУЗЛБИ,ПОСПБШШ,

които са фатални за неговата защита и пред следваЩШе съдебни ИНстаНцин.

Предвид на това Висшият адвОкатски съвет счита също, че е и"аруШен принципът

на правоватадържава. Както е посочено в Решениеш
10/03.12.2009 г. по к. д. М.:

12/2009 г., правовата държава „не може ,а предоставя права, които не могат да

бъдат упражняват“. -
.

в Решение М 9/14.04.1998 г. по к. д. Ке 6/1998 г., -0 коего

Конституционният съд е обявил противоконшитуциовиостта на англогичннта”

„правото на граЖДаьтиНа на адвокатска
случай на започване на

наказателна процедура срещу него от моме “на задържането му и
ал. 4- от Конституцията ИзричНото

привличането му като обвинявм - чл. 30,
челния процес има особенозначение за

посочване на това право в наказа .

необходтшостта от специфични
задържания или обвинения гражданин с оглед"

ждаие на защитата на правата му ипознания и умения за организиране и прове
важността на тези права. Това право на защита се разпростира за всички

. ажнено от задържания или обвинен
олзвал от него и е упъштомощил

това му право не може да бъде ограничено или отпего“.

че „с допълнението на чл. 269, ал. 2 НПК в

с задължителни съдът по наказателното

дело не отлага делото, когато запШТНИКЪТ на подсъдиьшя не се яви в съдебното

като той веЧе се е възп

Конституционният съд е приел,

10



:ЗЗШЦИТЗТН на подсъдимия И затова се над

Апровеждане на РЗЗПОРЗДИШЛНОТО заседание.

защитника на подсъдимия. Но, от друга страна,

“, заседание.Налице е явна неравнопоставеностна стр

* защитника и на останалите страни в процеса в

Конституцията създава задьшкение за “съцили
" условия за състезатедшоетв съдебния

4 *в същия текст.“
”

противоконституционностосновно с мотивите на

. се добави, че Конституционниятсъд е стиг
“ време законът не е „преклутшрат възможността

заседание. По този Начин затова заседание подсъдимият се лишава от своята
ито ще бъдат извършони вадвокатска защита. Всички процесуални действия, ко

това заседание, ще бъдат извършени, без да е обезпечена възможността на

ПОДОЪДИМИЯ Граждани да се защити по избрания от него начин на защита „
защита е адвокат. Това несъмнено би го злепоставило“. Конституционният съд е

Приел, че „въведеното ограничение на правото на зашита надхвърля

необходимото за осъществяване на съдопроизводството. Търсенето и

установяването на обективната истина би било затруднено без учасТИето на
ага изводът, че дори с въведеното

ограничение на правото на защита се затруднява осъщоствяването на .

правосъдието“.
*

. -

" ”

Относно несъответствието на атакувалата разпоредба с чл. 121, ал. 1 от ,

Конотитуцията във-връзка и е основното начало на чл. 6, ал. 1 от Конституцията
>

“

следва да се посочи, че чл. 121, ал. 1 от Колсштуцията
задължава сьдилищата да

осигуряват равенствои условия за състезателност
на странитев съдебния процес. .

“

От текста на ал. 2 на чл. 247в НПК е видно, че неявяването на пострадалия или“ (вероятно законодателят снеговите наследници И „ОЩСТВНОТО юридическоЩе
ПРИШЗ не % пречка за,

имал предвид негов представител) без унажитепна .

Рег женшен/(ши а сощтапо - ако
лице“ не се явят по разпоредителното

отлага Това обаче не се отнася за
неявяването на прокурора - без
а отлаганена разпоредитешюто
аните в накгзатешшя процес.

ото при неяВяване на
По повод на различния режим на отлагане на дел

РешениеКе 9/14.04.1998 г. по к.
изнесъл, че „текстът на чл. 121 от
щата да осшурят равенство и

процес, но това те не могатда сторят, щом

самият процесуален закон създава положение на неравенство на страните в

Процеса, а това води и до нарушаването на приъщищт
на състезателност, залегнал

пострадалият или „ощетеното юридическо
заседание псуважитешта причина, делото се

значение ПО каква причина,"всякогае основание З

д. Ке 6/1998 г. Конститушюнният съд се е про

обосновава
.

възраженията си “за
цитираното решение, тъй като

то изчерпателно и без многословност обявява противоконотитуцпонността на

аналогичнатанорма на чл.-269, ал. 2, т. 3 на дейст-Ващия
тогава НПК. Следва да

нал до тези изводи, макар че по онова
на подсъцимия да защитава

„ например пред .

Висшият адвокатски съвет-

“правата си във всеки един стадий на процеса
съд. Режимът иа

,
: първоинсташтионния, въззивния .или
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- си

.

служебно назначенот разследващи орган Защитник

> по свой избор, което е-шанешна частот право

ажността на тези права. Това право на
дни на процеса. То може и да не е

но след като“ той вече се е
му право не може да бъде

провеждане на защитата на правата му и в

защита се разпростира за всички инстан
упражнено от задържания или обвинен гражданин,
възползвал от него и е упълномощил адвокат, това
ограничено или отнето“.

След като правото на адвокатска защита на обвиняемия е проГЛасено от
КОНСТШУЦИЯГа, държавата е длъжна да създаде тарантши за упражняването на

това право. Конституциошште права, които не са гарантирани от закона, са
безсилни - те представляватбезполезнапрокламация -

-

От това следва, не ако обвиняемият с упълномощил адвокат - защитник и
желае упъШомощеният от него защитНИК да участва в предявяването на

разследването, законът не може да му отнеме това право.;
-

Освен това правото на адвоКатска защита" не може да бъце сведено

единствено по случаите, В КОИТО ЗЗКОНЪТ предвижда ЗШШШО учзстие На
ОКЗТСКВ. ЗаНШТа означава преди

защитник. Но дори и в тези случаи правото на адВ
ВСИЧКО да се гарантира на обвиняемия правото на защитник по свой избор.

Игнорирането на това право чрез заместването на упьшомощеНИЯ адвокат СЪС.

(независимоот основанията,
обвиняемия от правото му на защитник

то му на адвокатска защита

Практиката на институциите в Страсбург сочи, че правото на обвиняемия

да упълномощи защитник по свой избор следва дабъде гарантирано. Според

Комисията „в повечето случаи адвокатът, избран от самия обвиняем, е по-

ПОДХОДЯЩ да поеме запщгата“. От това следва, че “като общо правило

обвиняемиятне трябва да бъде пшпаван против волята „му
идш без негово знание

от (съдействието на адвоката, който сам еизбрал“ (Доклад от 14.07.1982,на
(1987), р. 25, по делото Годи). А по делото Кростсан Съдът приема, че

включително при назначаването на защитник националните
СЪДШШЩа трябва да

вземат предвид желанията на заштита. СЪДЪТ не е ЧУЯСД На идеята, че тези

женаниямогат да бъдат пренебрегнати „в интерес на
правосъдието“р(Решениеот

, ателят оспорва назначаването25.09.1992 г., А.2З7-“В, р. 33. В това дело Жалбопод

на трети адвокат на защитата). Очевидно е обаче, че-при
зададенитестандарти

„интересът на правосъдието“ следва да се Преценява
конкретно по всяко дело, а

принципиалното отхвърляне на участието на упълномощени защитник чрез

закона и» служебната му замяна е назначен защитник се явява непропорционашта

ьшрка, КОЯТО противоречива принЦИПа на правовата“ дьржава, Както и на

конституционно гарантираното право на защита На обвиняемия на всяка
фаза на

производството.

които са пречка за явяването му) литпава

С оглед на тези съображения правим искане Конститудионният съд да

обяви за противоконституциОннаразпоредбата на
чл. 227, ал. 5.

“ *
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- трсшки. Това „само по себе си с

“ определението за НЗСРОЧВЗНС на делото И прекратява СЪД

.“
., аДВОКНТСКИ СЪВСТ се СОЛИДЗРИЗИРЗ, с ВШКДЗНВТО На

чл. 248а (в Цялост) и
5 6. Противоконституционностна разпоредбата на

што е констатирал
на разпоредбата на чл. 252, ал. 2 в частта „или ко

очевидни фактически грешки В обвинителнияакт“

ОСНОВАНИЯ
Със Закона за

кодекс (ДВ, бр. 63 от 2017 г.,
непознат досега в наказателнопроцесуалнотоправо - „
факттески грешкив обвинителния акт“.

Разпоредбата на чл. 248а “НПК гласи:
„Отстраняванена очевидни фактическигрешки в

обвинителния акт

Чл. 248а (1). Когато свдът установи очевидни фактически грешки в

обвинителния акт, определя 7-дневен срок, в който прокурорът-следва да Ш

отстрани.
.

, : . .

(2). Съдията .. доклндЧшс едноличн

изменение и допълнение на Наказатетшо-проЦесуалния

в сила от 5.11.2017 г.) се въвежда институт,
отстраНЯВане на очевидни

о, в закрито заседание отменя
ебното производство,

рока по ал. 1 или не еотстраннл
ако прокурорът не внесе обвинителен акт в с

очевидните фактически грешки. Разпореждането не подлежи на ОбЖаЛВане и

протестиране. : .

.

(3). Препис от разпореждането на същите - докладчик се изпраща на

странитеи се уведомяват призованите липа.“
:

Разпоредбата на чл. 2483 НПК е противоконституциовна, тъй като

противоречи на чл. "56,- чл. 117, ап.1 и 2, чл. 121, ал. 1 от Квиетитуцпята Тя!

противоречи и на принципите на праговете държава Шреамбюп, ЧЛ. 4, ап. 1 от

Копегитуцияга).
Понятието „очевидна фактическа грешка“ не е дефинирано. Висшият

Конституцгюнния съд, ”че „не

може да се изисква от закона да съдържа дефиниция за всяко употребено

понятие“ (Решение Ме 1/2015 г. но те д. Ке 8/2004 г.). Липсата на законова

дефиниция в случая обаче крие риск от съдебен произвол, тъй като

„отстраНяването на оневидви фактически грешки“ следва
ясно да се отграничи от

института на изменение на обвинението.
Изменяването на обвинението по пътя

на отстраниваНе на очевидни фантически грешки Ще доведе до грубо

? накърняванена правото наподсъцщшяна запшта.
.

“

шки“ се извършва , след
Отстраняването .на „очевидни фактически тре

разпоредителното заседаНИе (по аргумент от ал. 2)

изслушан становищата на страните относно " ев

обвинителния акт и не е констатиран (сам.или с тяхно сь
оксиморон, тьй

. Товаще рече, че съдътвече е
ентузлни недостатъци на

действие) „очевидните“
като семантичвски
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..подсъцШшят не разполага с процесуално сред

* 38. СЪДИЛШЦЗТЗ Да, осигурят равен

1 или. не е отстранил Очевиднитс
отстраняванетона очевидни фактттЧестШ гр

7

нов обвинителен или по друг начин.
начин“ за поправяне на треппсата, което

“ сигурност и предсказуемОст - елементи
“ ал. 1 от-Конституцията). В противоречи

.чбъде уведомен за тази процедура

положение на неравенство на страните впр
на принципана сьстезатсзшост,залегнал в съ .

. .

