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ÐÀÇ ËÈ ×Èß1

Èâàíêà Èâàíîâà*

На 26 ноем ври 2021 г. Консултативният съ вет на евро пей-
ски те про ку ро ри (КСЕП) прие Становище № 16 (2021): Последици 
от ре ше нията на меж ду на род ни съ ди ли ща и ор га ни, съз да де ни 
въз ос но ва на меж ду на род ни до го во ри, вър ху прак ти ческа та не-
за ви си мост на про ку ро ри те.2 То по каз ва как се раз ви ва по ня тието 
за про ку рор ска не за ви си мост под въз дейст вието на ско рош ни ре-
ше ния на меж ду на род ни съ ди ли ща и дру ги ор га ни, съз да де ни въз 
ос но ва на меж ду на род ни до го во ри. Становището стъп ва вър ху 
ана лиз на ре ди ца ре ше ния на Европейския съд по пра ва та на чо-
ве ка (ЕСПЧ), които са поста но ве ни във връз ка с прав но то по ло-
же ние на про ку ро ри (вклю чи тел но де ла та Колеви сре щу България3 

* Юрист, док тор по со циоло гия.
1 Статията пред ставля ва раз ши ре на и до пъл не на вер сия на из каз ва не, което 

бе ше пред ста ве но на 11 март 2022 г. ка то част от програ ма та на диску сията 
„Структурен и функ циона лен мо дел на съ деб на та власт – не об хо ди ми те про ме-
ни“, ор га ни зи ра на съв местно от Юридическия фа кул тет на Софийския уни вер-
си тет „Св. Климент Охридски“ и от Съюза на съ диите в България. Българските 
пре во ди на ак то ве на раз лич ни ор га ни от систе ма та на Съвета на Европа са ци-
ти ра ни по сбор ни ка Европейски стан дар ти от нос но ста ту та на про ку ро ри те. 
С.: Сиби, 2021. 

2 CCPE Opinion No. 16 (2021): Implications of the decisions of international 
courts and treaty bodies as regards the practical independence of prosecutors, 
Strasbourg, 26 November 2021. По-на та тък в текста ще бъ де ци ти ра но ка то 
Становище № 16 (2021). 

3 Kolevi v. Bulgaria, жал ба № 1108/02, ре ше ние от 5 ноем ври 2009 г. 
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и Кьовеши сре щу Румъния4). Като от но си ми са ци ти ра ни оба че и 
ак то ве, които за ся гат не за ви си мост та на съ диите, и то ва поста вя 
въпро са да ли в кон текста на Съвета на Европа не за ви си мост та на 
съ диите и не за ви си мост та на про ку ро ри те са по ня тия с ед нак во 
съ дър жа ние. 

През 2010 г. Европейската ко ми сия за де мокра ция чрез пра-
во (Венецианската комисия) ра зиск ва спе циал но въпро са и по-
соч ва ре ди ца раз ли ки как то в зна че нието, та ка и в съ дър жа нието 
на две те по ня тия. Венецианската ко ми сия опре де ля само не за ви-
си мост та на съ диите ка то аб со лют на цен ност, а раз глеж да сте-
пен та и об хва та на про ку рор ска та не за ви си мост ка то функ ция на 
за да чи те, които из пъл ня ва про ку рор ска та служ ба в съ от вет ния 
на циона лен кон текст.5 В съ щия сми съл и в т. 3 от заклю че нията 
на Становище № 16 (2021) се по соч ва, че до кол ко то в ре ше нията 
на меж ду на род ни съ ди ли ща и на дру ги ор га ни се съ дър жат ръ ко-
вод ни на со ки от нос но не за ви си мост та на съ деб на та власт, те „мо-
же да се при ла гат до из вест на сте пен, mutatis mutandis“ и по от но-
ше ние на про ку рор ски те служ би, т.е. не е ни то пре по ръ чи тел но, 
ни то за дъл жи тел но, а са мо ед на въз мож ност. 

В публи ку ва ния на сай та на КСЕП бъл гар ски пре вод на 
Становище № 16 (2021) ду ми те mutatis mutandis лип с ват, а чо век 
лес но мо же да про пус не и оста на ли те две уго вор ки („мо же“ и „до 
из вест на сте пен“) и та ка да оста не с впе чат ле нието, че уста но ве-
ни те евро пейски стан дар ти по от но ше ние на не за ви си мост та на 
съ диите се при ла гат ав то ма тич но и в ця лост и спря мо про ку ро ри-
те. С цел да се из бег не опас ност та от по доб на преврат на ин-
терпре та ция в то зи текст са пред ста ве ни ня кои наблю де ния, 
които произ ти чат от съ постав ка меж ду евро пейски те стан дар ти 
за не за ви си мост на съ диите и те зи за про ку ро ри те и са из ве де ни 
ос нов ни те раз ли ки меж ду тях. На та зи ос но ва са по со че ни ня кои 

4 Kövesi v. Romania, жал ба № 3594/19, ре ше ние от 5 май 2020 г. 
5 Европейска ко ми сия за де мокра ция чрез пра во (Венецианска комисия), 

Доклад за евро пейски те стан дар ти по от но ше ние на не за ви си мостта на съ деб на-
та систе ма: част II – Прокурорската служ ба, CDL-AD (2010) 040, приет на 
3.01.2011 го ди на, вж. § 28–31 и 53. 
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лип си и са фор му ли ра ни кри тич ни бе леж ки към ак ту ал ния по ли-
ти чески де бат за ре фор ма на бъл гар ска та про ку рор ска служ ба. 

1. Îñîáåíîñòè íà ïðàâíàòà ðàìêà

Европейските стан дар ти за не за ви си мост на съ диите и на 
про ку ро ри те са до ку мен ти ра ни в две от дел ни гру пи ак то ве на ор-
га ни от систе ма та на Съвета на Европа. Независимостта на съ-
диите пред ставля ва аб со лют на цен ност и произ ти ча пря ко от 
чл. 6 от Конвенцията за за щи та на пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те 
сво бо ди (ЕКПЧ); в то зи сми съл всич ки дър жа ви – членки на 
Съвета на Европа, са за дъл же ни да оси гу рят не за ви си мост на съ-
диите. Конкретните пре по ръ ки от нос но обез пе ча ва не то на не за-
ви си мост та на съ диите в ре сур с но, кад ро во и ор га ни за цион но от-
но ше ние са из рич но закре пе ни през 1994 г. в Препоръка (94) 12 
на Комитета на ми нистри те от нос но не за ви си мост та, ефи кас ност-
та и ро ля та на съ диите. През 2010 г. та зи Препоръка е пре ра бо те-
на съ щест ве но и е за ме не на с Препоръка (2010) 12 на Комитета 
на ми нистри те до дър жа ви те членки от нос но съ диите: не за ви си-
мост, ефи кас ност и от го вор ности.6 

Препоръка (2010) 12 се при ла га по от но ше ние на все ки ор-
ган, кой то из пъл ня ва съ деб ни функ ции, вклю чи тел но и по от но-
ше ние на кон сти ту цион ни те юрис дик ции и непро фе сионал ни те 
съ дии (гл. I, т. 1 и т. 2 от Препоръка (2010) 12). В пре по ръ ка та се 
уточ ня ва, че „ня кои от по ло же нията“ мо же да се при ла гат спря мо 
про ку ро ри те и спря мо дру ги про фе сиона листи, които се явя ват 
пред съ ди ли ща та, ко га то те се пол з ват със ста тут на не за ви си-
мост от из пъл ни тел на та или от за ко но да тел на та власт (гл. I, т. 11 
от Препоръка (2010) 12). 

Независимостта на про ку ро ри те за раз ли ка от та зи на съ-
диите не произ ти ча пря ко от ЕКПЧ и ни кой от ор га ни те на Съвета 
на Европа (Комитета на ми нистри те или Парламентарната 

6 Препоръка (2010) 12 – Съдиите: не за ви си мост, ефи кас ност и от го вор ности, 
приета от Комитета на ми нистри те на Съвета на Европа на 17 ноем ври 2010 г. 
По-на та тък в текста ще бъ де ци ти ра на ка то Препоръка (2010) 12. 
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асамблея) не пре по ръч ва дър жа ви те членки да пре доста вят не за-
ви си мост на про ку ро ри те. В рам ки те на Съвета на Европа, „ма кар 
да има об ща тен ден ция за да ва не на по ве че не за ви си мост на про-
ку рор ска та систе ма, лип с ва общ стан дарт, кой то да го изиск ва“7. 

Моделите на ор га ни за ция на про ку рор ски те служ би в дър-
жа ви те – членки на Съвета на Европа, сил но ва ри рат: в ня кои 
про ку рор ска та служ ба е част от пра ви тел ст во то или е под чи не на 
на не го, а в дру ги е не за ви си ма. Няма евро пейска пре по ръ ка, 
която да опре де ля един от два та мо де ла ка то пред по чи та н. 

