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През 2009 г. Европейският съд по пра ва та на чо ве ка (ЕСПЧ) 
в ре ше нието по де ло то Колеви сре щу България прие за уста но ве-
но, че у нас не мо же да се про ве де ефек тив но раз след ва не в слу-
чаите, ко га то са мият гла вен про ку рор или дру ги ви со ко поста ве ни 
слу жи те ли в про ку ра ту ра та и в Министерството на вътреш ни те 
ра бо ти мо же да са за по доз ре ни в из вър ш ва не то на престъпле ние.1 
Анализът на Съда по каз ва, че по бъл гар ско то пра во ста ту тът и 
пра во мо щията на глав ния про ку рор са та ки ва, че при из вър ше но 
престъпле ние той се пол з ва с фак ти ческа без на ка за ност.

През 2021 г. в от го вор на ре ше нието по де ло то Колеви сре щу 
България Народното събра ние прие Закон за до пъл не ние на Нака-
зателно-про це су ал ния ко декс (НПК), чрез кой то бе ше съз да де на 
но ва длъж ност в рам ки те на про ку рор ска та служ ба – про ку рор по 
раз след ва не то сре щу глав ния про ку рор.2 Ключовите раз по ред би 
от то зи за кон бя ха обя ве ни за про ти во кон сти ту цион ни и ня ма да 
по ро дят ефект.3 На 20.07.2022 г. Министерството на пра во съ-
дието опо вести нов проект за из ме не ние и до пъл не ние на НПК, 

* Юрист, док тор по со циоло гия.
1 Колеви сре щу България (жал ба № 1108/02), ре ше ние от 5 ноем ври 2009 г., 

§ 206. 
2 Закон за до пъл не ние на НПК, обн., ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г. 
3 Решение на Конституционния съд № 7/11 май 2021 г. по к. д. № 4/2021 г. 

(обн., ДВ, бр. 41 от 18 май 2021 г.) 
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кой то пред виж да, ако глав ният про ку рор е за по доз рян, раз след-
ва не то да се ръ ко во ди от съ дия от Върховния ка са ционен съд, 
кой то спе циал но за слу чая да из пъл ня ва функ циите на про ку рор.4

Подходът на пра ви тел ст во то и в два та слу чая се из ра зя ва в 
съз да ва не то на спе циален ред за раз след ва не на престъпле ния, 
ко га то глав ният про ку рор е за по доз рян. Този под ход по чи ва на 
раз би ра не то, че де ло то Колеви сре щу България пред ставля ва изо-
ли ран слу чай, кой то тре ти ра ед на конкрет на, мно го спе ци фич на, 
ряд ка и до ня къ де па ра доксал на хи по те за, а имен но – най-вис шият 
сред ма гистра ти те, на то ва ре ни с на ка за тел но то преслед ва не на 
пре стъпле ния, е из вър шил престъпле ние. Един кри ти чен преглед 
на прак ти ка та на ЕСПЧ по де ла сре щу България оба че по каз ва, че 
мо же да се обо со би ця ла гру па де ла, в по ве че или по-мал ко точ ни 
гра ни ци, по които той е уста но вил на ру ше ние на Европейската 
кон вен ция за пра ва та на чо ве ка (ЕКПЧ) от стра на на България и 
уста но ве но то на ру ше ние е във връз ка с упраж ня ва не то на пра во-
мо щията на глав ния про ку рор.

Един та къв поглед вър ху прак ти ка та на ЕСПЧ е не об хо дим, 
за що то не се уста но вя ва да има науч но из след ва не по те ма та, а в 
ана ли за на са ма та про ку ра ту ра са вклю че ни един ст ве но де ла та, 
по които ЕСПЧ е поста но вил лип са та на ефек тив но раз след ва не. 
В ана ли за на про ку ра ту ра та при чи ни те за лип са та на ефек тив но 
раз след ва не са от не се ни поч ти из клю чи тел но към не доста тъ ци на 
за ко но да тел ст во то, про пуски на раз след ва щи те ор га ни и непра-
вил ни ин ди ви ду ал ни ре ше ния на наблю да ва щия про ку рор. 
Изведена е кон ста та цията, че след вли за не то в си ла на дейст ва-
щия НПК (2006 г.) наблю да ва щият про ку рор е един ст ве ният от-
го во рен за до съ деб но то произ вод ст во и „не доста тъч но адек ват-
ният над зор е по-ско ро су бек ти вен про пуск или греш ка, дъл жа щи 