ебното производстВо,

прилагателното „очевидно“ означава „нещо, което не може да не бъде

забелязано“.
Всъщност в случая става дума за явно неизпълнение на СЛУЖебни-ге

(процесуалните) задълженияна прокурора, който е внесъл порочен обвинителен

акт, и на съда, който не е забелязан „очевидното“. От неизпълнението на тези

свои задължения обаче прокурорът и съдът черпят правото с взаимни

Усилия да внасят изменения в обвинителния акт до ностановяването на

присъдата, и то без участието на подсъдимия и неговия заЩИтник. Само по

себе си тованакърнява равенствотона страните в противоречив
(: ЧЛ. 121, ал. 1 от

Конституцията и превръща съда в помощник на прокурора в нарушение на

изискването за независимост (чл. 117, ал. 2 от Конституцията).
.

Отстраняванетона очевидни фактически треппси не
е обвързано със срок, ,

от което следва посоченото по-горе - че отстраняването на им може да бъде

извършено до постановяванена присъдата. Това създава
възможност за съдебен

произвел, тъй като подсъдимиятняма НИКаква гаранции, че обвинителнияг акт

има да. бъде променен, след като вече
ани съдебните прения, т.е.са били изслуш

след като" защитата е Изложила становището си по
обвинителния акт във вида, в

който е бил внесен в съда В противоречие с чл 56 от Конституцията
ство на защита срещу

неправомернапромяна в обвинителния акт.
-.

Както вече беше посочено, процедурата по отстраняване на очевидни -

факшчески грешки протича без изслуШВане надодсъцимия и без дори той да

Алинея 1 на чл. 248а НПК не посочва с Какъв

Ш съдът констатира „очевидните фактически греппси“ и не го задължавгт да.

запознае с този акт подсъцимия. Това противоречи на ЧЛ. 121, ал. 1 от

КОНсГШУЦИЯта, който изисква от съдилИЩата да осигуряват равенство и условия

.за състезателност на страните в съдебния процес. Съдът не може да създаде,

такива условия, ако законът не ги гарантира.
Съгласно РешениеКе 9/14.04.1998

.г. по к. д. Ш 6/1998 г. „текстът на чл. 121 от.Конституцията създава задължение

ство и условия за състезатетшост в съдебния

щом самият пр0Цесуален закон създава

оцеса, а това води и донаруШаването -

щия текст“.
ПРОЦСС, НО това Те не МОГЗТ да сторят,

Според ал. 2 на чл. 248а НПК съдът прекратява съд
.

несе обвинителенакт
ако в определения му от съда 7-дневен срок прокурорът

не в
фактически грешки. От това следва, че

ещки може да стане чрез внасяне на
баче не посочвгъ какъв е „другият

протИВоречи на принципа за правната
на правовата държава (Преамбюп,чл.

4,

е с» конституциОННОгарантираното право
15
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:*”

те.»

» обвинителен ЗКГ, ПО реда на глава Двад
„
ПО реда на Глава Двадесет И Седма И двадесет И осма ил

обвинителнияакг“ разпоредбата на чл. 252,
-- чл. 117, ал. 1 и.чл.- 121, ал. 1 отКон
" на правовата държава (Преамбюл,чл.

. .СЪД да “обяви за противоконшитуционна разпор
разпоредбата на чл. 252, ал. 2 в част ,

.
„фактически грешки в обвинителнияМ“.

НЗ ЗЗЩИТа И С изискванетоза равенствона СТРЗЪГИТС ЗЗКОНЪТ НС задължава съда да

връчи новопостъпилияобвинителен акт на подсъдимия, нито да го уведоми за

„другия нечии“, по който е извършена поправката. При това, след като

разпоредителното заседание вече е било проведено, не могат да се правят

ВЪЗРЗЖеНИЯ срещу новопостьтшпия обвинителен акт. Това даВа предимство на

прокурора пред оставащите страни в процеса противно на чл. 121, ал. 1 от

Конституциятаи накърняваправото на защитана подсъдимия.

Изложенитесъображения са валидни изцяло за разпоредбата
на чл. 252, ал.

(дано на дело, образувано по2 НПК: „Когато не са налицо основания за разглел
есст и девета, а по искане на страните- и

и когато е констатирал
бвинителиия акт, съдебното заседание се

очевидни фактически грешки в о
едителното заседание.“

5“- насрочвав едномесеченсрок от разпор .

В частта „юни когато е констатиран очевидни фактически грешки в
ал. 2 НПК противоречи на чл. 56,

ституцияга; Тя противоречи и напринципите
4, ал. 1. от Конституцията).

.

С оглед на изложенитесъображенияправим искане Конституционният
едбата на“ чл. 2482! в цялост и

,ИЛП КОЙТО е КОНСТЗТПРЗЛ очевидни

% 7. ПротивокоистиЦЩионност на разпоредбата на чл. 358, ал.-
2

? ОСНОВАНИЯ
Оспорваната разпоредба на чл.

Особени правила, Глава двадесет и четвърта
358, ал. 2 НПК се съдържа 13 Част пета,

„ Бързо произведство. Член 358

"гласа: .

„Действия на съдията-докладчик
Чл. 358. (1) В случаите по чл. 357, ал. 1, т. 3 съдията

докладчик

1...
" .

2.. .
,

-

ръща делото на наблюдаващия
.
3... прекратява съдебното производство и в

прокурор,” когато е допуснато отстравимо

процесуалните правила, довело до ограничаване
съществено нарушение на
на процесУалшпе права на

*

обвиняемия по чл. 249, ал. 4, т. 1;

(2) В случаите по ал. 1, т. 3 делото
”не може да бъде върнато повторно на

същото основание.
,
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- обвиняемия по чл. 249, ал. 4, т. 1“.

правото на защита на подсъ

Разпоредбата на чл. 358, ал. 2 ШПС противоречи на принципите На

правовата държава (Преамбюл, чл. 4, ал. 1 от Конституцията) и на правото на

защитана обвиняемия (чл. 56 от Конституцията).
*

Съгласно чл. 249, ал. 1 НПК съдът, прекратява съдебното производство в

- случаите.на чл. 248, ал. 1, т. 3 (когато на досъдебното
производство е допуснато

отстранимо съществено нарутпение на процесуални правила, довело до
бвиняемияпо чл. 249, ал. 4, т. 1).ограничаване на процесуалнитеправа на о

“ Съгласно ал. 2 на същняччлен, когатопрекратява съдебнотопроизводство

на основание ил. 248, ал. 1, т. 3, съдът връща делото на прокурора, като с

определение посочва допуснатите нарушения. В. тези случаи прокурорът е

отстранява допуснатитенарушения.
,

Разпоредбата на чл. 249, ал. 4 НПК Изброява съществените и отстраними

нарушения на правата на обвиняемия: да научи за какво престъпление е

привлечен в това качество; да дава иша да откаже да дава обяснения по.

обвинението; да унаства в производството; да има защитники да
получи писмен

преВОД на разбираем за него език по чл. 55, ал.- 3, когато не владее-български

език.
В бързото производство разпоредбата на чл. 358, ал 1, Т. 3 НПК е

аналогична на разпоредбата на чл. 249, ал. 1 НПК - съдът е длъжен да прекрати

съдебното производство, „кегато (: допуснато отстранимо съществено нарушение

на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на

НПК обаче прогласява, че „в случвите по

ЗП- 1, Т. 3 делото неможе да бъде върнато повторно
на същото основание“.

От това следва, че ако прокурорът не поправи допуснатите

съществени процесуални нарушения, накърняващи правото
на защита на

обвиняеМин, съдът ще бъде длъжен да разгледа и реши делото въпреки

противозаконното протичане на досъдебното производство. .

. Забраната за съда да върне делото на прокурора на същото основание

ревнаЧава, че дадените на прокурора уКазания за поправяне на допуснатите

съществени процесуални нарушения губят 3

може да застави прокурора да попр
прецесуални нарушения, но прокурорът може да застави съда да гледа и

реши Делото В нарушение На правото на защита. Така се узаконява

доьШНИРащата роля на прокурора над съда, което противоречи
на принципитена

правовата дърЖаВа елото в стаите, когато е накърнено
Забраната за повторно връщане на д

дшиИя оз. ачава, че съдът е длъжен да разгледа
депото

че на досъдебното Производство(рег
атицшвцццц

) “обвиттяеьшяг не е. научъш за какво престъпление
17

Оспорваната алинея 2 на чл. 358

адЪЛжитеШШЯ си характер. Съдът не
ави допуснатите съществени

независимо отобстоятелството,
а сонатаио от чл. 249, ал. 4, т. 1“



.Конститутптяга). Поставянето на прокур

,

протеста не могат да се правят възраж

. искането).

а канество; е бил лишен от правото му да дава или да откаже да
изводството; да има защитник и
език по чл. 55, ал. 3, котато не

е привлечен в тов
дава обяснения по обвинението; да участва в про
да получи писмен превод на разбираем за него

владее български език.
Така се узаконява злоупотребата с правомощия и обвиняемият, в

противоречие с чл. 122, ал. 1 от Конституцията, се лишава от правото му на

защита на досъдебното производство.А съдът, въпреки задължението си по чл",

1 17, ал. 1 от Конституцията,не можеда защити праватаи законните
му интереси.

Забраната за повторно връщане На делото на прокурора откриш
антирани права: по чл. 30, ал.

възможност за накърняване на коншитуционно гар
4, по чл. 56 от Конституцията.Толерирането на действиятанапрокурора, с които

се накърняват правата на обвШемия, поставянето на прокурора Над "съда-

ава (Преамбюл, чл. 4, ал. 1 от
противоречи на принципа на правОвата държ

ора над съда противоречи на Идеята за

върховенство направото.
Противоконституционниятхарактер на оспорваната

разпоредба се допълва

(: противоконвгитуционната разпоредба на чл. 360, ап 2 НПК: „С жалбата и-

енияза допуснати сьЩествени нарушения

на процесуалните правипа в досъдебното производство, с изключение на тези,

свързани с допускане, събиране проверка и оценка на доказателствата и

доказателствените средства“. Както и със забраните по чл. 248, ал. 3, .чп. 320, ал.

2, чл. 348, ал. 3, т. 1 и чл. 351, ап.- 2 НТШ за инстанционен контрол вьрху
. .

допуснатите съществени процесуаттни нарушения на
досъдебното ПРОИЗВОДСТВО

(Противокоиститупионността на тези разноредби е разгледана в 5 10 от,

Така подсъдимият по т. нар. „бързо

конституционното си праВо да получи от съда Защита на правата
и законните си

интереси. Прокурорът може да задължи съда да разгледа И реши делото

няемия, но обвиняемият неможе да

производство“ е напълно лишен от

»ВЪПРЗКИ НЗКЪРВОНИТС права на обви
си от нито една-съдебна инсташшя,

поиска съдебна защита на правата
противнона чл. 117“, ал. 1 отКонституцията). .

Накърнява се и равенството на гражданите пред закона. Когато делото се

разглежда но общия ред (а не по реда на бързото производство), съдът има

правомощиеда връща депото па прокурора, докато
бъдат поправени допуснатите
обвиняемите по разш-шите

съществени нарушения на процесуалните права
о и също “процесуаштокачество, се

Наказателни депа, които се намират в едн

поставят в различен процесуален режим единствено поради идеята на

законодателяза ускоряване на част от децата. В бързото производство праватана
.

подсьдимия се накърняват в Шеш- на “бързината. Това противоречи на
.

ЕФИЩИШС на.правовата държава.
18



го)

,

305, ал. 6

." ал 1, чл. 6, ал. 2, чл. З1,”ал. 4, чл. 56, чл. 57, ал. 1, чл "121, ал.