Независимостта на про ку ро ри те е след ст вие (ло ги ческа по-
следица) от не за ви си мост та на съ диите. Това е та ка за ра ди чл. 5, 
ал. 3 ЕКПЧ: дър жа ви те са сво бод ни да въз ла гат съ деб ни функ ции 
на как ви то ор га ни на ме рят за добре, вклю чи тел но и на про ку ро-
ри те, но до кол ко то за ко нът въз ла га на про ку ро ри те из пъл не нието 
на ня кои съ деб ни функ ции, те тряб ва да бъ дат не за ви си ми.8

Приетата през 2000 г. Препоръка 2000 (19) на Комитета на 
ми нистри те до дър жа ви те членки от нос но ро ля та на про ку рор-
ска та служ ба в систе ма та на на ка за тел но то пра во съ дие пред-
ставля ва ос но во по ла га щият акт на евро пейски те стан дар ти от-
нос но ста ту та на про ку ро ри те.9 Тя не съ дър жа из рич на пре по ръ ка 
про ку ро ри те да бъ дат не за ви си ми, а де фи ни ра про ку рор ска та не-
за ви си мост ка то не га тив но по ня тие – чрез пред ви де на та в т. 11 
забра на вър ху про ку ро ри те да се упраж ня ва непра во ме рен на тиск 
и пре по ръ ка та да се оси гу ри въз мож ност да из пъл ня ват за дъл же-
нията си, без да бъ дат из ла га ни на не оправ дан риск от граж дан-
ска, на ка за тел на или друг вид от го вор ност. 

7 Европейска ко ми сия за де мокра ция чрез пра во (Венецианска комисия), 
Доклад за евро пейски те стан дар ти по от но ше ние на не за ви си мостта на съ деб на-
та систе ма: част II – Прокурорската служ ба, § 86. 

8 Становище № 12 (2009) на Консултативния съ вет на евро пейски те съ дии и 
Становище № 4 (2009) на КСЕП за от но ше нията меж ду съ диите и про ку ро ри те 
в де мокра тич но то об щество (Декларация от Бордо), прието на 8 де кем ври 
2009 г., т. 7. По-на та тък в текста ще бъ де ци ти ра но ка то Становище № 4 (2009) 
на КСЕП. 

9 Препоръка (2000) 19 – Ролята на про ку рор ска та служ ба в систе ма та на на-
ка за тел но то пра во съ дие, приета от Комитета на ми нистри те на Съвета на 
Европа на 6 ок том ври 2000 г. По-на та тък са мо Препоръка (2000) 19. 



7Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 4/2022

По-къс но ос нов ни те по ло же ния на Препоръка (2000) 19 са 
раз ви ти в Европейски на со ки от нос но ети ка та и по ве де нието на 
про ку ро ри те (Насоки от Будапеща)10, в послед ва щи ста но ви ща на 
КСЕП11, как то и в ня кои от ак то ве на Европейската ко ми сия за 
де мокра ция чрез пра во (Венецианската комисия) – по-спе циал но 
във ве че ци ти ра ния „Доклад за евро пейски те стан дар ти по от но-
ше ние на не за ви си мост та на съ деб на та систе ма: част II – Про ку-
рорска служ ба“ (2010) и в „Компилация от ста но ви ща и докла ди 
на Венецианската ко ми сия от нос но про ку ро ри те“ (2017).12

Всеки от те зи ак то ве от чи та фак та, че в рам ки те на дър жа ви-
те – членки на Съвета на Европа, се сре щат раз лич ни мо де ли на 
ор га ни за ция и управле ние на про ку рор ски те служ би и съ от вет но 
част от конкрет ни те пре по ръ ки са раз ра бо те ни във ва риан ти съ-
образ но осо бе ности те на два та ос нов ни мо де ла – в ня кои дър жа-
ви про ку рор ска та служ ба е не за ви си ма от пра ви тел ст во то, а в 
дру ги е част от не го или му е под чи не на (вж. напр. т. 13 и 14 от 
Препоръка (2000) 19). Във вто рия слу чай са пред ви де ни по ве че и 
по-конкрет ни га ран ции за ав то ном ност на от дел ни те про ку ро ри. 

Класификацията на раз лич ни те мо де ли на про ку рор ски 
служ би, въз приета в Препоръка (2000) 19, се раз ли ча ва съ щест ве-
но от кла си фи ка цията, въз приета в бъл гар ска та науч на ли те ра ту-
ра. Традиционно у нас раз гра ни че нието меж ду раз лич ни те мо де-
ли про ку рор ски служ би се пра ви спо ред то ва да ли „про ку ра ту ра-
та е в съ деб на та власт, или не“. Например в своето „Сравнително 

10 Европейски на со ки от нос но ети ка та и по ве де нието на про ку ро ри те (Насоки 
от Будапеща), приети от Конференцията на евро пейски те глав ни про ку ро ри по 
вре ме на нейна та 6-а се сия, Будапеща, 29–31 май 2005 г. 

11 Вж. по-спе циал но Становище № 4 (2009) на КСЕП; съ що и Становище № 9 
на КСЕП от нос но евро пейски те нор ми и прин ци пи, за ся га щи про ку ро ри те, 
прието на 17 де кем ври 2014 г. (Римска харта). По-на та тък в текста ще бъ де ци-
ти ра но ка то Становище № 9 (2014) на КСЕП; съ що и Становище № 13 (2018): 
Независимост, от го вор ност и ети ка на про ку ро ри те, прието на 23 ноем ври 
2018 г. – по-на та тък в текста ще бъ де ци ти ра но ка то Становище № 13 (2018) на 
КСЕП. 

12 Европейска ко ми сия за де мокра ция чрез пра во (Венецианска комисия), 
Компилация от ста но ви ща и докла ди на Венецианската ко ми сия от нос но про ку-
ро ри те, CDL-PI (2018) 001, приети на 11.11.2017 го ди на. 
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кон сти ту цион но пра во“ Евгени Танчев и Мартин Белов со чат, че 
съ деб на та власт пред ставля ва „аб страк т на ка те го рия“, но въпре-
ки то ва кла си фи ци рат раз лич ни мо де ли на „об ща струк ту ра на 
съ деб на та власт“. Тяхната кла си фи ка ция раз гра ни ча ва три мо де-
ла на „об ща струк ту ра на съ деб на та власт“ спо ред то ва кои ор га-
ни вли зат в нея: 1) съ деб на та власт включ ва са мо съ ди ли ща та; 2) 
съ деб на та власт се състои от съ ди ли ща та и про ку рор ски те служ-
би и 3) съ деб на та власт включ ва съ ди ли ща та, про ку рор ски те 
служ би и част от раз след ва щи те ор га ни. Е. Танчев и М. Белов 
кла си рат бъл гар ския мо дел в тре та та ка те го рия.13 По то зи на чин 
те пред поста вят об вър з ва не то на не за ви си мост та на съ диите и не-
за ви си мост та на про ку ро ри те с ед ни и съ щи прав ни стан дар ти, 
което е въз прието в бъл гар ско то на ционал но пра во, но не на ми ра 
опо ра в от но си ми те ак то ве на ор га ни на Съвета на Европа. 

При раз глеж да не то на съ дър жа нието на пре по ръ ки те на 
Комитета на ми нистри те от нос но съ диите и про ку ро ри те тряб ва 
непре мен но да се от чи та пред наз на че нието на те зи тексто ве: те 
опре де лят стан дар ти те за не за ви си мост на съ диите и ста ту та на 
про ку ро ри те от глед на точ ка на за щи та на вър хо вен ст во то на пра-
во то и на ос нов ни те пра ва на чо ве ка. Това са об щи те цен ности на 
Съвета на Европа и до кол ко то не го ви те ор га ни от пра вят пре по-
ръ ки към дър жа ви те членки, то е, за да за щи тят цен ности те на 
ор га ни за цията. Ефективността и ефи кас ност та в управле нието на 
съ деб на та систе ма и на про ку рор ски те служ би са пре ди всич ко 
пробле ми на на ционал на та дър жа ва и тя е сво бод на да ги ре ши в 
рам ки те, за да де ни от меж ду на род ноправ ни те нор ми. 

2. Âðúçêàòà ìåæäó íåçàâèñèìîñò è îòãîâîðíîñò

Според опре де ле нието за про ку рор, да де но в т. 1 от Препо-
ръка (2000) 19, „про ку ро ри те са дър жав ни ор га ни, които от име то 

13 Танчев, Е., М. Белов. Сравнително кон сти ту цион но пра во. С.: Сиби, 2009, 
592–593. Впрочем ав то ри те приемат, че ста ва дума за раз лич ни мо де ли, без да 
ра зиск ват под роб но достойн ства та на въз приетия от тях прин цип на кла си фи ка-
ция и без да об съ ждат в кри ти чен план ал тер на тив на та въз мож ност – да ли не 
ста ва дума за раз лич ни ва риан ти на един и съ щ мо дел. 
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на об щест во то и в публи чен ин те рес оси гу ря ват при ла га не то на 
за ко на, ко га то за не го во то на ру ша ва не е пред ви де на на ка за тел на 
санк ция, ка то при то ва дър жат смет ка как то за пра ва та на лич-
ност та, та ка и за не об хо ди ма та ефек тив ност на на ка за тел ноправ-
на та систе ма“. 