4 Министър Йорданова пред ста ви па кет от мер ки за тър се не на на ка за тел на 
от го вор ност на глав ния про ку рор (но ви на от уебсай та на Министерството на 
пра во съ дието от 20.07.2022 г.), достъп но в ин тер нет на ад рес https://www.justice.
government.bg/home/index/f106f087-7f24-49cf-85a7-d63fc29745bf. 
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се на па сив ност та на наблю да ва щия про ку рор, до кол ко то ни во то 
на на то ва ре ност в конкрет ния ор ган на съ деб на та власт му поз во-
ля ва да упраж ня ва функ циите си“5. Същият ана лиз от бе ляз ва оба-
че, че с приема не то на но вия НПК ро ля та на глав ния про ку рор 
зна чи тел но се е уве ли чи ла, ка то той е при до бил ня кои из клю чи-
тел ни пра во мо щия, а ко га то се об съж дат на чи ни те за пре одо ля ва-
не на осъ ди тел ни те ре ше ния, се под чер та ва зна че нието на дис-
ципли нар на та прак ти ка на Висшия съ де бен съ вет (ВСС) и се пре-
по ръч ва на глав ния про ку рор да ак ти ви зи ра из да ва не то на ак то ве 
на ме то ди ческо ръ ко вод ст во. Така спо ред ана ли за на про ку ра ту-
ра та си ту ацията е па ра доксал на – дейност та на ад ми нистра тив ни-
те ръ ко во ди те ли по прин цип и на глав ния про ку рор в част ност не 
е фак тор за осъ ди тел ни те ре ше ния, но пък в съ що то вре ме пре-
одо ля ва не то на при чи ни те за тях за ви си в зна чи тел на сте пен от 
дейст вията на глав ния про ку рор.

По си ла та на чл. 126, ал. 2 от Конституцията глав ният про ку-
рор „осъ щест вя ва над зор за за кон ност и ме то ди ческо ръ ко вод ст-
во вър ху дейност та на всич ки про ку ро ри“ и в из вестен сми съл 
вся ко на ру ше ние на Конвенцията, което е до пус на то с участието 
на про ку рор, мо же да бъ де от не се но към не из пъл не ние на за дъл-
же нията на глав ния про ку рор. Още пър во то осъ ди тел но ре ше ние 
на ЕСПЧ сре щу България – по де ло то Луканов сре щу България, е 
свър за но със зло употре ба с пра во мо щия от стра на на бъл гар ския 
гла вен про ку рор.6

Ако ре ше нието по де ло то Колеви сре щу България бъ де 
поста ве но в то зи по-ши рок кон текст, въз ник ва въпро сът да ли 
фак ти ческа та без на ка за ност на глав ния про ку рор в хи по те за та на 

5 Прокуратура на Република България. Доклад от нос но ре зул та ти те от про уч-
ва не то и ана ли за на ре ше нията на Европейския съд по пра ва та на чо ве ка, с 
които е уста но ве но, че бъл гар ски те власти не са из пъл ни ли за дъл же нието си за 
про веж да не на ефек тив но раз след ва не, как то и на де ла та, по които са поста но-
ве ни, и не об хо ди ми те мер ки за пре одо ля ва не то на уста но ве ни те про пуски 
(2017 г.), с. 28 и сл. 

6 Луканов сре щу България (жал ба № 21915/93), ре ше ние от 20 март 1997 г. 
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из вър ше но престъпле ние е проблем са ма по се бе си, или е по-ско-
ро са мо еле мент от по-го лям кръг от но ше ния, свър за ни с от го-
вор ност та на про ку ра ту ра та в рам ки те на упраж ня ва нето на дър-
жав на власт в де мокра тич на та дър жа ва. Дали то ва е проблем са-
мо на на ка за тел ния про цес, или за ся га и ос нов ни кон сти ту цион ни 
прин ци пи ка то на род ния су ве ре ни тет и от го вор ност та на пра ви-
тел ст во то (в ши рок смисъл) пред граж да ни те? И да ли ако за ко но-
да те лят успее да обо со би от де лен ор ган и спе циален ред за раз-
след ва не на престъпле ния, из вър ше ни от глав ния про ку рор, то ва 
ще да де адек ват но раз ре ше ние на пробле ми те, които де ло то 
Колеви сре щу България пов ди га?

В тър се не на от го вор на те зи въпро си в текста са систе ма ти-
зи ра ни ос нов ни те слу чаи на уста но ве ни на ру ше ния на Конвен-
цията, при които ЕСПЧ, об съж дай ки фак ти те или прав на та стра-
на на де ло то, ко мен ти ра и упраж ня ва не то на конкрет ни пра во мо-
щия на глав ния про ку рор. На та зи ос но ва ана ли зът очер та ва как-
ви са после ди ци те от зло употре ба та с власт в про ку ра ту рата и 
фор му ли ра ня кои въпро си за науч на диску сия.