Конституцията на РепубликаБългария.

138. извършено адьшнистративно на

С оглед на този съображения правим искане Конституционниятсъд да

Обяви противоконсТИтуционностга на разпоредбата на чл. 358, ал. 2

5 8. Противоконституционностна разпоредбите на чл. 301, ал. 4 и чл.

ОСНОВАЪШЯ
Разпоредбите на чл- 301, ал. 4 и чл. 305, ал 6 НПК противоречат на чл. 4,

1и2ичл.122от

о-пропесуалният кодекс определя „

изводство, за »да се осигури
На виновните и правилно

1; Съгласно чл. 1, ал. 1 НПК Наказателна

реда, по който се извършва наказателното, про
разкриване на престъпленията, разоблИчаване

прилаганеНа закона 7

. .

Съгласно чл. 2, ал. 1 Наказателно-процесушшият кодекс се прилага за

всички наказателни дела, образувани от органите на органите на Република
”

Бъшария. .
-

*

“

По този начин чл. 2 НПК дефинира
дела, образуванипоповод напрестъпления.

- .

.

По наказателнитедела от общ характер съдът се сезира от прокурора. .

Съобразно чл. 127, т. 3 НПК прокуратурата „привлича към отговорност

лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по“ дела От

общ характер“. Тя няма правомощие да » привлича лица към

адъшнисгративнонаказатезша ОТГОВОРНОСТ, респ. да сезира съда с искане за,

налагане на адъшнистрагивнонаказание.
.. -

»

На това оснОвание чл. 243, ал. 3 НПК предвижда, че когато прекратява

наказателнотопроизводство на основание чл. 24, ал.
1, т. 1 НПК поради това, че

ПРОКУРОРЪТ изпраща

предмета на наКазатешшя процес -

-деянието съставлява адШШстративно нарушенне,
по компетентност на

"материалите заедно с веществените доказателства
мисъл е и чл. 36, ал- 2 От Закона за

съответния административен орган.. В същия с

административниге нарушения инаказания (ЗАНН).
Върху тази дейност на прокурора се осъществява съдебен контрол - ако

съдът установи, че деянието, ОПИсано в обвинителния акт, СЪставлява

административнонарушение, съдът прекратява
наказателшш производство (чл.

250, ал. 1, т. 2 Н111(),“като изпраща депото заедно с веществените доказателства

по компетентност на съответния ашиинишративнонаказващ
орган (чл. 250, ал. 2

НПК).
*

“
*

" Така в разпоредбите на чл. НПК и чл”. 250, ал. 2 НПК
сезира наказателния съд

закоттодателят ясно .очортава,“ че про >

уптение. с, искане за налагане на
243, ал. 3

курорът не може да
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”

„административно нарушение, предвиден

, става с крайния процесуален акт.

”

равенството” на гражданите пред закона

” съставлява административно нарушение, пред

. взаИмно ИЗКЛЮЧВЗХЩИ се правомощия

“установената им от Конституцията и закона комп

;Ле 2/235052013 г. по к. д. Ке 1/2013 г.,
8/2004-г. и др.) Когато обаче се касае до взаимно

административно наказание, нито наказателнияг съд е компетентен да разглежда

дела за адмшшстративни Нарушения и да налага административни наКазания,

Тази правна материя се регулира от ЗАНН и е извън предмета на наказателния

процес.
След като възлага на съда да прекрати нак

изпрати делото по компетентност на съответния административнонаказващ

орган, законодателят обаче му предоставя и правомощие, което изключва

първото (чл. 301 ал. 4 НПК) - „при решаване на въпроса по ал. 1, т. 2 съдът
се произнася и дали извършеното деяние съставлява административно

нарушение“. А чл. 305, ал. 6, НПК оправомощава съда да признае

подсъдимия за невинен и Да МУ наложи административно наказание, когато
” *

ИЗВЪРШОНОТО деяние се наказва ПО адмипиогративен РОД В предвидените В

особената част на Наказателно-процесуалния кодекс. случаи или когато
видено в-закон или указ.

По този начин законодателят вменява на първоинстанционния съд
две

- от една страна, той е длъжен да
огшсаното в обвинителния акт

азателното ПРОИЗВОДСТВО И да

прекрати наказателното проиЗводство, когато

деяние представлява адвшнистративНо нарушение, а, от друга страна, е длъжен

"да наложи на подсъцимия наказаНИе, когато
.
деянието съставлява

о.в законшш указ“. .

,

да прекрати производството,
не може

Очевидно е, че съдът, който е длъжен налагането на наказаъше
да разглежда делото. Той не може и да наказва,

заЩото

действат всякога само в кръга на
етентност. Те разполагат с

праВОМОЩИЯ, които трябва да саясни, за дасе изпълнява
правилно законът. .

Висшият адвокатски съвет споделя разбирането на КолегитУЦИонния
съд,

че не всякога противоречията в законодателната
уредба и нейното тъшсуВане са.

нстшуционносг на уредбата (Решение
достатъчни, за да се установи противоко

Решение На 1/27.01.2005 г. по к. д. Ш
ПЗКЛЮЧВЗПШсе ПРЗВОМОЦШЯ на,

държавните органи,
“ това подравя правовата държава, Защото накърнява

принципа на закониостга, на който се изгражда
държавата. Накърнява се грубо и

(чл. 6, ал. 2 от Конститутшята), което
от държавните органи и

В правовата държава държавните органи

включва еднаквото третиране на “гражданите .

щи ясни и безпротиворечиви
.. прилагането ПО ОТНОШСШСП на ТЯХ на едни

>

ако не го прекрати е
"задълженията от страна на прокурора и първ

- правила. Ако прокурорът или пър
" производство,по отношение на гр

и „съ
воиншанттионниятсъд прекрати наКазателно-ю

ажданина ще се прилагат правилата
на ЗАНН,

"

правилата на НПК. В този смисъл неизпълнението на
описганЦИоншш съд води до

злепоставше на гражданина. Когато държавните органи имат “взашлно
20



съответните ведомства дзгьжностнилшта“.
-

13 долу.)

ПРРШШПИТС на правовата ДЪРЖ

деянията по чл. 135,ал. 5, чл. 2186, чл.
“ чл. 228, ал. 3, чл. 231,.ал. 2, чл. 232, ал.-3, чл.
353, ал. 4 се прилагат разпоредбите на 3

-.-нарушения и наказания.

”

- финансите или от председателя на Държавната

.
технически надзор;

"

водите или от. шнисгъра на
- съобщенията.“

налага с наказ

изключващи се правомощия, се касае до „нетърпимо противоречие между

законовите норми, с което се нарушаваконотитуционниятпринцип
на правовша

държава“ (Вж. в този смисъл Решение Кв 1/27.01.2005 г. по к. д. Ле 8/2004 г.),

2. В чл. 301 НПК алинея 4 гласи: „При решаванена въпроса
по ал. 1, т. 2

ставлява административно
СЪДЪТ СС произнася И дали ИЗВЪРШСНОТО ДОЯНИС .СЪ

нарушение.“ .

В чл. 305 НПК алинея 6 гласи: „В СЛуЧаите по чл. 301 ал. 4 НПК съдът

признава подсъдимияза невинен и му налага
административнонакззанио, когато

извършеното деяние. се наказва по админИстративен ред. в. предвидеНШ-е в

особената част на НК случаи или когато състивлява адь/ШНИстративно нарушение,

„Предвиденов закон или указ.“
" (Аналогичните правомощия на въззивната, касационната

ипоташдия и на

“извънредната инстанция по възобнов
,

е на, делото, ще “бъдат разгледани по-

.Разпоредбите на чл. 301, ал. 4 и чл. 305, ал. 6 НПК противоречат на

ава и на правото на тражданитс на защита и

създават УСЛОВИЯ за. съдебен ПРОИЗВОЛ. Този е така, защото те създават

паралелен ред за административно наказване в наказателния
процес, който

изцяло противоречина съществуващия ”ред по
Наказателния кодекс.

Оспорванитеразпореу би-противоречатна чл.
4246 НК, според който за

2256, ал. 3,
”

242, ал. 6, чл. 352а, ал. 5 и чл.
акона за административните

Според алинея 2 „наказателнитепостановления
се издават от:

а) по чл. 135, ал. 5 - от миниотьра наздравеопазването; .

ансите; по чл. 228,.ал. 3 и чл.
6) по чл. 2256, ал. 3 - от министъра на фин

231, ал. 2 „ от министъра на икономиката или от председателя на Държавната

агенция заметрологичени теШЧески надзор;
”

-

в) по чл. 232, ал. 3 - от министъра на икономиката, от шанца-ври на
агенция за метролотичен и

г) по чл. 242, ,ал. 6 „ от министъра на финансите;
.

стьра на околната среда и
д)почл. З52а, ал.5ичл. 353,ап.4„отминитранспорта, информациОнните технологии и

алинеи наказатецшитт.

.

”Съгласно ал. 3 „в случаите по предходните

постановления могат да се издават и от определени от ръководителите на

Алинея 5 предвижда, че административното
Наказаниеглоба по чл. 2186 се

-

въз основа на матернали,
аг-ГСЛНО ПОРТЗНОВДСНИС ОТ кмета,
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". СЪОТВСТНИТС командири И НЗЧШШЩИ, И

,

разглеждат от военен СЪД. "

.адьШНИстративно наказание, те прекратяв

” наказаниятаза тях.

.. “ПРОИЗВОЛ; ДО НСТЪРПИМО ПРОТИВ

изпратени му от Прокурора, или на акт на адьщнистрацията
На предприятието, на

учреждението или от контролните органи. Когато нарушението
е констатиране

ОТ Ортните на Миниотерството на вътрешните работи, нахазателнош

ПФСТЗНОВЛСНИС се издава от министъра на вътрешните работи или от

УПЪЛНОМОЩСНО ОТ НСГОлице.
Атшнея 6 предвижда, че по отношеНИс на военнослужещите, както и

, от други ведомства
офицерите и сержангите и родовия .състав

административните наказания, предвидени :в този кодекс,
мащи1прав0 да налагат дИСЦРШдШНЗРНИ“ .

наказатшя.“ В този случай жалбите срещу наказателните посттовлеъптя се

се НШШГЗТ ОТ

Съгласно алинея 8 в маловажни слушан-на нарушения по чл. 2256, ал. 3,

установени при извършването им, овластените контролни "оргатш могат да

налагатна място глоба от сто до триста лева по реда на чл.
39,- ал. 2 от Закона за“

ашиинистративнитенарушения инаКазания.
5

-
„

.

Видно е, .че чл. 42.46 НК СЪЗдаВа специален ред за наназване на

опредеЛени деяния, които Наказателният кодекс поради ниската степен на

обществената им опасност определя като административни нарушения.

Когато Прокурорът или съдът приемат, че санапипе основания за напатане на
ат наказателното производство и

идните на компетентния орган, а издаденото
от него нахазателно

поддежи съдебен контрол. Съдът обаче не е

"съдана чл. 47, ал. 1 ЗАНН.
305, ал. 6 НШС предвиждат ред за

ание, който изцяло противоречи на

изпращатматер.
постановление
адьшнистративнонаказващ орган по сми

,
Разпоредбите на чл. 301, ал. 4 и чл.

налагане на административно наказ

процедурата, предвиденав чл. 4246НК.
Така се накърнява равенството

иманентно включва правото им спрямо тях да
закони. .

.