В кон текста на Съвета на Европа про ку ро рът е пре ди всич ко 
спе циали зи ран ор ган на на ка за тел но то пра во съ дие. През 2003 г. 
Парламентарната асам блея пре по ръч ва на дър жа ви те членки 
„пра во мо щията и от го вор ности те на про ку ро ри те да бъ дат огра-
ни че ни до на ка за тел но то преслед ва не на престъпле ния и до об ща 
ро ля за за щи та на публич ния ин те рес чрез на ка за тел ноправ на та 
систе ма, ка то за из пъл не нието на вся как ви дру ги функ ции да 
дейст ват от дел ни, под хо дя що обо со бе ни и ефек тив ни ор га ни“14.

Цитираното по-го ре опре де ле ние за про ку рор по каз ва, че за 
раз ли ка от съ ди ли ща та про ку рор ска та служ ба из пъл ня ва по ли ти-
ческа за да ча: про ку ро рът е един от ор га ни те, които оси гу ря ват 
ефек тив ност та на на ка за тел ноправ на та систе ма, и то ва е та ка как-
то в мо де ли те, при които про ку рор ска та служ ба е част от пра ви-
тел ст во то или му е под чи не на, та ка и в мо де ли те, при които про-
ку рор ска та служ ба е не за ви си ма. 

В Обяснителния про то кол към Препоръка (2000) 19 Коми-
тетът на ми нистри те под чер та ва, че при из пъл не ние на своите 
функ ции „про ку ро ри те след ва да се во дят от гри жа за об щия ин-
те рес. Те тряб ва да съблю да ват две ос нов ни изиск ва ния, които са 
рав ни по своето зна че ние: ед но то ка сае ин ди ви ду ал ни те чо веш ки 
пра ва, а дру го то – не об хо ди ма та ефек тив ност на на ка за тел но-
прав на та систе ма, за което про ку ро рът се явя ва един вид га рант. 
(...) Отговорността за ефек тив ност та на на ка за тел ноправ на та 
систе ма в нейна та ця лост от глед на точ ка на идеята за об щия ин-
те рес те жи вър ху про ку ро ри те, а не вър ху съ диите“15.

14 Препоръка 1604 (2003) на Парламентарната асам блея на Съвета на Европа, 
Ролята на про ку рор ска та служ ба в де мокра тич но то об щество, управля ва но 
посред ством вър хо вен ство на пра во то, приета на 27 март 2003 г., т. 7.5, б. „в“. 

15 Обяснителен про то кол към Препоръка (2000) 19, т. 1. 
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По при чи на че про ку ро ри те из пъл ня ват функ ции в преслед-
ва не то на ед на по съ щест во по ли ти ческа за да ча, по ня тието за 
тях на та не за ви си мост се раз ли ча ва съ щест ве но от по ня тието за 
не за ви си мост на съ диите. При съ диите изиск ва не то за не за ви си-
мост е аб со лют но и бе зуслов но. При про ку ро ри те не за ви си мост-
та е тяс но об вър за на с изиск ва не то за от го вор ност: на дър жа ви-
те – членки на Съвета на Европа, се пре по ръч ва как то да га ран ти-
рат, че вър ху про ку ро ри те не се упраж ня ва непра во мер но влия-
ние, та ка и да взе мат мер ки про ку рор ска та служ ба „да се от чи та 
пе риодич но и публич но за своята дейност ка то ця ло и в част ност 
за то ва, как из пъл ня ва своите приори те ти“ (т. 11 от Препоръка 
(2000) 19). При то ва се из тък ва, че кол ко то по-не за ви си ма е ед на 
про ку рор ска служ ба спря мо пра ви тел ст во то, тол ко ва по-ка те го-
рич ни га ран ции тряб ва да има, че тя ще дейст ва от го вор но. 

В Обяснителния про то кол към Препоръка (2000) 19 се со чи, 
че „(...) пред вид на зна чи тел на та власт, от която се пол з ват про ку-
ро ри те, и после ди ци те, които мо же да има упраж ня ва не то на та зи 
власт вър ху ин ди ви ду ал ни те сво бо ди, тях на та от го вор ност за 
лич ни те им дейст вия тряб ва да мо же да бъ де ан га жи ра на в дис-
ципли на рен, ад ми нистра ти вен, граж дан ски и на ка за те лен план, 
но в ра зум ни гра ни ци, за да не се бло ки ра систе ма та; пре дим ст во 
тряб ва да се от да ва на об жал ва не пред по-го рестоящи те или пред 
ad hoc ко ми сия, как то и на дис ципли нар ни те произ вод ст ва, ма кар 
че от дел ни те про ку ро ри след ва съ що, как то все ки друг чо век, да 
бъ дат от го вор ни за престъпле нията, които из вър ш ват. Ясно е оба-
че, че в систе ми те, в които про ку ро ри те се пол з ват с пъл на не за-
ви си мост, те тряб ва да но сят и по-го ля ма от го вор ност“16.

В т. 19 от Становище № 13 (2018), ка то пре пот вър ж да ва 
връз ка та меж ду не за ви си мост та и от го вор ност та на про ку ро ри те, 
КСЕП опре де ля послед на та ка то ком плекс от че ти ри за дъл же ния 
на про ку ро ри те: 

– да не дейст ват произ вол но; 
– ре ше нията им да са ос но ва ни на за ко на; 

16 Пак там, т. 11. 
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– ре ше нията им да бъ дат мо ти ви ра ни въз ос но ва на прин ци-
па за за кон ност или на прин ци па за опор тю ни тет и

– ако е не об хо ди мо, да доклад ват на съ от вет ни те заин те ре-
со ва ни стра ни (за раз ви тието на произ вод ст во то – б. а.). 

Част от те зи за дъл же ния ва жат и за съ диите – тех ни те ре ше-
ния съ що тряб ва да се ос но ва ват на за ко на и да бъ дат мо ти ви ра ни 
(т. 63 от Препоръка (2010) 12). За съ диите оба че не е пред ви де но 
из рич но за дъл же ние да не дейст ват произ вол но: за раз ли ка от 
про ку ро ри те те не мо гат да за поч ват де ла по своя соб ст ве на ини-
циати ва. Забраната за произ вол но дейст вие, как то и об вър з ва не то 
на про ку рор ски те дейст вия с прин ци па на за кон ност или с прин-
ци па на опор тю ни тет (съ образ но уста но ве но то в на ционал но то 
законодателство) пред ставля ват съ щест ве ни и спе ци фич ни еле-
мен ти от про ку рор ска та от го вор ност. 

В бъл гар ски кон текст ци ти ра ни те евро пейски стан дар ти от-
нос но ста ту та на про ку ро ри те пред по ла гат, на пър во място, да 
бъ де пре раз гле да но осъ щест вя ва не то на функ цията по общ над-
зор за за кон ност. При приема не то на Конституцията от 1991 г. тя 
не е вклю че на сред функ циите на про ку рор ска та служ ба, но 
въпре ки то ва про ку ро ри те про дъл жа ват да осъ щест вя ват та къв 
над зор. Утвърждаването на про ку ро ри те ка то спе циали зи ран ор-
ган на на ка за тел но то произ вод ст во е пред постав ка изоб що те да 
мо гат да но сят от го вор ност – са мо ако тех ният пред мет на 
дейност е яс но очер тан, ще мо же да се пре це ня ва обек тив но да ли 
из пъл ня ват ефек тив но своите функ ции, или не. 

Освен то ва, по доб но на евро пейски те стан дар ти, и в на-
ционал но то за ко но да тел ст во про ку рор ска та не за ви си мост тряб ва 
да бъ де яс но и ка те го рич но об вър за на с га ран ции за от го вор ност 
на про ку ро ри те и на про ку рор ска та служ ба. 