1. Íàðóøåíèÿ íà ïðà âî òî íà æè âîò è çàáðà íà òà 
çà íå ÷î âåø êî èëè óíè çè òåë íî îò íà ñÿ íå 

(÷ë. 2 è 3 îò Êîíâåíöèÿòà)

Делото Колеви сре щу България по чи ва на об стоятел ст ва та 
око ло не за кон но то пен сиони ра не, не за кон но то за дър жа не под 
стра жа и убийст во то на Николай Колев – висш про ку рор, кой то 
по вре ме на съ би тията е бил в от крит публи чен кон ф ликт с глав-
ния про ку рор. Съдът е уста но вил (на ред с всич ко друго) и на ру-
ше ние на чл. 2, § 1 от Конвенцията в про це су ален аспект за ра ди 
лип са та на ефек тив но раз след ва не на убийст во то. Близките на 
Николай Колев (жалбоподателите) са за яви ли пред раз след ва щи-
те ор га ни, че „вис ши про ку ро ри от кръ га на глав ния про ку рор, 
са мият гла вен про ку рор и слу жи те ли от Специализирания отряд 
за бор ба с те ро риз ма мо же да са от го вор ни за убийст во то“, но в 
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хо да на до съ деб но то произ вод ст во те зи твър де ния изоб що не са 
би ли про ве ре ни.7 В ре ше нието на ЕСПЧ е опи са но прав но то по-
ло же ние на глав ния про ку рор по дейст ва що то бъл гар ско пра во – 
той сле ди за за кон ност та в дейст вията на всич ки про ку ро ри, мо-
же да от ме ня или из ме ня всич ки тех ни ак то ве, пол з ва се с иму ни-
тет и към мо мен та на фак ти те по де ло то лип с ва спе циален ред за 
не го во сва ля не. Освен твър де нията на жал бо по да те ли те са ци ти-
ра ни и ре ди ца сви де тел ст ва на про ку ро ри и по ли ти ци, от които 
ста ва яс но, че към 2000–2001 г. глав ният про ку рор „е въ вел ав то-
ри та рен стил на управле ние“, „непра во мер но е „на каз вал“ про ку-
ро ри, ка то ги е прехвър лял на дру ги длъж ности или ка то ги е ли-
ша вал от до бав ки към запла та та“, а нор мал на та ра бо та на ця ла та 
про ку рор ска служ ба е би ла „па ра ли зи ра на от ат мос фе ра на 
страх“8. Според Съда имен но по то зи на чин, въпре ки опа се нията 
на жал бо по да те ли те, глав ният про ку рор през ця ло то вре ме е 
упраж ня вал пряк кон трол вър ху раз ви тието на раз след ва не то за 
убийст во то на Николай Колев. В заклю че нието си Съдът из тък ва, 
че в бъл гар ско то за ко но да тел ст во „лип с ват доста тъч но га ран ции 
за про веж да не на не за ви си мо раз след ва не на престъпле ния, по 
които глав ният про ку рор или дру ги ви со ко поста ве ни слу жи те ли, 
близ ки до не го, мо же да са за ме се ни“9.

Преди де ло то Колеви България е би ла мно гократ но осъж да-
на за не из пъл не ние на за дъл же нието за про веж да не на ефек тив но 
раз след ва не в слу чаите на убийст во или за не чо веш ко или уни зи-
тел но от но ше ние или на ка за ние. В ре ше нието си по де ло то С. З. 
сре щу България ЕСПЧ опре де ля пробле ма с лип са та на ефек тив-
но раз след ва не ка то „систе мен“, след ка то кон ста ти ра, че към 
2015 г. в по ве че от 45 ре ше ния по де ла сре щу България има на ру-
ше ние на про це су ал ни те за дъл же ния, произ ти ча щи от чл. 2 и 3 от 

7 Колеви сре щу България, § 203. 
8 Колеви сре щу България, § 61. Тук Съдът ци ти ра ре ше ние на Висшия съ де-

бен съ вет от 18 де кем ври 2002 г., с което съ ве тът иска остав ка та на глав ния про-
ку рор Никола Филчев. 

9 Пак там, § 206. 
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Конвенцията.10 Към 2022 г. България все още се на ми ра под за си-
ле но наблю де ние от Комитета на ми нистри те по от но ше ние на 
из пъл не нието на ре ше нията по две от дел ни гру пи де ла с уста но-
ве на лип са на ефек тив но раз след ва не: ед на та гру па за ся га на ру-
ше ния, които са във връз ка с дейст вия на по ли цията или дру ги 
дър жав ни слу жи те ли (гру па та Великова сре щу България11), а вто-
ра та гру па – във връз ка с дейст вия на част ни ли ца (гру па та С. З./
Колеви сре щу България).