Дубшранетона законови компетентности на държавните
органи е пречка и

за УПРажняването на правото на запитафл. 56 от
КоНституцията).

Принципи на правовата държава изключва съществувание на няколко

разшачни органа, които да налагат наказания за едни и същи нарушения,. и

наличното на няколко различтш и противоречат си процедури, по които да се

упражнява защитата ПравОвата държава изисква законоусгановеност на

престьштенията, на ащшнисгратившпе нарушения и

на гражданите пред. закона, което
бъдат придагани едни и същи

на реда за напагане на

В случая се касае до пРотиворечиво законодателство до степен на

оречие межщг законовите н

н.аРутПават, Прищипите на правовата държава (Преамбюп,
. “-

. Конституцията)... 7.
.

, ,

. .

. ; д ,
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.

деяние не е адъшнистративно наруш

съобразяване на правилото лв 515 :”п Зает.

правомощия решава дали да 3

д- Съдържатешптте изисквявия,
”, посечени в чл. 246, ал. 2 и 3 НПК

Ш. Съгласно чл. 246 ал. 1 НПК прокурорът съставя обвинителен аКТ,

когато е убеден, че са събрани убедителни доказателства за разкривгне на

обективната истина и за повдигаНе на обвинение пред съда, няма основание за

прекратяване или спиране на наказателното производство и не е допуснато

съществено нарушениена процесуалнитеправила, което
е отстранимо.

>

На преценката на прокурора, като“ орган за законност, е предоставена

решаващята функция в досъдебнотопроизводство,в това число , преди неговото
образуване на основата на събраната информация да прецени дали са Налицо

основания за образуване на досъдебно производство и за привличане на

определено лицо към наказателна оповорност, респ. ако няма основание за

привштчгтне на това лице към наказателнаотговорност,дали извършеното
от него

ение. Във втората хипотеза прокурорът е

дЛЪЖСН да откаже да образува Наказатешо производство
или да прекрати вече

образуваното производство и да изпрати материалите “на кощетешвия

административен ”орган за
,

ашажиране на административнаказателната

отговорност. на дееца. По тоЗи начин се избягва възможността за водене на две

паралелни наказателни производства срещу едно лице - ашЩНИСтративно-

наказателно и наказатешо, а Оттам и за двойното наказване на лицето при

При извод обаче, че деянието осъществява признаците
на престъпление, и

упражнявайки правомощията си по чл. 246 НПК чрез внасяне на обвитштелон акт

В СЪда, прокурорът заявява категоричната си убеденост, че деяттИето е

престъпление и шщвто следва да бъде предадено на съд за да се „реаЛИзира

НВГОВдТЗ.наказателна ОТГОВОРНОСТ зв.-конкретното
ПРСШЪТШСНИС-

Бъшрското законодателство принципите изключва възможнот за
, онаказатезщо производство

ПОВТОРНО водене на наказателно И ЗДЪШШСФЗШИВН

СПРШО СДНО И СЪЩО лице за едно И СЪЩО ДЕЯНИС; НЗСОЧСПНОА ОРСЕЦУ един И ОЪНШ

защитен обект. -

ля за приоритет на наказателната
ЗАНН въплъщава идеята на законодате

“ОТГОВОРНОСТ над ашШНИстративната, като попаЧало не допуска конкуренция

МСЖЮ адъшшдсгративнонаказателшо и наказатешто производство срещу едно и

също ШЩе за едно и също деяние Наказателната отговорност
има примат пред

аДЪШЕИстративнонаказателната отговорност, което изкшочва дублирането на

адъшнистративнонаказатетшатаи наказателната
отговорност.

. ност за пресгьпление от общ
. Привличането кьм наказателща отговор .

,

характер е прерогатив на прокурора, който с оглед коити/птиците. си

апОчне наказателно производство за дадено
деяние,

По този начин той предопределя и реда, по който протича производството.

на които трябва да отговаря
обвшштелтшятакт, са .
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? участието на обвиняемия в него. Всички реквизити,
пр

акт производство, се заниьгшва само и единстве
[дееца докошсото тя е оч

Чрез обвинителния акт прокурорът развива в пълнота обвинителната си

теза пред решаващия съдебен орган. Главното предназначеннена обвинителния

акт е “да формулиратака обвинението, че да определи преписи
на доказване от

гледна точка на Извършеното престъпление и участието на обвиняемия в него.

Обвинителният акт поставя основните рамки на процеса на доказване и

осъществяване правото на защита. Именно затова изишсвинията към”

съдържанието му са значитедшо по-голеМи от изискванията към постановлението

към чл. 219 ШШ. В обвинителния акт прокурорът следва да посочи фактите,

които обуславят съставомерносттана деянисг и установяват уиасшото на

обвиняемия в осъществяването Му. Към тях се отнасят времето и мястото на

извършване на престъплението и ПЪЛВИте данни за личността на обвиняоьшя

Отделниреквизитив обстоятелственатаЧастна
обвинителния акт не съставляват

елементи на обвинението относно извършеното престъпление и участват (на

обвиняемия в него. Липсата им не води до страничаване правата на
като ограничаване на

процесуалните субекти и не е основанио да се третира
основание за връщане на делото в досъдебната

» ”техните права, а оттам - и като " когато се преценява
фаза за тяхното отстраняване., Следователно винаги,

СЪдЪржаНИето на обстоятелствената част на
обвинители/тя акт, се преценява дали

*

в обвити/Нелина акт са описани всички съставомерни признаци на деянието и
. едвидени в чл. 246, ал. 3

ШШ, освен тези дали са налице основинияга” за прилахаНе на чл. 53 НК, са

деля вшшшост на изготвения“
задължителни и палинието им предопре
обвинителен акт, тъй като те създават необходимите предпоставки за

„
антиране на правото на защита на процесуалните

субекти. В този смлеъл е и

ТР М 2/2002 г. на ОСНК, което "не е загубило своята актуалшост и при

действащата. нормативна уредба. Прокурорът няма копиитуциопно, а

следователно - и законово правоМощие да внесе обВини-гелен” акт- за

извършено административно нарушение, сиреч подсъщтмият не се защитава

срещу „обвинение“ за ашШИстративно нарушение.
обвинителният акт детерминира и предмета на доказване в наказашшия

процес. Фактите, които подлежат на
доказване, са визирани в чл. 102 НПК. Те са

свързани с преценката извършено ли е престъпление и какво е участието "на

обвиняемия в него, Какъв е характерът и размерът на вредите, ако има такива, и

други обстоятелства, които имат значение само за
наказателната отговорността

на обвиняемия.
-

Предметът на доказване
доказателства Затова-”съдът и стр

определяни кръга от допустимите и относими.

аните не събират докизателбгва
дали деянието

представлява администратщшонарушение.
;

, ,

. дна образуваното по обвинителнияВ наказателния процес СЪДЪТ, В рамките
,

0 С наказателната отговорностна
Всички оставали въпроси са

ертана в обвинитешшя акт.
4 ” 24



ДОДСЪШМИЯГ И НСГОВИЯТ за,]ЦИТНИК за

Х3

“

”прокурорът е длъжен да прекр

. 6 НПК се разкъсва връзката между фактите,.
„ на основание обвинителната теза на прокурор
“фактите, които съдът обсъжда при посШовяван

. НПК. За първи пътв чл.“301 НПК се въвежда из

,".дали деянието, след като не е престъпно,
"по който и да било закон или указ. Такъв въпрос

.

ВСЪЩЕООТ представлява ЗДЪШНИСШЗШВ

.”наказатезшияг СЪД Не може 110 00
> ЗЩШНИСШЗТИВНОНЗКЗЗВЗЩ орган.

ирелевантни за производството, включително “и тези дали деянието съставлява

или не съставлява административно нарушение. Въпросът дали ДСЯНИСТО

съставлява адъшнистративно нарушение остава извън предмета на доказане.

Затоваи по този въпрос съдът не движешепроизнасяне с присъдата
си по чл. 301

Следва специално да се подчертае, че обвинението се състои
от факти и

право. Защитата е както срещу фактите, тела
и? срещу правната квадшфикапия на

деянието. Когато например подсъдимиятпризнава
фактите (по реда на чл. 371, т.

2 НПК), той очевидно се защитава само срещу правната квалификация - твърди,
че деянието е несъставомерно, или че с неправилна правната квалификация на

деянието. Защитата е немислима, ако законът я ограничи само в рамките на

фактите или само в рамките на правото. Тези два компонента на защитата са

равностоиши.
. С приеманетона двете нови разпоредбина чл.

301, ал. 4 НПК и ЧЛ. 305, ал. "

Вкшоченив предмета на доказване
а, очертана в обвинитеШШЯ акт, с
е на присъдата по реда на чл. 301

искване .. съдът да се произнесе
сЪстаВЛЯВа аЩШШСГраТПВНО нарушение

до “произнасянето на съда не е

“по тази проблематика не са събирани доказателства
да се Защити. Наказването на подсъдимия
не му е повдигнато обвинение (а такова

повдиган и не е разглеждан,
и подсъцимият не е имал възможност
за админишративно нарушение, за което 4

не може да бъде повдигнато в производството от общ характер), означава, че

първи път от първоинстанцшиния
съдебен”

за което е предаден на съд подсъдщшят,
но нарушение (понякакъв закон шш указ,

ако изобщо е възможно да се познават всички
закони и укази).

Прокурорът не е орган, оторизиран да преследва извършители на

административни нарушения - той няма такива констионни
правомощия. Тъкмо поради липсата на констигупИонни правомощия

ати производството и да изпрати материаште на

административния органпо компетентност (чл.
243, ал. 3 НПК).

т не може да се самосезира.
.

От друга страна, в правовата държава съдъ ,

След като не е сезиран с искане да наложи административно наказание,
. бствена инипЕЕатИВа да влезе в ролята на

акт биха узнали, че престъплението,

с разпоредбите на чл. 301 ал.
4 и чл.

щита на подсъдимия и изискванията
,

чл. 56, чл. 122, чл. 121, ал. 1
»

димият не може да се

. . Законодателната проМяна, въведена
305 ал. 6.ШПС, накърнява правото на за ,

за справедлив процес- нарушопия на чл. 4,„ал. 1,
и 2 от Конституцията на Република България. Подсъ

. " “
”
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, ЗШОСЪСГаВИТСЛ, спори сам СЪС с

" установяване и налагано

”

„ РЗЗЛЦЧИЯ и дава ВЪЗМОЖНОСТ за

“ действия да се противопостав

.

процесуално право и служи като

“нарушен. ПРИШЩШна ПРЗВОРЗЗДЗВЗНСТО

процесуалните способи за това. Това превръЩа наказателния съд

едновременно В актосъставител И административнонаказващ ОРГЯН, което

по силата на ЗАЪШ е недопустимо. Според ЗАНН спорът възниква още сьс

съставянето на акта и ТОЗИ СНОР се решава ОТ ТРИ правораздавателни
инстанции: адМинистраТИВнонаказващ

! орган, районен съд и

административен съд. В предлагания текст съдът, действал като
ебе си и едновременно е актосъставител и

решаващ спора орган, което протшюречи. на принципите на правовата

държава (Преамбюл, чл..4, ал. 1 отКон . а).

По този начин- в правната система съществуват лв
на админиотративни наказания з

административно нарушение, извършено от равнинни граждани.

Приетата законодателна промяна води до пълно игнориране на тези
санкциониранона едно лице за извършено

ични процесуални закона (НДК и
ито "му конституционни права -

гражданите пред закона и в
а - нарушения по чл. 56, чл.