3. Ãðàíèöè íà íàìåñàòà íà èçïúëíèòåëíàòà èëè 
çàêîíîäàòåëíàòà âëàñò

Европейските стан дар ти за не за ви си мост на съ диите пра вят 
раз ли ка меж ду по ня тието за ин сти ту ционал на не за ви си мост на 



12 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 4/2022

юри ди ческо то ли це, към което при над ле жат съ диите (съ ди ли ща-
та, съ деб на та систе ма в цялост), и лич на та не за ви си мост на са ми-
те съ дии. Възприето е по ло же нието, че ин сти ту ционал на та не за-
ви си мост на съ деб на та систе ма е га ран ция за не за ви си мост та на 
от дел ни те съ дии (т. 4 от Препоръка (2010) 12). На ор га ни те на из-
пъл ни тел на та и на за ко но да тел на та власт е забра не но да се ме сят 
в ра бо та та на съ диите, вклю чи тел но и да из да ват ак то ве, чрез 
които да обез сил ват или да ре ви зи рат ве че поста но ве ни съ деб ни 
ре ше ния (т. 17 от Препоръка (2010) 12 и т. 25 от Обяснителния 
про то кол към Препоръка (2010) 12). Препоръчително е съ що та ка 
ор га ни те на из пъл ни тел на та и на за ко но да тел на та власт да из бяг-
ват да кри ти ку ват съ деб ни ре ше ния по на чин, кой то мо же да под-
ко пае не за ви си мост та или об щест ве но то до ве рие в съ деб на та 
власт (т. 18 от Препоръка (2010) 12), а в за ко ни те тряб ва да бъ дат 
пред ви де ни санк ции за ли ца та, които се опит ват непра во мер но да 
повлия ят на съ диите (т. 14 от Препоръка (2010) 12). 

Европейските стан дар ти от нос но ста ту та на про ку ро ри те съ-
що раз глеж дат ин сти ту ционал ната ав то ном ност на про ку рор ска-
та служ ба ка то га ран ция за без пристраст ност та на от дел ни те про-
ку ро ри (т. 16 от Становище № 13 на КСЕП; т. 7 и 13 от Становище 
№ 16 на КСЕП), но не из ключ ват опре де ле на сте пен на взаимо-
дейст вие меж ду ор га ни на из пъл ни тел на та и/ или на за ко но да тел-
на та власт, от ед на стра на, и про ку рор ска та служ ба, от дру га. 
Това е та ка, за що то как то все ки друг дър жа вен ор ган, про ку рор-
ска та служ ба но си от го вор ност пред ор га ни те на пред ста ви тел но-
то управле ние. Именно по та зи при чи на в ня кои ак то ве на Съвета 
на Европа по ня тието, което се из пол з ва спря мо про ку ро ри те, по-
често е „ав то ном ност“, а не „не за ви си мост“17.

Ако евро пейски те стан дар ти за не за ви си мост на съ диите из-
рич но забра ня ват ор га ни те на из пъл ни тел на та или на за ко но да-
тел на та власт да да ват ука за ния на съ диите, то евро пейски те 
стан дар ти за ста ту та на про ку ро ри те не са мо до пускат раз лич ни 

17 Вж. напри мер Обяснителен про то кол към Препоръка (2000) 19, т. 11. В съ-
щия сми съл е и пре по ръ ка та про ку ро ри те да бъ дат „ав то ном ни“ в т. 2 от 
Становище № 16 (2021) на КСЕП. 
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ви до ве на ме са на пра ви тел ст во то или на пар ла мен та в управле-
нието на про ку рор ска та служ ба, но в ня кои хи по те зи до ри пре по-
ръч ват те да из да ват ука за ния към про ку ро ри те. 

Същността на ин сти ту ционал на та не за ви си мост на про ку-
рор ска та служ ба се из ра зя ва в забра на та пра ви тел ст во то да да ва 
ука за ния на про ку рор ска та служ ба по от но ше ние на конкрет ни 
произ вод ст ва.18 Правителството оба че не е огра ни че но и мо же да 
из да ва об щи ука за ния, които се от на сят до при ло же нието на на-
ка за тел ния за кон и ва жат за всич ки про ку ро ри (т. 13, б. „в“ от 
Препоръка (2000) 19). Условието е, че та ки ва ука за ния тряб ва да 
бъ дат из да ва ни в пис мен вид и да се публи ку ват по съ от вет ния 
ред. Освен то ва забра на та за из да ва не на ука за ния по конкрет ни 
произ вод ст ва не е ед нак во ка те го рич на спо ред то ва да ли ста ва 
дума за ука за ния да се во ди, или да не се во ди конкрет но то произ-
вод ст во. Издаването на ука за ния да не се во ди конкрет но произ-
вод ст во не е пре по ръ чи тел но или по-точ но – спо ред т. 13, б. „е“ 
от Препоръка (2000) 19 би след ва ло да е забра не но в на ционал но-
то за ко но да тел ст во. В съ щия текст се уточ ня ва, че та ки ва ука за-
ния тряб ва да бъ дат да ва ни са мо по из клю че ние, да от го ва рят на 
усло вията за проз рач ност и спра вед ли вост и да под ле жат на под-
хо дящ кон трол. 

Издаването на об щи ука за ния към про ку ро ри те не са мо не е 
забра не но, но в опре де ле ни хи по те зи е и пре по ръ чи тел но. В т. 36а 
от Препоръка (2000) 19 се пре по ръч ва из рич но из да ва не то на об-
щи ука за ния към всич ки про ку ро ри спе циал но по при ло же ние на 
на ка за тел на та по ли ти ка. Комитетът на ми нистри те пре по ръч ва 
на дър жа ви те членки „(...) да опре де лят об щи на со ки във връз ка с 
при ло же нието на на ка за тел на та по ли ти ка“ и „да уста но вят как ви 
са прин ци пи те и об щи те усло вия, които тряб ва да ръ ко во дят про-
ку ро ри те при взе ма не то на ре ше ния по конкрет ни произ вод ст ва, 
с цел да се из бег не взе ма не то на произ вол ни ре ше ния“. 

18 Европейска ко ми сия за де мокра ция чрез пра во (Венецианска комисия), 
Доклад за евро пейски те стан дар ти по от но ше ние на не за ви си мостта на съ деб на-
та систе ма: част II – Прокурорската служ ба, § 30. 
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Нормативната уред ба на ука за нията, които мо же да из да ва 
пра ви тел ст во то спря мо про ку рор ска та служ ба, и пред ва ри тел но-
то фор му ли ра не на об щи на со ки за при ло же нието на на ка за тел-
на та по ли ти ка и на прин ци пи те, от които се ръ ко во дят про ку ро-
ри те при взе ма не то на ре ше ния по конкрет ни произ вод ст ва, пред-
ставля ват важ ни усло вия за от го вор ност на про ку рор ска та служ-
ба – те пред поста вят въз мож ност та за външ на оценка на нейна та 
ефек тив ност и са сред ст во за огра ни ча ва не на произ во ла в ра бо-
та та на про ку ро ри те. Когато про ку рор ска та служ ба е част от пра-
ви тел ст во то или му е под чи не на, пре по ръ ча ни те по т. 36а ак то ве 
след ва да се из да ват с акт на пра ви тел ст во то или на пар ла мен та 
(т. 36б от Препоръка (2000) 19). 

При мо де ли те, при които про ку ро ри те са не за ви си ми, прин-
ци пи те и пра ви ла та по т. 36а на Препоръка (2000) 19 мо же да бъ-
дат опре де ля ни „от пред ста ви те ли на са ма та про ку рор ска служ-
ба“. Употребата на мно жест ве но то число в слу чая указ ва на фак-
та, че в евро пейски кон текст, до кол ко то съ щест ву ват прокурорски 
съ ве ти, те имат по-раз лич но прав но по ло же ние и пра во мо щия от 
те зи на висшите съ деб ни съ ве ти. Едно от ос нов ни те пра во мо щия 
на прокурорските съ ве ти е да се съ ве ща ват и да ре ша ват съв мест-
но прин ци пи те и на со ки те, които да бъ дат да ва ни на про ку ро ри те 
по от но ше ние на из пъл не нието на тех ни те пра во мо щия и по от-
но ше ние на из пъл не нието на на ка за тел на та по ли ти ка – в то зи 
сми съл пра во мо щия имат Прокурорският съ вет на Кралство 
Нидер ландия, то зи на Словения и др. 

Актовете, с които се приемат прин ци пи те и пра ви ла та по 
т. 36а от Препоръка (2000) 19, тряб ва да от го ва рят на опре де ле ни 
усло вия, без зна че ние кой ор ган ги из да ва и ка къв е мо де лът на 
про ку рор ска та служ ба. Те тряб ва бъ дат публич ни и об щест ве-
ност та „след ва да е за поз на та с тях“ (т. 36б от Препоръка (2000) 
19). Това оз на ча ва не просто ак то ве те да бъ дат публи ку ва ни, но и 
про ку рор ска та служ ба ак тив но да се ан га жи ра с по пу ля ри зи ра не 
на тях но то съ дър жа ние. 