а различни порядъка за
а едно И СЪЩО

административно нарушение по два разл
ЗАНН), и то без да са гарантирани основи

правото му на защита, равно третиране на

противоречие с принципа на правовата държан
4, ап. 1 и чл. 121; ал. 2 от Конотитуциита.

“Правото на защита по чл. 56 от Конституцията е основно право, чието

съдърЖание обхваща прането на всяко пицесъс своите самостоятелни! активни

и на възможните източници на наруШЗВане или

застрашават на неговата правна сфера. Съгласно чл.
57, ал. 1 от Конституцията

тметшш.Правото на заплата е универсално ,

основните права на гражданите санео
,

гаранция за реализация на другите основни

права и конституционно признати интереси на правните субекти. Чрез
него се

бекги въздържане от
налага дължимото от държавата и другите правни су

а Правото на защита обвързва
посегателства върху шината сфера на гражданин
ВСИЧКИ държавни органи в пределите на своята к "ъшетснтност да издействат на

лицето със засегнати-права да преодолее последиците от нарушението. Затова

пътят към независимия и справедлив съд следва да е открит,
като в условията на

равнопоставености публичност СЪДШШЩата следва да осигурят разкриването
на

истината и точното прилагане на закона Това намира израз в прогласения от

Конотитуцията принцип на равенство на страните в състезателното съдебно

производство.При оспоренитс разпоредби
този стандарт не е спазен.

“

” амките пано-общата постановка,:
Правото на ефективна съдебна защита в р . „

авовата държава, които също е
на чл. 56 от Конституцията е принцип напр

изключват възможността (риска) със

авата и законните интереси нашите,-пишеш
”съдебния акт да бъдат накърнени пр .

.

* .от “възможност ефективно да се 3 ат. В „този сМИсъл са постановките на,
потомец г.

М.» 12/2014 г., РешениеМ
.

>

28Решение Ле 14/04.11.2014 г. на по к. д.
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ЗаКонодателят е направил това, като е

прокурорът получава процесуално предимство -
“. извършено административно нар ение и е длъжен да нал

Наказание- за деяние, което не е било предмет на
3

С останалите ИЗВЪРШПТСЛИ на административниНЯРУШ

продължителен срок за разтл
- наказание за, деяние, за ко

. задъшкение прокурорът заДЪЛЖава съда да разгл
“

. "престъпно, въпреки че наказаташитс

>!РаЖДаНИН, е ВТЪКЗН В самата СЪЩНОСТ на

Разпоредбитена чл. 301, ал. 4 НПК И на чл. 305 ал. 6 ШЖ не осигуряват

раВСНСТВО И УСЛОВИЯ за СЪСТСЗЗТСЛНОСТ на; страните В съдебния процес В

нарушение на чл. 121, ал. 1 и чл. бот Конотитуцията. След като
подсъцимиЯт се

обвинява в извършванена престъплениеи не знае, че деянието
му може да бъде

квашфицирано и като административнонаруЩение, той не би могь-лда аНГажира

доказателства, изключващиадмшнишративнонаказатештата
му отговорност.

Разпоредбитена чл. 301, ал. 4 НПК и На чл. 305, ал. 6 НГШ пршивсречатна

чл. 122, ал. 1 от Конституцията, който гарантирана гражданите И ЮрИдическите

лица право на защитавъв всички стадии на процеса
С оспорванитеразпоредби в

НПК направо „се прескачат“ основни стадии на
административното наКазване,

без които този процес не може да се развие. Член
122, ал. 2 от Конституцията

Предвижда, че редът за упражняване на правпредвидил един ред на “защита в

- в администрашвнонаКазатепния
наказателния процес и друг ред на защита

уреждат в два разшчш закона
процес. Поради това и двата ”вида отговорност

се

и-смесването им в НПК съществено накърняваправото на защита.

От неизтгЪдШението на процесуалното си задължение,
по чл. 243, ап. 3 НПК

съдът да се самосезира за
ожи на подсъцимия

ащитата. Така съдът от орган,

който защитна правата на гражданите, юридическите
лица и дьрЖавата (чл. 56

ОТ Конституцията) се превръща в обвинител „ в орган, който сам възвежда

обвинения и сам се произнася по тях.
" *

“

Неизпъзшението на-задъшкението На прокурора по чл. 243, ал 3 НПК

утежняваположениетона ”извършителя
иго поставя в неравноправно положение

ения. Той трябва да понесе

воденето срещу него на наказателно производство от общ характер с всички

ограничения на праватаьму, произшчашиот
това (мерки за процесуална принуда,

т.н.), вюпочителшо да понесе
еждане на делото и
ето съдът не е бил сезиран, а самият той не е“

с неизпълнението на това свое"

еда дело за деяние, което не е

дела се образуват по повод на
извършени

предполагал, че е обвинен. На прак-ШКа

престъпления. .
.

*В случая не само не са създадени условия за състезателност в процеса,

напротив - състезатедшосгга е изключена.
.

ата държавакато .

Член 4, ал. 1 от Консштуъщята изрично, прогласява
правов

проявление на върховенството на правото. ПрШЩШТЪТ на, равенството пред

закона, който изисква едвакво прилагаНе Зи третиране ОТ закона на всеки

правовата държава. Няма равно

30



,?”х

?“”.
наказателни дела - в чл. 425, ал.

- противоречатна чл. 4, ал. 1, чл. 6, ал.
2,

накърнява правото на защита на

закона, след като ЗЗКОНЪТ не ИМ отгурява И

гарантира равни възможностиза реализация
на3ПРОЦЗСУЗЛШШ"е ИМ права.

Нарушени са и конституционните гаранции за ефективно реаштзиране

правото на защита чрез обективно и честно правораздаване. ОсъществяваНето на

справедливо правосъдие-сеедна от целите на Конституцията

третиране на гражданите пред

кане Конституционният
С оглед на изложените съображения правим ис

редбите на чл. 301 ал.
съд да установи противоконституционността

на разпо

4 и чл. 305--ал.-6. -
,

5 9. Противоконституционност
наразтторедбигейна чл.-3367П4гчлц-354;

*

ал. 1, т. 3 и чл. 425, ал. 1, т. 3

ОСНОВАНИЯ „

,

” -

1. С 5 68 от ЗИД наНПК,ДВ, бр. 63/04.08.2017
г. в чл. 336е

отдадена нова т. .4, която задължава вЪзЗивната дистанция „да оправдае

подсъдимия и да му наложи административно наказание, когато

извършеното денние се наказва по административен ред в предвидените в

особената част „на НКслучаи или когато съставлява адмПнистативно

нарушение, предвидено в законили указ.“
С 5 73 “в чл. 354 13 ал. 1 е създадена нова т. 3, даваща правомощИе на

- „да „Отмени
касацибнната инстанция ПРИ постановяване на решението

ЪДИМИЯ И .Да МУ НЗПОЯСИ

присЪдата или решението, да оправдае поде

адьШШстративно наказание, .„когато деянието съставлява административно

нарушение, предвидено в закон или указ.“
-

.

Същото правомощио е дадено на съда. и “при възобновшзане на
1 ШПС е създадена нова т. 3 със следното

съдата или решението, да признае подсъштмия за
наказание когато детето...

съставлява административно нарушение,
предвидено В закон или указ.

Разпоредбите на чл. 336, т. 4, чл. 354, ал.
1, т. 3 и чл. 425, ал. 1, т. 3

чл. 31, ал. 4, чл. 56, чл. 57,
ал. 1, чл. 121,

ал. 1 и 2 и чл. 122 от Конституциятана
Република Бъшария

Аргументите, изложени-в предхоцния
параграф в още

отнасят за оспорените Разпоредби,поради
което препращаме към 5 8.

Възможността нъззивната, респ. касаштонната
инстаБЩИЯ, за първи път,

след като оправдае подоъцимия, да му наложи ащшнИстративно накаЗанИе

подсъштмия, нарупшва принципа
на равенотво “-

на страните, пригщи11а на
състезателшост, на “еправедшшия процес, представлява

неравно третиране на гражданите пред закона (защото
се накърнява принципът

на “двуиншашшовност по ЗАНН) и противоречина принципите на правовата

,
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/
"Касационния съд не
нарушения на процесуалните пр
поставени на обсъждане в разпоредит

. "починна съдията-докладчик,
или ко

“ проверка И оценка па ДО

Новото правомощие на касационната
окончателен съдебен акт административно
представлява грубо погазване на, правото му на

ажданите и противоречи на прнеравна третиране на гр
държава.

производ

ап. 1, т. 3 е противоконсштудионна

С оглед
КОНСГШУЦПОННИЯТсъд да обяви 3

”

. . ал, 336, т. 4, чл. 354, ал. 1, т. 3 и чл. 425, ал.
"1, т. 3.

,. ,

,

5 10. Противоконституционност
“320, ал. 2, чл. 348, ал. 3, т. 1, чл. 351, ал. 2 и чл;

* ОСНОВАНИЯ
-“ Разпоредбите на чл. 248, ал. 3, чл.

2 и чл. 360, ал. 2 „от НПК противоречат на
(Преамбюл, чл. 4, ал. 1 отКонституЦШПа), на

121, ал. 1 и2иначп. 1
1, начл. 117, ал. 1 над. 2, начл.

на гореизложените съображения .

а ПРОТИВОКОНСТИТУПОННИР

Оспорениге текстове предвиждат:
Чл. 248. (1)

,

(2) ,

(3) В съдебно заседание

Чл. 320.- (1)
- (2) С жалбата и проте

допуснати съществени нарушен
производство, с изкдХючение

. Чл. 348. (1)...
(3) Нарушението на процесуални

правила е

1. е довело до отРаничаван
*

. не е отстранено;
7 Чл. 351. (1)

казателстВата и док ,

на първоинсганционнин,
могат да се правят възра

авила по ал. 1, т.
елното заседание, вкл

ста не могат да се прав
пяна Пропесуал
на тези, свързани с

теди-вените средства.

Това правомОщие е предоетавено на апелатив

ВЪРХОВНИЯ касационен СЪД В извънредните
”наказатештите дела. По изложените по-горе аргументи

на разпоредбите на чл.
360, ал. 2

320, ал. 2, чл. 34
принцишпе на [кранова-та държаВа

чл. 31, ал. 4, на чл. 56, на ЧЛ. 57, ал.

ито са приети за несъ

инстанция да Налага за първи път (;

Наказание на ПОДСЪДЩШЯ

защита, представлява форма на
инципите на правовата

ните съдилигца и на
ства по възобновяване на
разпоредбата на чл. 425,

правим искане
азпоредбите на

248, ал. 3, чл.

8, ал. 3, т. 1, чл. 351, ал.

22, ал. 1 от Конституцията

въззивния и
знаеш за допуснатите
3, кото не са били

юнително по
шествени.

ЯТ ВЪЗРЮКВННЯ 38

ните правила в досъдебното
допускане, събиране

СЪЩеСТБСНО, КОГЯТО:

е на процесуалните права на страните, ако
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го"

.допуснати в досъдебната фаза на пренеса 0

> Аоспорените норми са въведени

.
постоянното ограничаване на. основно ко

” “правосъшето в правовата държава

(2) С касационната жалба и протест не могат да се правят възражения

за съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното

производство.
Чл. 360. (1) .