Както евро пейски те стан дар ти за не за ви си мост на съ диите, 
та ка и те зи за ста ту та на про ку ро ри те не забра ня ват и не из ключ-
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ват участието на ор га ни на за ко но да тел на та или на из пъл ни тел-
на та власт в кад ро ва та по ли ти ка. Системите, при които ор ган на 
из пъл ни тел на та власт наз на ча ва съ диите или про ку ро ри те, се 
прие мат за на пъл но съв мести ми с евро пейски те стан дар ти за не-
за ви си мост и на две те про фе сии. Условието е по-къс но, при 
упраж ня ва не на своите пра во мо щия, съ диите и про ку ро ри те да са 
сво бод ни от на тиск или въз дейст вие. Това ва жи за наз на ча ва не то 
как то на обик но ве ни те про ку ро ри, та ка и на глав ния про ку-
рор. Специално по от но ше ние на наз на че нията на глав ни про ку-
ро ри евро пейски те стан дар ти до пускат в про це ду ра та да бъ дат 
ба лан си ра ни два прин ци па: за „де мокра тич на ле ги тим ност“ на 
наз на че нията и за „де по ли ти за ция“ на про ку рор ска та служ ба. 
Венецианската ко ми сия со чи, че „(...) ед на про це ду ра по наз на ча-
ва не, която включ ва из пъл ни тел на та и/ или за ко но да тел на та 
власт, има пре дим ст во то, че при да ва де мокра тич на ле ги тим ност 
на наз на ча ва не то на ръ ко во ди те ля на про ку рор ска та служ ба. В 
те зи слу чаи оба че са не об хо ди ми до пъл ни тел ни га ран ции с цел 
да се огра ни чи по ли ти зи ра не то на про ку рор ска та служ ба“19.

Европейските стан дар ти от нос но ста ту та на про ку ро ри те не 
са мо не из ключ ват опре де ле но влияние на из пъл ни тел на та или на 
за ко но да тел на та власт вър ху про ку рор ска та служ ба, а обрат но – 
те съ дър жат из рич на забра на за про ку ро ри те да се на мес ват в 
сфе ра та на дейност на за ко но да тел на та и из пъл ни тел на та власт 
(т. 12 от Препоръка (2000) 19). Това е та ка, за що то по ра ди естест-
во то на пра во мо щията си ед на свръ ховласте на про ку рор ска служ-
ба мо же да пред ставля ва запла ха не са мо за пра ва та и сво бо ди те 
на граж да ни те, но и за де мокра тич ния ха рак тер на упра вле нието 
и за не за ви си мост та на съ да. Венецианската ко ми сия съ що мно-
гократ но е под чер та ва ла, че „съ щест ву ва опас ност ед на свръ х-

19 Съвместно ста но ви ще на Венецианската ко ми сия, на Консултативния съ-
вет на евро пейски те про ку ро ри (КСЕП) и на Службата на ОССЕ за де мокра тич-
ни ин сти ту ции и пра ва на човека (ОССЕ/СДИПЧ) по проект за из ме не ния на 
Закона за про ку рор ска та служ ба на Грузия (CDL-AD (2015) 039) – § 19, 20 и 27. 
Допълнителните га ран ции за огра ни ча ва не на по ли ти зи ра не то на про ку рор ска-
та служ ба Венецианската ко ми сия виж да в съз да ва не то на Прокурорски съ вет – 
б. а. 
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овласте на про ку рор ска служ ба да се пре вър не в бе зот го вор на 
чет вър та власт“, и се е произ на ся ла про тив пре доста вя не то на 
твър де го ле ми пра во мо щия на про ку рор ска та служ ба.20

В бъл гар ски кон текст те ма та за от го вор ност та на про ку рор-
ска та служ ба е ограничена до два въпро са: как да се га ран ти ра 
про веж да не то на обек тив но раз след ва не в хи по те зи те, ко га то 
глав ният про ку рор е за по доз рян в из вър ш ва не то на престъпле-
ние, и как ви те ми мо же да се ра зиск ват при пред ста вя нето на от-
че ти те на про ку рор ска та служ ба в Народното събра ние. Пробле-
мът за от го вор ност та на про ку рор ска та служ ба оба че е мно го по-
ши рок: от ед на стра на, то ва е не об хо ди мо усло вие за нейна та не-
за ви си мост, a от дру га – е въпрос за фор му ли ра не то на приори те-
ти те и опре де ля не то на от го вор ност та за про веж да не то на на-
ционал на та на ка за тел на по ли ти ка. В рам ки те на ед на де мокра-
тич на и пра во ва дър жа ва пар ла мен тът и/ или пра ви тел ст во то 
след ва да оси гу рят ста бил на нор ма тив на рам ка, която яс но да 
определя как ви са приори те ти те на на ка за тел на та по ли ти ка и да 
по соч ва про ку рор ска та служ ба ка то ком пе тен тен ор ган, оси гу ря-
ващ ефек тив ност та на на ка за тел но то преслед ва не. 

Основен проблем във връз ка как то с не за ви си мост та на про-
ку ро ри те, та ка и с от го вор ност та на про ку рор ска та служ ба е, че 
ак то ве те на глав ния про ку рор, с които той упраж ня ва своята кон-
сти ту цион на функ ция за „над зор за за кон ност и ме то ди ческо ръ-
ко вод ст во“, към мо мен та не са достъп ни на сай та на про ку рор-
ска та служ ба, а спи съ кът и съ дър жа нието на те зи ак то ве те бя ха 
публич но опо весте ни ед ва през 2021 г. в ре зул тат на две съ деб ни 
де ла, за ве де ни от Българския хел зинкски ко ми тет сре щу про ку ра-
ту ра та по Закона за достъп до об щест ве на ин фор ма ция.21

20 Европейска ко ми сия за де мокра ция чрез пра во (Венецианска комисия), 
Доклад за евро пейски те стан дар ти по от но ше ние на не за ви си мостта на съ деб на-
та систе ма: част II – Прокурорската служ ба, § 72. 

21 БХК публи ку ва тайни те ак то ве на глав ния про ку рор, публикация от 
27.09.2021 г., достъп на в ин тер нет на https://www.bghelsinki.org/bg/news/ 
20210927-press-gp-legal-acts, послед но про ве ре на на 15.04.2022 г. 
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Целта на ре фор ма та у нас би след ва ло да се из ра зя ва в то ва 
по ли ти ческа та те жест на про ку рор ска та служ ба да бъ де на ма ле-
на, а връз ки те меж ду из пъл ни тел на та власт и про ку рор ска та 
служ ба да бъ дат яс но регла мен ти ра ни: приори те ти те на на ка за-
тел на та по ли ти ка и пра ви ла та за взе ма не на ре ше ния на от дел ни-
те про ку ро ри би след ва ло да се за да ват от де мокра тич но ле ги ти-
ми ран ор ган ка то пра ви тел ст во то или пар ла мен та, а ак то ве те в 
та зи област тряб ва да се из да ват по ре да и при усло вията за из да-
ва не на под за ко но ви или об щи ад ми нистра тив ни ак то ве. Дори и 
да приемем, че са ма та про ку рор ска служ ба мо же да фор му ли ра 
пра ви ла та, при които про ку ро ри те при ла гат на ка за тел ния за кон, 
то ва би след ва ло да ста ва в от кри та, публич на про це ду ра, с 
участието на про ку ро ри от вис ши те управлен ски ни ва, а ак то ве те 
тряб ва да бъ дат публи ку ва ни и да под ле жат на съ де бен кон трол.22

4. Ñúäåáåí êîíòðîë íàä àêòîâåòå íà ïðîêóðîðèòå

Втори ва жен фак тор, кой то опре де ля как то усло вията за ав-
то ном ност, та ка и пред постав ки те за от го вор ност на про ку ро ри-
те, е тях но то от но ше ние спря мо съ диите. Според евро пейски те 
стан дар ти за не за ви си мост на съ диите в рам ки те на съ деб ния 
про цес всич ки участ ни ци дъл жат под чи не ние на съ дията. Това 
ва жи за пред ста ви те ли те на всич ки дър жав ни ор га ни, участ ва щи 
в про це са, вклю чи тел но и за про ку ро ри те (т. 6 от Препоръка 
(2010) 12). Освен то ва про ку ро ри те „тряб ва стрик т но да ува жа ват 
не за ви си мост та и без пристраст ност та на съ диите; (...) не тряб ва 
да поста вят под съм не ние съ деб ни те ре ше ния, ни то да пре чат на 
тях но то из пъл не ние (...)“ (т. 19 от Препоръка (2000) 19). 

В рам ки те на до съ деб на та фа за Венецианската ко ми сия раз-
гра ни ча ва два ос нов ни пробле ма във връз ка с дейност та на про-
ку ро ри те: тех ни дейст вия мо гат да застра шат ос нов ни те пра ва на 

22 От та зи глед на точ ка по ло жи тел но раз ви тие се съ дър жа в § 18 от приетия 
на 14.04.2022 г. ЗИДЗСВ – той до пъл ва чл. 138, т. 6 ЗСВ, ка то изиск ва ак то ве те 
на глав ния про ку рор в из пъл не ние на функ цията му по общ над зор и ме то ди-
ческо ръ ко вод ство над дейността на про ку ро ри те да бъ дат публи ку ва ни на сай-
та на прокуратурата в се дем д не вен срок от из да ва не то им. 
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граж да ни те как то ко га то се обра зу ва на ка за тел но произ вод ст во, 
без да са на ли це за ко но ви те пред постав ки за то ва, та ка и ко га то 
пред постав ки те са на ли це, но про ку ро ри те не обос но ва но ба вят 
или от каз ват обра зу ва не то на на ка за тел но произ вод ст во. По пър-
ва та хи по те за произ вод ст во то ра но или къс но сти га до съд. По 
мне нието на Венецианската ко ми сия вто ра та хи по те за е мно го 
по-опас на: „Основният проблем с от чет ност та (или по-ско ро с 
лип са та на отчетност) въз ник ва в слу чаите, ко га то про ку ро рът ре-
ши да не во ди на ка за тел но произ вод ст во. Ако ня ма прав но сред-
ст во за за щи та – напри мер за ли ца, които са постра да ли от 
престъпле ния, – то га ва въз ник ва ви со ка опас ност от бе зот го вор-
ност“23.