„

(2) С жалбата и протеста не могат да се правят искания,- основани на

съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното

производство, с “изключение на тези, свързани с допускане, събирано,

Проверка и оценка на доказателствата и доказателствените
средства.

Оспорепите разпоредби изкшочват възможност в. хода .на съдебното

производство страните по наказателни дела да повдигат вЪзражения относно
„ ъщоотвениу "нарушения на

процесуалните правила, при положениече
не са ги излоишш в разпоредитезшото

заседаниеилисъдът ги е приел занесьптествени
. 3

”

Оспоренитеразпоредби са противоконституционви
поради следното.

1. Противоречие :; чл. 4, ал. 1, чл. З1,нал. 4, чл.
56, чл. 57, чл. 122, ал. 1 от

Конституцията
-

Правото на защита по чл. 56 от Конституцията „сее - определя в

юриспруденцията наКонституционния съд като
основно, всеобщо и лично право

На Гражданите. То е средство за заштита на други
техни нарУШедницшшзастрашени

права И законни интереси (Решение Мз 3/17.05.1994 г. по .к. д. К! 1/1994 г. -
тълк., Решение Ле 11/30.04.1998 г. по к. д. Ле 10/1998”г.). Чрез него се

обезпечава реадтизаЦИЯТа не само на КОНСТИТУЦИОЪШО ПРИЗНЗШГС права И

имат друг законен ИЗТОЧНИК

ШПСРССИ, НО И на правата И интересите КОИТО

(Решение ш з117,04.1994 г. по к. д. :... 1/1994 г. ашико Решение на
“ на защита съдебната защита14/04.11.2014 г.). В рамките на унизерсалшото право .

защото дава
.се възприема като оснОвна форма на защита в правовата държава,

арушените права и засегнатите законни
най-пъпната възможна Защита на н
гштереси, „в това число с оглед на преследваните цепи .” възможното

пререшаванена въпроса и други правни
последици“ (РешениеЛа 1/01.03.2012 г.

по к. д. Кв 10/2011 г.).
“ - .

“»
»

Правото на защита е неотмедимо (чл. 57, ал. 1 от Конституцията).

Единствено в случаите на война, военно или друго извънрешто положение "при

условията на чл. 57, ал. 3 от Коветигуцияга то можеда бъде отраНИЧено със
0.“ В настоящия случай е

закон, по такова .отраничение винаги действа времени
повтоянви ограничения на правото на защита, а

нотитуционно право на пракгшса го

дерогира.
Приложен към оспорените. норми„» принципът на СЪРЗЗМСРНОСГ

(пропорциоиаивосг) показва, че не саименити ЦеЛИ, които да налагат
защита ОеЪЩествяването на

такова драстично ограничете на. правото На ,

ИЗКШОЖЗД ВЪЗМОЯСНОСТШ В ШФТО на желана
34



> целесъобразност В ОТДСЛВИТС случаи И ЗЗДЪ

степента, необходимазапостиганетона СЪ

“ ПРЗВОСЪДИЗШ, не съответстВа на СЪДБРЖ

.

да постави пред всяка съдебна инстанция въпросите,

неотстраними противозаконендисб

:
обвиняемия е постав

“: разследващия орган и прокурора, които едновре

бързина в процеса да бъде жертвана неговата справедливост. Този извод

произтича от тълкуването, дадено от Конституционниясъд в РеШениеЛе 4/2001

г. 110 к. д. М.» 15/2000 г.: „Тази преценка обхваща съображения за
законодателна

,

пжитепно налага да се“ отговори

доколко определени ограниченияна правото на защита са съразмерни
на нуждата

от ефективна охрана на нейптатасигурност. Водещ е принципът на съразмерност

на наложеъште офаничения. Той прощтича от вътрешната йерархия на

нормативно защитените цештости и необходимостта от взаимното ИМ

съгласуване в една демократична и правова държава. Един от конститутивните

елементи на този приНпип е изискването използваното средогво за защита на

съответНата ценност от обществен интерес в: Найдмашса степен да ОГРЗНИЧЗВЗ

Правото на защита Отраничениетотрябва да е разумно
и не Може да надвшпаВа

ответнаталегитимна цел,“
”

,
.

ОграШХЧаването на, възможността да се възразява пред съда срещу
ния в хода на “досЪдебното

допуснати съществени процесуални наруше
бхощшото за осъществяване на

ПРОИЗВОДСТВО въвежда повече ограничения ОТ нео
ШИСТО И значимостта, което правото на

отиворечина принципа за неотменимост на

основните граждански права. Конститушаоиният съд приема, че „правото на

защита обвързва всички държавни органи в пределите на своята
компотентноет

да съдействат на дидето със засегнати права да преодолее псоледиците от

нарушението, съответно- от застрашаването“ (РешениеМз 14/04.11.2014 г. на К.

д. Ке 12/2014 г.). .

-

.Ето защо не можеда се отрече правотона лиц

защита има В ПРЩЗОВИТСдържави И ПР

сто, чиито права са засегнат,
от които зависи защитата на

неговите нарушени права и правова му да изисква от съдебните “органи

конкретни действия (или актове), насочени към поправяне на дОПУснатите

спрямо него нарушения. Невъзможно е да се забрани на обвиняемия да повцига

пред Върховния Касационен съд (пиеташшя по правото) ВЪПРОСИ: свързани с

ограничаване на правата му в досъдебната фаза, тъй като констатирането на

Такива нарушения е съществена част от правото на защита, а Конституцията

гарантира правото му на защита във всички
стадии на процеса - от момента на

в сила на присъдатапривтшчанего му като обвиняем до взшзане
, .

Възприетият закоНодателен подход съставлява недопустимо
вмешателвтво

анина, което води до
в начина на осьптествяванена правото на защита

на гражд
алаНс между страните-в съдебната

фаза.

“2. Противоречие с чл. 121, ал. 1 и ал. 2 от
Конституцията

оцес е определяна в “доктрината като2.1. Досъдебната фаза в нахазатешшя пр
,;скрита фаза“. В нея упражняването на процесУалнитеправа на пострадалия

и .
7

ено в зависимост от определени условия и преценки на
менно осъществяват както
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"- допускани изобщо до доказателствената съвкучшо

„ и изземване, заследствен експеримент и раз

.

обяснения на обвиняемияпо реда на
чл. “279

.

пороци, които не са коригирани
съдебно следствие

,

» ОСИШРЯВд УСТЗНОВЯВЗНВГО на истината.

съществените гаранции, които съдебното производствопр

ДСЛОТО, СЪСТСЗЗТСШ-ХОСТ, публичност И Т.Е.

„ал. 2 НПК да се правяттакива с касационната

" средства, върху които се

ководство и решаване на всички
ааа се провежда тайно и
производство от най.
едоставя - независтпи и

безпристрастен орган, който ръководи процеса и решава всички въпроси на
В “съдебната фаза прокурорът би

страни според „чл. 121, ал. 1 от

обвинителната функция, така и функцията по ръ

въпроси в тази фаза. Обстоятелството, че досъдебната
(1)

при лштса на състезателност лишава досъдебното

трябвало да е равнопоставен с другите

Конституцията, но оспорваните норми на
НГШ го превръщат в привилегирована

страна и му дават необосновано предимство.
в кода на съдебното. производство.

Провеждането на разпоредителното заседание
" окончателно прегражда

възможността въззивната и касациотшата инстанции да коригират порочните

действия на разследвштитесъобразно изискванията наШ. Оспорените норми
ОбеЗСМИСШ същностнипришпши на нахазгщшптияпроцес,

като чл. 13 ал. 2 НПК,

предвиждащ Обективната истина .да се разкрива единшвено по реда и със

средствата, предвидени в този кодеКс, т.е. само чрез законосъобразни средства

Дерогиран е и основоположниятпринцип в доказването,
залегнал в ЧЛ. 105, ал. 2

НПК - че са недопустими доказателствени “средства, които са събрани или

изготвени не по реда и формата, предвидени в НПК. Тази „разпоредба е от

изключително значение, защото пре - а подобни средства да не бъдат

ст, а не визира само тяхната

оценка. Разпоредбата на чл. 248 ап. 3 НПК, която забранява да се изтъкват

възражения за допуснати нарушения на процесуаштите правила след.

разпоредителното заседание в трите съдебни инстанции
и забраната на чл. 351,

жалба (включително относно

доказателствените материали) изклютза изцяло възможността
да се оспори

начинът на допускане, . събиране и оценка " на доказатеЛства-ш и

доказателствените средства в досъдебпата фаза пред
съдебните инстанции,

които ще решат основния въпрос в
наказателния процес - извършено ли е

престъплението, от кого и какво следва да
бъде наказанието. Тази забрана на

практика допуска провеждане на опорочени, несправедливи наКазателни

процеси. Порочните де”ствия по. разследването формират доказателствените,

изгражда присъдата. При условията на чл. 283 НПК
"

глед и освидетепстване, претърсване
познаване, четат се и дадените пред

са НалиЦеусловията по” чл. 281 НПК, както и
НПК. Ако те страдат от пропесуални

чрез, законосъобразното им повтаряне, цяло-во
ателства, събрани в

задължително се прочитат прошкодитеза 0

съдия показания на свидетели, ако

би могло да бъде предпоставено от доказ

досъдебдата фаза и в отклонение на нормите
на . -

2.2. Член 121, ал. 2 от Конституцията изисква
производството по делата да
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"На “16.12.2004 г. но те д. Л"! 6/2004- г.).

» “установяване на истината по Даден спор. А ноторно е,

“винаги е трудно постижима Това папата

. състезателно публично производств

,да Всяка последваЩа съдебна инстанция да
„1

,

Обстоятелството, че определението на съда
““ доставено по чл. 248, ал. *1, т. 3 НПК,
“ ”

.. „състезатезшостта на страните,
*Глава 22 от НПК, което се осъществява

забранява не само да ги коригират, но и

участие в наказателното

“

. обвиняемият и запШПШКЪт да са били ув

"; разпоредят опорочените действ

Конституционният съд тълкува този принцип Така: „Изиокването за

осигуряване установяването на истината означава, че фазите на съдебнвто

производство и инстанционността трябва да ОСИГУРЯТ възможността за
че истината при спор

ВЪВСЮЗНСТО На ИНСШЩИОННОСТГЗ.И

ИЗИСКВЗ предвиждането на съответъш процесуални гаранции пред всЯКа

ИЙСТШЩИЯ, осигурявани установяванетона истината.
Разпоредбата следователно

се отнася ДО надпежен съдебен пропес и има предвид истината в еднО

о,. където позициите. на двете страни

противостоят и са в отношение на противореиие, контрадикторност“
(Решение

Рет аташешпш а соппапо производство, което изключва възможността ..
, провери законосъобразността на ,

доказателствата И ДОКЗЗЯТСЛСТВбНИТе (:!)(ЗТДСГВВФ чрез КОИТО се установяват „

фактите, не съотввтства на изискванията на чл. 121, ал. 2 от основния закон,
.в разпередителното заседание,

подлежи на обжалване, не осигурява ,

тъй като предвиденото обжалване е по реда на
в закрито съде

ане на страните в открито заседание е
възможността заявяване и Изслушв

ниясъдебен състав.
изключете, зависещо от волята на въззив .

С това законът ”създава възможност в правния мир да съществуват.