В та зи хи по те за Венецианската ко ми сия на ми ра, че от го вор-
ност та на про ку ро ри те се оси гу ря ва, ко га то го ля ма част от тях на-
та ра бо та под ле жи на съ де бен кон трол. Изрична пре по ръ ка оба че 
за съ де бен кон трол над всич ки ак то ве на про ку ро ри те ня ма; има 
пре по ръ ка за съ де бен кон трол вър ху два ти па про ку рор ски ак то-
ве – вър ху мер ки те, които мо гат да до ве дат до огра ни ча ва не на 
пра ва и сво бо ди на за по доз ре ни те (т. 31 от Препоръка (2000) 19), 
и „вър ху ре ше нието да не се во ди на ка за тел но произ вод ст во“ 
(т. 34 от Препоръка (2000) 19). 

Употребата на по-ши ро ко то по ня тие „да не се во ди на ка за-
тел но произ вод ст во“ в по ня тията на бъл гар ския на ка за те лен про-
цес включ ва как то ре ше нието за прекра тя ва не на ве че обра зу ва но 
произ вод ст во, та ка и ре ше нието за от каз от обра зу ва не на произ-
вод ст во. Препоръката за съ де бен кон трол вър ху те зи ак то ве оба че 
не е им пе ра тив на – на ционал ният за ко но да тел мо же да пред ви ди 
или съ де бен кон трол, или ал тер на тив но постра да лият да има пра-
во да вне се сам об ви не нието в съ да. 

В Обяс ни тел ния про то кол към Препоръка (2000) 19 са фор-
му ли ра ни две ре зер ви във връз ка с до пуска не то на съ де бен кон-
трол вър ху про ку рор ски те ре ше ния да не се во ди на ка за тел но 

23 Европейска ко ми сия за де мокра ция чрез пра во (Венецианска комисия), 
Доклад за евро пейски те стан дар ти от нос но не за ви си мостта на съ деб на та систе-
ма: част II – Прокурорската служ ба, § 45. 
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произ вод ст во. От ед на стра на, не по всич ки престъпле ния има 
постра дал. От дру га стра на, „ако се до пус не все ки, кой то се чув-
ст ва за сег нат от престъпле нието, да оспор ва без огра ни че ния ре-
ше нието да не се во ди на ка за тел но произ вод ст во, би оз на ча ва ло 
да се па ра ли зи ра про ку рор ска та служ ба и да се уве ли чат слу чаите 
на об жал ва не, които се из пол з ват един ст ве но ка то сред ст во за за-
ба вя не на произ вод ст ва та“24. 

В бъл гар ски кон текст цен трал ният проблем как то за не за ви-
си мост та на съ диите, та ка и за от го вор ност та на про ку ро ри те е 
свър зан с овластя ва не то на съ да, с не го вия ав то ри тет. Има поста-
но ве ни ре ди ца осъ ди тел ни ре ше ния от ЕСПЧ сре щу България, от 
които ста ва яс но, че про ку ро ри те не се съ обра зя ват със съ деб ни 
раз по реж да ния и то ва ня ма ни как ви дис ципли нар ни после ди ци за 
тях.25 Едва след ка то се на ме ри адек ват но ре ше ние на то зи 
проблем, след ва да се пристъ пи към очер та ва не на кръ га от хи по-
те зи, в които би би ло до пусти мо да се пред ви ди съ де бен кон трол 
вър ху от ка зи те за обра зу ва не на на ка за тел но произ вод ст во или 
ал тер на тив но да се поз во ли на постра да лия да вне се сам де ло то в 
съ да. Въвеждането на съ де бен кон трол вър ху всич ки ак то ве на 
про ку ро ри те, с които се от каз ва обра зу ва не то на до съ деб но 
произ вод ст во, не се изиск ва от евро пейски те стан дар ти за ста ту та 
на про ку ро ри те и би има ло ре ди ца не га тив ни ефек ти вър ху систе-
ма та на на ка за тел но то пра во съ дие.26

5. Ãàðàíöèè ñðåùó íåïðàâîìåðåí íàòèñê îòâúòðå

Основно пред наз на че ние на про ку рор ска та служ ба ка то ин-
сти ту ция е да га ран ти ра точ но то и ед нак во при ло же ние на на ка-
за тел ния за кон в рам ки те на на ционал на та дър жа ва. На стра ни-
те – членки на Съвета на Европа, се пре по ръч ва да след ват йе рар-

24 Обяснителен про то кол към Препоръка (2000) 19, т. 34. 
25 Вж. напр. Бисер Костов сре щу България, жал ба № 32662/06, ре ше ние от 

10.01.2012 го ди на. 
26 За ана лиз в та зи връз ка вж. Доковска, Д. Размисли за хи по те ну за та, публи-

ка ция от 2.12.2019 г., достъп на в ин тер нет на сай та https://defakto.bg, послед но 
про ве ре на на 30.03.2022 г. 
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хич ни ме то ди на ор га ни за ция на про ку рор ска та служ ба, т.е. по-
ниски те ни ва да ра бо тят под над зо ра и ръ ко вод ст во то на по-го-
рестоящи те (т. 36а от Препоръка (2000) 19). Са ма по се бе си 
йерар хичната ор га ни за ция на служ ба та пред ставля ва как то огра-
ни че ние на не за ви си мост та, та ка и га ран ция за от го вор ност на 
про ку ро ри те, за що то чрез нея се оси гу ря ва ед нак во то при ло же-
ние на на ка за тел ния за кон. 

Тя обаче има и обрат на стра на – уве ли ча ва риска от непра во-
мер но упраж ня ва не на на тиск от вътре. По та зи при чи на в евро-
пейски те стан дар ти за не за ви си мост на про ку ро ри те пър восте-
пен но зна че ние има тях на та за щи та сре щу непра во мер но въз-
дейст вие, което се упраж ня ва вътре в про ку рор ска та йе рар хия. 

С цел огра ни ча ва не на непра во мер но то въз дейст вие вътре в 
йе рар хията как то евро пейски те стан дар ти по от но ше ние на не за-
ви си мост та на съ диите, та ка и те зи от нос но ста ту та на про ку ро-
ри те съ дър жат нор ми от нос но ука за нията, които мо же да бъ дат 
из да ва ни в рам ки те на йе рар хията, и от нос но на чи на на раз пре де-
ля не и пре раз пре де ля не на произ вод ст ва та меж ду ма гистра ти те. 

В рам ки те на съ деб на та систе ма е забра не но по-гор ни те ни-
ва в йе рар хията да из да ват ука за ния на съ диите как да ре ша ват 
де ла та (т. 23 от Препоръка (2010) 12). 

При про ку ро ри те из да ва не то на ука за ния от по-гор ни те ни ва 
в йе рар хията не са мо не е забра не но, а до ри е пре по ръ чи тел но – 
то произ ти ча от йе рар хич ния на чин на ор га ни за ция на про ку рор-
ска та служ ба. Прокурорите са за щи те ни не сре щу из да ва не то на 
ука за ния от го рестоящи те по прин цип, а са мо сре щу из да ва не то 
на непра во мер ни ука за ния. Основна га ран ция за ин ди ви ду ал на та 
не за ви си мост на про ку ро ри те е, че не тряб ва да искат пред ва ри-
тел но раз ре ше ние или одобре ние на про ку рор ска та йе рар хия за 
своите дейст вия.27

27 Европейска ко ми сия за де мокра ция чрез пра во (Венецианска комисия), 
Доклад за евро пейски те стан дар ти по от но ше ние на не за ви си мостта на съ деб на-
та систе ма: част II – Прокурорската служ ба, § 31. 
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С оглед на за щи та та им сре щу непра во мер ни ука за ния при 
всич ки мо де ли на про ку рор ска служ ба про ку ро ри те имат пра во 
да поискат ука за нията, които по лу ча ват, да бъ дат из ло же ни в 
пис мен вид. Ако пре це ни, че да де ни те му ука за ния са не за ко но-
съ образ ни, про ку ро рът има пра во да поиска да бъ де за ме нен в те-
ку що то произ вод ст во от друг про ку рор (т. 10 от Препоръка (2000) 
19). Този стан дарт не е без спо рен. През 2010 г. Венециан ската ко-
ми сия кри ти ку ва Препоръка (2000) 19 и изиск ва ка те го рич но пре-
раз глеж да не то на стан дар та, за що то въ веж да не то на про це ду ра 
по за мест ва не на про ку ро ра не пре пятст ва из да ва не то на не за ко-
но съ образ ни ука за ния.28

Макар пред ла га но то в т. 10 от Препоръка (2000) 19 ре ше ние 
да е спор но в част та от нос но про це ду ра та по за мест ва не на про-
ку ро ра, дър жа ви те – членки на Съвета на Европа, все пак са об-
вър за ни от пре по ръ ка та да на ме рят на чин да га ран ти рат, че про-
ку ро ри те имат за щи та сре щу непра во мер ни ука за ния от тех ни го-
рестоящи. При уред ба та на то зи проблем след ва да се дър жи 
смет ка и за огра ни че нието по т. 36, б. „а“ от Препоръка (2000) 
19 – въ ве де ни те с та зи цел ор га ни за цион ни ме то ди не би ва да во-
дят до „съз да ва не то на неефи кас ни или па ра ли зи ра щи бю рокра-
тич ни струк ту ри“. 

Европейските пре по ръ ки от нос но раз пре де ле нието и пре раз-
пре де ле нието на де ла та пре доста вят до пъл ни тел ни га ран ции как-
то за не за ви си мост та на съ диите и ав то ном ност та на про ку ро ри-
те, та ка и сре щу упраж ня ва не то на непра во мер но влияние вътре в 
рам ки те на съ от вет на та йе рар хия. Тук от но во га ран циите по от-
но ше ние на съ деб на та систе ма не са тъж дест ве ни с га ран циите по 
от но ше ние на про ку рор ска та служ ба. 

Делата тряб ва да се раз пре де лят меж ду съ диите въз ос но ва 
на обек тив ни, пред ва ри тел но уста но ве ни кри те рии (т. 24 от 
Препоръка (2010) 12). Едно де ло мо же да бъ де от не то от съ дия 
са мо при на ли чието на опре де ле ни ос но ва ния, ка то се изиск ва ре-
ше нието за то ва да бъ де взе то в рам ки те на съ деб на та систе ма въз 

28 Пак там, § 58 и 59. 
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ос но ва на обек тив ни, пред ва ри тел но уста но ве ни кри те рии и при 
спаз ва не то на проз рач на про це ду ра (т. 9 от Препоръка (2010) 12). 

Европейските стан дар ти за ста ту та на про ку ро ри те пре по-
ръч ват пра ви ла та за раз пре де ле ние и пре раз пре де ле ние на произ-
вод ст ва та „да съ от ветст ват на изиск ва нията за без пристраст ност 
и не за ви си мост и да оси гу ря ват в най-ви со ка сте пен пра вил но то 
функ циони ра не на на ка за тел ноправ на та систе ма“. Последното 
изиск ва не пред по ла га из вър ш ва не то на пре ценка, която е по ли ти-
ческа по своята при ро да – пра ви ла та за раз пре де ле ние и пре раз-
пре де ле ние на произ вод ст ва та меж ду про ку ро ри те тряб ва да от-
чи тат не просто то ва, което е за кон но, но и то ва, което е це ле-
съобраз но от глед на точ ка на опре де ле на пред ста ва за пра вил ност 
на функ циони ра не то на на ка за тел ноправ на та систе ма (т. 9 от 
Препоръка (2000) 19). Тази пре ценка се до пъл ва и от изиск ва не то 
при раз пре де ле нието на произ вод ст ва та меж ду про ку ро ри те да се 
дър жи смет ка за „ни во то на юри ди ческа ква ли фи ка ция и спе-
циали за ция, които са не об хо ди ми за вся ко произ вод ст во“ – това 
са мо по се бе си из ключ ва хи по те за та на слу чай но раз пре де ле ние 
на произ вод ст ва та. 

В бъл гар ски кон текст де ло то Колеви сре щу България съ дър-
жа до ка за тел ст ва, че в рам ки те на про ку рор ска та йе рар хия се из-
да ват не за ко но съ образ ни ука за ния и про ку ро ри те се съ обра зя ват 
с тях. Това е цен трал ният проблем, кой то би тряб ва ло да ре ши 
ре фор ма та в про ку рор ска та служ ба, а не просто да се на ме ри про-
це ду ра, по която да се про веж да обек тив но раз след ва не, ако са-
мият гла вен про ку рор е за ме сен в престъпле ние. Подобни про це-
ду ри са ряд кост сред дър жа ви те – членки на Съвета на Европа, 
за що то, ко га то про ку ро ри те са за щи те ни сре щу по лу ча ва не то на 
не за ко но съ образ ни ука за ния по конкрет ни те произ вод ст ва, то ва 
им поз во ля ва да про веж дат не за ви си ми раз след ва ния до ри и сре-
щу свои ко ле ги. 

В съ щия сми съл през 2016 г. ми сията чуж дестран ни про ку-
ро ри от Службата на Европейската ко ми сия за под кре па на струк-
тур ни те ре фор ми в дър жа ви те – членки на ЕС, из ра зи из не на да, 
че по го ля ма  част от де ла та наблю да ва щи те про ку ро ри са оста ве-
ни да ра бо тят са ми, без да им се да ват ука за ния от го рестоящи те. 
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Техният доклад из рич но из тък ва, че осо бе но ко га то произ вод ст-
во то привли ча об щест ве но вни ма ние, ре ше нията по не го не тряб-
ва да се взе мат ед но лич но от наблю да ва щия про ку рор, а е нор-
мал но за не го во то раз ви тие да бъ дат уве до ме ни го рестоящи те и 
те съ що да участ ват в про це са на взе ма не на ре ше нията. В докла-
да се пре по ръч ва приема не то на вътреш ни пра ви ла, чрез които 
яс но да бъ дат опре де ле ни въпро си те, по които про ку ро рът взе ма 
ре ше ния са мостоятел но, и те зи, по които ре ше нието се взе ма под 
ръ ко вод ст во то и над зо ра на го рестоящи те.29

По от но ше ние на пра ви ла та за раз пре де ле ние и пре раз пре де-
ле ние на произ вод ст ва та меж ду про ку ро ри те би след ва ло да се 
пре ос мисли прин ци път за слу чай но раз пре де ле ние; има яс на 
евро пейска пре по ръ ка посред ст вом та зи про це ду ра да се тър си 
най-добро то от глед на точ ка на ефек тив ност та на на ка за тел но то 
произ вод ст во, а то ва оз на ча ва по под хо дящ на чин да се на сър ча-
ва спе циали за цията на про ку ро ри те и при раз пре де ле нието на де-
ла та да се от чи та тях на та ква ли фи ка ция. Правомощието на глав-
ния про ку рор да из зе ма и пре раз пре де ля произ вод ст ва тряб ва да 
се пре ос мисли и да се при ве де в съ от ветст вие с уста но ве ния стан-
дарт раз пре де ле нието на произ вод ст ва та да се ос но ва ва на обек-
тив ни кри те рии, които са опо весте ни пред ва ри тел но. 

6. Íåîáõîäèìîòî íèâî íà çàêîíîäàòåëíà óðåäáà

Европейските стан дар ти за не за ви си мост на съ диите изиск-
ват не за ви си мост та на съ да да бъ де уре де на в кон сти ту цията или 
в нор ма ти вен акт от въз мож но най-ви со ка сте пен (т. 7 от 
Препоръка (2010) 12). Ко га то Препоръка (2000) 19 регла мен ти ра 
ста ту та на про ку ро ри те обаче, тя не поста вя спе циал но изиск ва не 
съ от вет на та нор ма тив на уред ба да бъ де вклю че на в на ционал на та 
кон сти ту ция. Доколкото въпро сът е за ся ган по-къс но, в ста но ви-

29 Вж. „Независим ана лиз на струк тур ния и функ циона лен мо дел на про ку ра-
ту ра та и на нейна та не за ви си мост“, из вър шен през 2016 г. от Службата на 
Европейската ко ми сия за под кре па на струк тур ни те ре фор ми в дър жа ви те – 
членки на ЕС, Обобщение на докла да на български език, с. 3. 
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ща на КСЕП се из тък ва, че е пре по ръ чи тел но прав но то по ло же-
ние на про ку ро ри те да бъ де уре де но с акт от най-висш ранг.30 
През 2009 г. в Становище № 4 (2009) КСЕП пре по ръч ва уред ба та 
да бъ де напра ве на по „на чин, кой то е ана ло ги чен с то зи на съ-
диите“; та зи пре по ръ ка не е въз произ ве де на в Становище № 13 
(2018), но се сре ща в Становище № 16 (2021). 