неправилни и несправедливи присъди и решения, като на съдебните състави се

да констатират съществуващите в тях

закононаРушеШ Когато са напразни същностни права на защита или на“

. производство, като например: липса на защитник при
азпит пред съдия на свидетел, без

спомени; разследване, осъществено от

въззивната и касационната дистанции не могат да

ида бъдат извършени отново по установения в

изискване за задължителна защита; проведен р

НСКОМПСТСНТСН орган И Др.,

.,7--ШПСред. ,. .
,

.

. сивата инстанция да връщат делото на “

прокурора в случаитена

„невъзможност да бъде разкрита
конституционНото предназначение и

.ЗЗОСДЗТСЛИ И подчинението ”Ш СШШСТВ

Забраната въззивната и касапи
допуснати отстранил! процесуални

нарушения поставя
то въз основаи на незаконно

пред съдебните състави задьшкетшетода решат
дело

събрани „доказателства. Това води до превратно-установяване на фактите и до

обективната Истина, каквото .“ всъпшост .

а наказателното производство според чл.

121, ал. 2 от основния закон.
3. Противоречие с принципа за независ

ено на закона -
на Върховния касаЦИонен съд “да

адъткеннето
37Конституцията, както и със 3

бно заседание,. а .
.
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“",-съдебни актове..., този съд има задължение
да

”, ООЪЩСОТВЯВЗ.ВЪРХОВСН съдебен надзор 35. ТОЧНО И

” ал. 1, т. ЗНПК.

-първоинстанчцитбшннття "съд “да““ “а

“ всички слунаи обаЧе свободата на

случайно На нея са Предоставени важни

“сезира Конституционния. съд и правото, но

така: „Действието на върховния надзор спр

СДНЯКВО прилагане на законите

от всички СЪДИЛИЩа 4 чл. 124 от Конституцията
Оспорените разпоредби забраняват на въззивната инстанци51, която по

начало-с задълженада извърншцялостнапроверка на праВшшостга на присъдата,

независимо от посочените в Жалбата осноВатШЯ, да КОРЮГЗТИРа нарушени

процесуални права в досъдебната фаза, ако таКава констатация не е била

направена в разпоредителното заседание. по този начин препенката и на
средена от извършения

въззивната, и на касационната инстанция остава опо

анализ на .първоинотанционния съд. Фактът, че определението, с което ое

констатират или оптиьрлят искания за коншатиране
на съществени процесуашти

нарушения подлежи на въззивно обЖалване по. реда на Глава 22 от НПК, не

променя обвързаносттана всички последвшцисъдебни
състави с влязлото в сила

определение, постановено по „чл. 248 ал. 1, т. 3 отШПС. Не законът ще е водещ в

преценката на въззивпия и касационния съдебен състав, а влязпото в сила

определение, независимо дали то правилно оценява наличието или липсата на

отстраними процесуашти нарушения. По „този начин, дори ако

първоинстанционният съд извърши напълно погрешен или пРотивозаконен

анализ на допуснатите процесуални нарушения и определението му “бъде

потвърдено, тези нарушения няма да могат да бъдат коригираНИ, а сьдебните.

инстанциипо сЪЩество ще са зависими и обвързани от
определението по чл. 248,

Сама по себе си идеята влязлото в сила разпореждане на
йя "касапионен съдпавирана” Върхови

противоречи на фундаментални принципи на държавното устройство. Във
вътрешното съцийско убеждение и

задъдЖението то да се основава единствено“ на закона ее обезсмислят за,

горестоящите инстанционни съдилища.
>

”

СисТемата на обвързаност със становищата на други съдебни състави,

която оспорените текстове въвеждат, е в, противоречие с конотшуппонно

регламентираната съдебна йерархия. Върховният Касационен
съд е най-висшата

граждански и търговски дела. Не
съдебна ИНстанЦИЯ по наказателШИ, а и по .

правомощия, сред които правото да
и „задьшкевиего по чл. 124 от

Конституцията да осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво

прилагане на законите от всички съдшпппа- В ТР М 2/10.02.2005 по к. д. м; .

чил обхвата на върховния
съдебен надзор

9120041: КонотитутШоннияг ”съд е посо
ямо всички закони и съцилища е

Върховният касацпонен съд да няма
ноташтионен контрол спрямо всички

осъщоствява върховния съдебен
основанио

” за извод, че макар
КОНСТИТУЦИОЕВОзадължение да извършва и

38
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- надзор. ВЪРХОВНИЯТ КЗВаЦИОНеН СЪД ОСТЗВ

.

. жалбаШШ протест (чл. 347, ал. 1 ШПС), а разпоредбите

и на чл. 351, ал. 2 от НШС предвижд

„протеста да се ПОВДИГЗТ ВЪЗРЗЖСНИЯ ОТНО

- досъдебното продаводство

И4,чл.*117„ал„ 2, чл. 11

надзор за точно и еднакво прилагане На законите, приложими
по всички ВИдове

или без изключение.“съдебни дела, с действие спрямо всички съдии
Следователно е недопустимо от обхвата на върховния

съдебен надзор да

бъде изключен контролът върху законността на досъдебното
производство и да

се ВЪВеде законодателна забрана Върховният касационен съд да контролира

ПреценкатаНа долустоящите инстанцииза приложението
на процесуалния закон

в досъдебната фаза. “С новосъздадените чл. 248, ал. 3, чл. 348, ал. 3, т.
1 и чл.

351, ал. 2 от НПК противоконетитуционносе дерогира върховният
съдебен

а обвързанизцяло с прецеНКата дали са .

извършена от долустоящите по
нен съд не действа служебно -

с В рашаате На подадените
на чл. 348, ал. 3, т. 1 НПК

ат, че допуснатите на досъдебното

допуснати оТстраниъШнроцесуални нарушения,
степен съдшшща Поначало Върховният касацио
той извършва проверка на присъдите и решенията

сам

отношение на обвшяемия процесуални нарушеНия не са
аконност и забраняват (: жалбата и

сно допуснати на. "досъдебното
ПРОИЗВОДСТВО ПО

СЪЩССТВСНИ В КЗСЗЦИОННИЯ КОНТРОЛ 38. 3

Производство“процесуални нарушения. ,

-

Така законодателят деротира конституционното
правомощтю наВърховния

касационен съд- по всяко дело,.с което е сезиран, да следи за точното
и еднакво

приложение на закона от всички съдилища (чл. 124 от Кодотшупита).
“Втората

форма на върховния съдебен надзор - тьшсувателната дейносд не може да

компенсира несправедлШЗОстта по кошрстното дело. А освен това Върховният

касационен съд, и след евентуално тълкуване, не. е. в състояние

лирадоколко сьдштищаТа сееъобразяват
с тълкуванието.

Правомощие да контро
,

Като престават да бъдат предмет на касационна проверка, правилата за
характер. Върховният

губят своя зад-ьлжителен

касационен съд се Шава от инструмент за въздействие върху
законността на

досъдебното производство в противоречие с
прШпШГШГе на правовата дърЖава,

С оглед на изпоженте съобРаженип правим искане Конституционният

съд да обяви за противоконституциотши
разпоредбите на чл. 248, ал. 3, чл.

320, ал. 2, чл. 348, ал. 3, т. 1, чл. 351, ал.
2 и чл. 360, ал. 2.

8 11. Противоконегнтуционносг на разпоредбата
на чл. 411а. ал. 1.-т. 4

-

"ОСНОВА-ъшя
.

.
.

.

.

Член 411а. ал. 1. т. 4 НПК противоречи на принципите на правовата -

), на чл. 6, ал. 2,*чл.31,чал.3 и
държава (Преамбтоп, чл. 4, ал. 1 отКонсти .

9, ал. 3 и чл. 121, ал. 1 отКонституцша.

Съдържанието на атакуваната разпоредба
е следното:

39
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„Чл. 411а. (1) На Специализирания съд са подсъдни делата за

престъпления по: 1...
2... .

3...
“

.

,
4. член 201 - 205, 212, 212а, 2

254а, 2546, 256, 282 - 283а, 285, 287 .- 28
от Наказателния кодекс, извършени от:

а) народни представители;
б) членове наМинистерския съвет и
в) председатели на държавни агенции и държавни комисии,

изпълнителни директори на изпълнителните агенции
и технитезаместници;

Г) управителя на Националния осигурителен
институт, управителя на

Националната здравнооситурителна каса, изпълнителния диРектор и

директорите на териториалните дирекции на Националната агенция за

19, 220, 224, 2256, 226, 250, 251, 253 - 2536,-
9, 294, 295, 299, 301 - 307, 310, 311 и 313

заместНИК-МИНИ“ ри; .

пРиходите;
д) директора на Атенцин- „Мтттници“, начиници на митници,

митнически бюраииунктове; -

>

,
.

незаконно придобито
с) членовете на Комисията за отнемане на

имущество и Националното бюро за контрол на

разузнавателни средства;
ж) областниухтравители и заместник с
3) съдии, прокурори н.следователи;
и) членове на Висшия съдебен съвет,

инспекторитевИнспектората към Висшия съдебен-съвет;

к) кметовете н заместила-кметовете на “общини, кметовете и

заместник-кметовете на райони и председателитена
общински съвети.“ ,

С оспорената разпоредба севъвежда втори вид подсъдност за деца,

разглеждани от Спецнализирания НаКазателен съд (СпНС), извън предишната

подсъдност по вид престъпления, посочена в т. 1, 2 и 3 на чл. 411а, ал. 1 НПК.

Делтата за отделни престъштения, които ОбИЧайНО се подчиняват на правилата на

местната подсъдност, ще се разглеждат от СпНС единствено поради

длъжностното качесгв
ето. Това законодателно

0 На субекта на престъплепи

решение поражда съществени Проблеми, свързани равенството на траЖдаШЮ

,пред закона и (: еднаквото приложение на Закона спрямо всички граждани.- От

,

едва етрапа, субектите, ниито дЛЪШосгни качества са.изброени в
т. 4 на чл. 411а,

ал. 1 от НПК, ще бъдат съдени за всички оставали престъпления ИЛИ ОГОбПШЮ

съдШШЦа, или от Софийския градски .съд (в зависимост от дльишосгното си

качество), защотоза тях ще сеприлагатобщите правила
на местната подеъщтост,

Същите субектище бъдат съдени от СпНС само за изброените в чл. 411а, ал, 1,
т;

14 НПК престъпни деяния. Останалите граждани
обаче, за същите, изброенив чл.

411а, ал. 1, т. .4 престъпни деяния, Ще се“ явяват пред общите сьдипища на
“ до

специалните

бластниуправители;

главния. инспектор .И



,
ПО отношение на заеманата “ОТ

“ съвет на Европейскитесъдии относно следнализ

,. право).“ А според т. 44 на същото Становище „пр

. обучение в специализирана обл
-3да е назначен в специализиран ”съд
съд.

“

, кошетентността на специализирания пак

„ общите процесуални правила, устано

принципа на местната подсъдност. Подобен разнобой е недопустим и указва не

на специализацияпо предмет на СпНС, а на специализация
по лица и длъжности.

Придава се особена изключителност на длъжностното качество
на извършителя

на едно деяние и се подчертава специфична новитена обществена опасност,

която обаче не е СВЪрзаНа с деянието, а с конкретната длъжност, респ. шачност.

Това придава на СпНС характерисгигсата на извънреден съд. Понятието
" Специализация“

ост не е„специализиран съд“ означава специализация по предмет. „
дееца на“ престъплението длъжн

възможна. .
, , „

,

В подкрепана това виждане е и Становище (2012)
На 15 на Консултативния

ацията на овдрптте. Според т. 5 „в

контекста на настоящото Становище „специализиран съдия“ е съдия;
който се

занимава с ограничени области на. правото (например. наказателно право, *

"данъчно право, семейно право, икономичоско и финансово право, право На:

интелектуална собственост, правена .кошсуревцит) ШШ КОЙТО се занимава .С- ”

дела, свързани с конкретните фактически положения в определени области

(например тези, свързани съслСоциалното, “иконоьшческото Ш семейното
офесионзпни съдии могат по

НЯКОЛКО НЗЧИНа да станат специализирани сЪДии.
С помощта на опита, Натрупан

в качеството щит на специализираниадвокатиПреди назначаването
им катоСъли,

или в резултат на опит в специализирана работа след назначаването им като

“СЪДИИ- Друга възможност е специалшйираният сьдия да е преминал специщщо

аст от правото или в неправна
област, а след това“

“или да работило спец адшзирани дела в общ
“ “

.

„критерият за определяНе > на
азателен съд е прешлсгьт на делото, а

не качеството на Извърппттеля на престъплонивто“
(РешениеЛе 10/15.11.2011 г.

,по к. д.М 6/2011 г.). Законодатедшото разрешение, възприето вт. 4 от ал.
1 на чл.

411а НПК, е коренно рашшчио оттова по т. 1, 2 и 3 от законовата норма

Последните три хипотези предвиждат всички изброеъш деяния да са подсьдни на
шителя. Проявеният от законодателяСпНС независимо от качеството на извър

двоен стандарт превръща СпНС от съд, разглеждат определена категория

престъпления, в извънреден съд за лица,. заеМащи определени длъжности

във властта. „

7 »

СЪГЛасно ЦЩИРаното решение на Констш-уционния
сви „извънреден съд

поначало дейта извън определения ред и изВън общите и специализирани

съцилища; правораздава по новосъздадени специално за целта правила, извън

вени от съответния процесуален закон за
становените условия и
зникнала обществена

»

41

Според Континенния съд

този ВИД дела; стьдштге в него не се избират съобразно у
бстоятелства поради въ

ред; създава се при Извънредни о



» предварително набелязанацел“.

, неразривна връзка с следните устройствени правила:

.контексга на чл. 230, ал. 1 ЗСВ, допуск

- на материален и кадрови ресурс, който да и

заобикаляне на КОНКУРСНОТО начало И класирането ПРИ

.ШШ преместване на СЪДИИ ОТ ТО

>ПРСМВСТВЗНСТО На СЪДШ ОТ ВИСПШЯ СЪ

породят проблеми,

д но и защото всяко приШШЧане

престъпление от общ характер, вклю

НСОбХОДИМОСТ, действа през определен Период от време и претедвд

а, ал.1 НПК следва да се разглежда в
а) промяната в режИма на

командироване на съдиите и прокурорите, Колю допуска заемането на всятса

свободна щата длъжност не чрез конкурс, ачрез комшдироване (ЧЛ. 100е от
на чл. 233, ал. .6 ЗСВ,

Закона за съдебната власт - ЗСВ); б) изменението
ъзнаграждетше на всяко тримесечие в

предвиждащ получаванена допълнителнов
общ размер до 6-месечни заплати годишно „за резултати от дейността“,

а не за
ал. 6, изр. второ ЗСВ); в) в„натовареност“, както при останалите съдии (чл. 233,

ащ по искане на главния прокурор

отстраняване от длъжност на съдия, прокурор или
следовател, който е привлечен

като обвиняем за умишлено престъпление
от общхарактер.

ЗСВ позволяват да се съставят съдебни
Цитираните разпоредби на

състави аб 110с чрез избягване на общия ред заобразуване
на съдебен състав. ЗСВ

е категоричен заначина, по който се формираПерсонгшният
състав на всеки съд „ .

чрез централизиран конкурс за заемане на длъжност в ”оргавиге на съдебната

власт или конкурс за повишаване в длъжност и за преместване на съдия,

прокурор и следовател в органите на съдебната власт. Разширяването .на ,

ВЪЗМОЗКНОСТИТС.за командироване на СЪДИИ И прокурори е мотивирано 0 липсата
осрещне новите компетенции на

Въвеждането на т. 4 към чл. 411

СпНС. .

Следователно създаването на нова подсъдност на
СпНС по субекти ще се

на (ШНС чрез
съпроводи “и с нов начин за формиране на персоналния състав

* назначаВане, повишаване
ане биха мошш да се

стави аа лос, което прошворечи на чл. 129, ал 1 от
. повишаването, понижаването и

ет с командироване от страна на

зи съд. Чрез командиров

оформят съдебни съ
Конституцията, защото заменя назначаването,

дебел съв

*Председателя
»

на Специализирания апелативен наказателен съд или от

председатепя наВърховния касационен съд.
„

на миннотрите Кес(2010)12 изрично се
(Впрочем в Препоръка на Коьштета

приема, че„„системите, които обвързват основното трудово възнаграждение на

съдиите с работата им, следва да бъдат избягващи, тъи като биха могли да

свързани с независимостта на
стада“). .

и не е гарантиранане
Независимостта натака сфорштравите съдебни

състав

само поради специалните допъштедши възиафаящетшя 131 разширените

възможности за командироване и зависимост от
административния ръководител,

като обвиняем на съдия за умишпено

ЧИТСЛНО такова, което не е свързано с.
сведе до отстраняването му

упражняваната от него съдебна функция, може да д
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. Конституцията като основно, всео

преместването в друг съд шш район.

. „бр. 63/2017 г., отнОсно причините за разширяв

”съдебен орган,
"държавата с допьштитеШШ възнщраждевия; те мо

гледане на делото чрез повд

* "на наказания.

от длъжност. Следователно, възможно е чрез повдиганена обвинениена съдия да
да, а в Република България

се влияе ВЪРХУ персоналния състав на СЪ
то обвиняемне подлежи наобоснованост на постановлениетоза привличане ка

съдебен контрол - факт, неколкократно отбелязван от ЕСПЧ като възможност

прокуратурата да повдига всякаКви обвинения, без те да бъдат обосновани и

проконтротшраниот независим съдебен орган.
Независимо от обстоятелството, че изгл

статута на магистратите, цитираните норми н
Правото на защита по чл. 56 от

правата и законните интереси на гражданите..
бщо и лично право на гражданите е немислимо

без Достъпадо независим и безпристрастенсъд. Сътдествен елемент
на съдебната

ъда по предварително ясен и
независимост е сформирането на съсТава на с

”непроМенлив ред, върху който субективните “проточитания на който и да е

адшшсфативен ръководител да не са в състояниеда влияят
”

,

В СтановищеМ» 1 (2001) на консултативни съвет наЕвропейските съдии е

ПОДЧБртано, че са изключително Важни стандартите,- които регламентират

поведетшвто, годно да доведе до промяна в статута на магистрата, включитешю

Въведеният с измененията принцип за
„по изключение“, без изключенията да

са
принципите на несменяемоотта и

еждат насочени към уреждане на
а ЗСВ пряко рефлектират върху

заемане на свободнищатни длъЖности

дефинирани, накърнява сериозно
независимосттана съдиите и това рефлектира върху

безпристрастносгга, която те

дължат при решаванснаделата.
Не на Последно място“ следва” се отчитат мотивите към

ЗИДНПК, Обн., ДВ.,

ане кошетентносгга на СпНС. В

Ш се твърди, че преследваната цел е „да бъдат постигнати очаКВанията на

обществото за своевременни и справедливи наказания!“ 4 т.е. измененията
имат

конкретна цел и ти е удовлетворяване на
обществените статии за наказания, а:

не за справедливи присъди.
>

.
Всичко това“ дава основ

характеристикитена извънреден съд .. по
подсъдност, обоснована с длъЖностно качество, която е комбинирана и с

Прето/кеша, въведени са специални правила - по-кратки срокове за
насрочване на

делата (чл. 411д НПК), следователно по-кратьк срок за подготовка и

организиране на защитата; съдиите могат да бъдат командировани от друг

без да са преместени след конкурс; овдиите се ОШМУ-лират от
же да бъдат отстранени от

, игане на обвинение за каквато и да е умишлено

без дори да бъдат изслушани (чл.
230, ал.„2*3СВ),„

мотивите Цели, които несе
а на неизбежното налагане

ание да се твърди, че СпНС придобива
*

а се на истипична персонална,“

престъпление. от общ характер,
И всичко това е подчинено на конкретни,

изложени В

поЗовават на обеКтивнатаистина и справеДЛИВостта,
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Конституцията на Република България Ви

Касационна прокуратур

- „въздържали се“. .

ПРИДЗГЯ-Мепре е от решението наВисшия адвокатски
съвет.

* ПРЕДСЕДАТЕЛ НАвисшия
“

.
. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

авим исканеКонституционниятС оглед на Изложените съображения пр 411а, ал. 1, т. 4
съд Да обяви за противоконституционнаразпоредбата на чл.

0" и на основшие чл. 150, ал. 4 от

от адвокатски съвет внася

настоящото. искане за обявяване на противоконстигушдошюстна оспорените

разпоредби от Наказатедшо-процесуалъшя кодекс, както следва: на разпоредбащ

на чл. 50 и на разпоредбата на чл. 81, ал. 3 в частта „или
в етщомесечен срок от

деня, в който пострадалият е получил
съобЩение за прекратяванена досъдебното

ПРОИЗЕОДСТВО на основание, че престъплението се преследиа ,по тъжба иа

пострадат“; на разпоредбата на чл. 63, ал. 2, т. 4;
на разпоредбитеначл. 73а, .

ап. 2 и чл. 416, ал. “5; на. разпоредбата на чл. 247в, ал.
1, т. 3 н.е-Частта „в слуЧаше

по ЧЛ. 94, ал. 1“,на разпоредбата на чл. 227, ал. 5;ьна
разпоредбата на ЧЛ- 2488. (в

ЦЯЛОСТ) И на разпоредбата на чл. 252, ал. 2 внастта „или когато ,ечконстатирап

очевидни факшчески “греппси в обвинитетшия акт“; наравноредбатана “чл. 358,

ал. 2; на разпоредбитена чл. 301, ал, 4 и чл. 305,
ал. 6; на разпоредбитена чл. 336,

т. 4, чл. 354, ап. 11, т. 3 и чл.
бптеначш. 248, ал“. 3, чл.425, ал. 1, т. 3; на разпоред .

320, ал. 2, чл. 348, ал.:3,.т. 1, чл. 351, ал.
2 и чл. 360, ал. 2,7на разпоредбата на чл

411а,ал. 1,114. -

.

.,
7" „: ,»

Водим от всичко гореизложен

Преднатаме Конституционният съд да определи като .:заинтересовш

страни по делото Народното събрание,
Мртнистерсшясъвет,МИНИсгерството на

правосъди , Върховния, касационен
съд, Висшия съдебен съвет, Върховната

, “ а и ОмбудсмананаРенубликаБъшария.
" ”

"

На основание чл. 18,“ ал. 5 от ПОДКС прилагаме преписи от искант за

предложените заинтересованиИНСТИТУЦИИ

Предложението за- “сезиране на КонститУЦИонния сьд

Бъшария 0 искане за обявяване на противоконсгитуционност на

разпоредби от Наказатвлно-процесушшия кодекс е прието на

ет на 24.11.2017 г. с 11 гласа „3
Висшия адвокатски съв

“на Република
оспорените *

заседание на
а“, без „против“ и