Думата „кон сти ту ция“ оба че не се спо ме на ва в евро пейски 
стан дар ти за не за ви си мост на про ку ро ри те. Прокурорът не е кон-
сти ту цион на фи гу ра в ре ди ца стра ни – членки на Съвета на 
Европа и на Европейския съ юз, ка то Германия, Естония, Латвия, 
Люксем бург, Нидерландия, Полша, Чехия и Швеция. 

През 1995 г. по по вод на проект за но ва Кон сти ту ция на 
Унгария Венецианската ко ми сия из ра зя ва ста но ви ще, че не е не-
об хо ди мо в кон сти ту цията да бъ де вклю че на под роб на уред ба на 
ор га ни за цията на про ку рор ска та служ ба. Тя со чи, че спе циал но 
по от но ше ние на из бо ра на гла вен про ку рор един обик но вен за-
кон, приет от пар ла мен та, би бил доста тъ чен и би поз во лил по ве-
че гъв ка вост. В съ що то ста но ви ще се уточ ня ва, че не всич ки еле-
мен ти от про це ду ра та тряб ва да бъ дат вклю че ни в кон сти ту-
цията – доста тъч но е в нея да се по со чи кой и по чие пред ло же ние 
наз на ча ва глав ния про ку рор.31

В дру го свое ста но ви ще от 2015 г. във връз ка с Кон сти ту-
цията на Украйна Венецианската ко ми сия пре по ръч ва в кон сти-
ту цията да бъ дат по со че ни и ос но ва нията за пред сроч но ос во-
бож да ва не на глав ния про ку рор или по не да има препрат ка към 
спе циален за кон, кой то да съ дър жа те зи ос но ва ния.32

30 Точка 37 от Обяснителния про то кол към Декларацията от Бордо (2009), в 
съ щия сми съл и КСЕП, Становище № 13 (2018): Независимост, от го вор ност и 
ети ка на про ку ро ри те, Препоръка III. 

31 Европейска ко ми сия за де мокра ция чрез пра во (Венецианска комисия), 
Становище по ръ ко вод ни те на ча ла на проект за Конституция на Унгарската ре-
публи ка (CDL (1995) 073rev), част 11, т. 6 и 7. 

32 Европейска ко ми сия за де мокра ция чрез пра во (Венецианска комисия), 
Становище по про ме ни те в Конституцията на Украйна от нос но съ деб на та 
власт, пред ста ве но от ра бот на гру па пред кон сти ту цион на та ко ми сия през юли 
2015 (CDL-AD (2015) 026), § 41. 
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Изобщо в евро пейски кон текст уред ба та на ста ту та на про-
ку ро ри те по чи ва не на ри гид на, а на гъв ка ва струк ту ра на нор ма-
тив на та рам ка – тя от чи та и приз на ва не об хо ди мост та дър жа ви те 
да мо гат да ре аги рат на про ме ня ща та се при ро да на престъп ност-
та, ка то адап ти рат пе риодич но нор ма тив на та рам ка на ор га ни за-
ция и дейност на про ку ро ри те в пря ка връз ка с измененията в ор-
га ни за цията и дейност та на по ли цията. 

В бъл гар ски кон текст ста ту тът на про ку ро ри те, как то и 
функ цията по об ви не нието и функ цията по раз след ва не то на 
престъпле ния са уре де ни в Конституцията, а то ва обусла вя и не-
об хо ди мост та от чести про ме ни в гла ва VI „Съдебна власт“. 
Уреж дането на по-го лям кръг от те зи въпро си с обик но ве но за ко-
но да тел ст во би по ни жи ло по ли ти ческо то зна че ние на про ку рор-
ска та служ ба и би поз во ли ло на за ко но да те ля по-го ля ма гъв ка-
вост. 

7. Âìåñòî çàêëþ÷åíèå

Актове на раз лич ни ор га ни от систе ма та на Съвета на Европа 
не из мен но со чат, че как то не за ви си мост та на съ диите, та ка и ав-
то ном ност та на про ку ро ри те не са при ви ле гии, уста но ве ни в ли-
чен ин те рес на съ от вет ни те ма гистра ти. Тези прин ци пи га ран ти-
рат пра во то на граж да ни те на спра вед лив съ де бен про цес, т.е. 
тях но то де ло да бъ де ре ше но само въз ос но ва на за ко на и без 
упраж ня ва не то на непра во мер но влияние вър ху ма гистра ти те. 
Въпреки об що то си пред наз на че ние оба че не за ви си мост та на съ-
диите и ав то ном ност та на про ку ро ри те са прин ци пи с раз лич но 
съ дър жа ние, те за щи та ват ма гистра ти те сре щу раз ли чен тип по-
се га тел ст ва, оси гу ре ни са посред ст вом раз лич ни юри ди чески га-
ран ции и имат мно го раз лич но по ли ти ческо зна че ние. 

Независимостта на съ диите произ ти ча пря ко от чл. 6 ЕКПЧ 
и пред ставля ва гра ди вен еле мент на пра во ва та дър жа ва (т. 4 от 
Препоръка (2010) 12). Няма пра во ва дър жа ва, която да не га ран-
ти ра ин ди ви ду ал на та не за ви си мост на съ диите и ин сти ту ционал-
на та са мостоятел ност на съ деб ни те ор га ни. 
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Автономността на про ку ро ри те не е са мостояте лен прин цип 
по ЕКПЧ; тя е след ст вие от не за ви си мост та на съ диите (т. IV от 
Становище № 9 (2014) на КСЕП), как то и пред постав ка за пъл на 
ре али за ция на пол зи те от съ дийска та не за ви си мост (т. 5 от Ста-
новище № 16 (2021) на КСЕП). В мно го пра во ви дър жа ви про ку-
рор ска та служ ба е об вър за на с из пъл ни тел на та власт и от го ва ря 
за из пъл не нието на об щи ука за ния от нос но приори те ти те на на-
ка за тел на та по ли ти ка, които са фор му ли ра ни или от пра ви тел-
ство то, или от пар ла мен та, и то ва са мо по се бе си не по раж да 
про ти во ре чие с евро пейски те стан дар ти за ста ту та на про ку ро-
рите. 

КСЕП пре по ръч ва на дър жа ви те – членки на Съвета на 
Европа, да регла мен ти рат за про ку ро ри те ед на прав на рам ка, „по-
доб на на та зи, която е при ло жи ма за съ диите“ (т. 21 от заклю че-
нията на Становище № 16 (2021) на КСЕП). Гаранциите за не за-
ви си мост на съ деб на та власт оба че мо же да бъ дат при ло же ни за 
про ку ро ри те са мо „в из вест на сте пен“ и ка то се от чи тат раз ли-
чията в ста ту та (mutatis mutandis) (т. 3 от заклю че нията на 
Становище № 16 (2021) на КСЕП). Това оз на ча ва, че наз на че-
нията, ста ту тът и ка риер но то раз ви тие на про ку ро ри те тряб ва да 
бъ дат осъ щест вя ва ни въз ос но ва на проз рач ни и обек тив ни кри-
те рии, но не и че кри те риите, които се при ла гат за съ диите, ва жат 
ав то ма тич но и за про ку ро ри те. 

Различията в по ня тията за не за ви си мост на съ диите и на 
про ку ро ри те не са просто те оре ти чен проблем. Държавите са 
длъж ни да регла мен ти рат съ дийска та и про ку рор ска та не за ви си-
мост по раз ли чен на чин, по не же про ку ро рът е стра на в на ка за тел-
но то произ вод ст во. По та зи при чи на ста ту тът, ком пе тент ност та и 
про це су ал ната ро ля на про ку ро ри те тряб ва да бъ дат уре де ни та-
ка, че „(...) у публи ка та да не оста ва съм не ние от нос но не за ви си-
мост та и без пристраст ност та на съ диите“ (т. 17 от Препоръка 
(2000) 19). 

В бъл гар ски кон текст ця ла та по ли ти ка по съ деб на ре фор ма 
до 2015 г. се ос но ва ва на раз би ра не то, че не за ви си мост та на съ-
диите и ав то ном ност та на про ку ро ри те са прин ци пи с ед нак во съ-
дър жа ние, които след ва да се пол з ват с иден тич ни прав ни га ран-



27Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 4/2022

ции. Основаната на то ва раз би ра не за ко но да тел на рам ка не успя-
ва да га ран ти ра убе ди тел но ни то не за ви си мост та на съ диите, ни-
то ав то ном ност та на про ку ро ри те. Само по се бе си раз би ра не то 
за иден тич ност в две те по ня тия пред ставля ва по се га тел ст во сре-
щу не за ви си мост та на съ диите и тряб ва да бъ де изоста ве но. 
Развитието на за ко но да тел ст во то в бъ де ще тряб ва да бъ де съобра-
зе но как то с не об хо ди мост та про ку ро ри те да бъ дат за щи те ни сре-
щу непра во мер но влияние вътре в йе рар хията, та ка и с тях на та 
спе ци фич на ро ля на стра на в про це са и ин сти ту ция, която но си 
от го вор ност за ефек тив ност та на на ка за тел но то преслед ва не. 