При та ко ва го ля мо натруп ва не на сход ни на ру ше ния срав ни-
тел но лес но мо же да бъ дат обо со бе ни от дел ни гру пи престъпле-
ния, при които дър жа ва та систем но не из пъл ня ва за дъл же нието 
си за про веж да не на ефек тив но раз след ва не. На пър во място из-
пък ват на ру ше нията на чл. 2 и 3 от Конвенцията за ра ди лип са та 
на ефек тив но раз след ва не във връз ка с по ли цейско на си лие. 
Доклад на Българския хел зинкски ко ми тет (БХК) от бе ляз ва, че 
към 2011 г. по де ла та за по ли цейско на си лие сре щу България на 
прак ти ка ня ма ни то един ефек тив но осъ ден по ли цейски слу жи-
тел.12 Делата Ангелова сре щу България и Великова сре щу България 
пред ставля ват ем бле ма тич ни при ме ри. По пър во то де ло глав ният 
про ку рор е пот вър дил поста новле нието на окръ жен про ку рор за 
спи ра не на на ка за тел но произ вод ст во от нос но смър тен слу чай 
при по ли цейско за дър жа не.13 По вто ро то де ло – при смър тен слу-
чай на за дър жан в по ли цейско управле ние, Съдът е уста но вил, че 
има ре ди ца не обяс не ни про пуски в раз след ва не то – то е за поч на-
ло през 1994 г. и до 1997 г. не е приклю чи ло, ка то е би ло спря но и 
след то ва въ зоб но ве но с поста новле ние на Главната про ку ра ту ра. 
Дори след ре ше нието за въ зоб но вя ва не оба че след ст ве ни дейст-
вия не са из вър ш ва ни, а пра ви тел ст во то не обяс ня ва пред Съда 

10 С. З. сре щу България (жал ба № 29263/12), ре ше ние от 3 март 2015 г., § 58. 
11 Великова сре щу България (жал ба № 41488/98), ре ше ние от 18 май 2000 г. 
12 Кукова, С. Нормативни и прак ти чески пре диз ви ка тел ст ва за ефек тив но то 

раз след ва не на по ли цейско на си лие. С.: БХК, 2016, с. 16. 
13 Ангелова сре щу България (жал ба № 38361/97), ре ше ние от 13 юни 2002 г., 

§ 91. 
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за що. ЕСПЧ от бе ляз ва, че в бъл гар ско то пра во лип с ва „ефек тив-
но сред ст во за за щи та сре щу без дейст вието на про ку ра ту ра та“, и 
опре де ля на ру ше нието на Конвенцията ка то „осо бе но се риоз но“, 
тъй ка то ня ма прав до по доб но обяс не ние на при чи ни те, поради 
които не са пред приети за дъл жи тел ни след ст ве ни дейст вия“14.

Решението на Съда по де ло то Ненчева и др. сре щу България 
очер та ва вто ри кръг престъпле ния, при които систем но не се про-
веж да ефек тив но раз след ва не – при смър т ни слу чаи в до мо ве за 
де ца с увреж да ния.15 По де ло то е ци ти ран доклад от про ве де на 
съв мест на ин спек ция на про ку ра ту ра та и БХК, при която са про-
ве ре ни 24 до ма за де ца с увреж да ния и е уста но ве но, че за де сет 
го ди ни (2000–2010) има об що 238 смър т ни слу чая на де ца. По-го-
ля мата част от слу чаите изоб що не са раз след ва ни. По част от 
слу чаите са обра зу ва ни до съ деб ни произ вод ст ва, то ва оба че ста ва 
го ди ни след фак ти те. По де ло то Ненчева и др. след за поч ва не на 
раз след ва не то има дъл ги не обяс ни ми пе риоди на без дейст вие от 
стра на на раз след ва щи те ор га ни и Съдът приема, че раз след ва не-
то е би ло погреш но съсре до то че но един ст ве но вър ху об ви не-
нията сре щу пер со на ла на до ма, „вместо от са мо то на ча ло да се 
по тър си от го вор ност на по-ви со ко рав ни ще в дър жав ни те ин сти-
ту ции“16.

Изнасилванията съставля ват тре ти кръг престъпле ния, по 
които систем но не се про веж да ефек тив но раз след ва не и са уста-
но ве ни на ру ше ния на чл. 3 от Конвенцията. През 2004 г., във 
връз ка с раз след ва не то на из на сил ва не на не пъл но лет но мо ми че, 
по де ло то М. Ч. сре щу България Съдът по соч ва, че раз след ва не то 
е би ло погреш но на со че но – то е це ля ло да уста но ви да ли е 
упраж не но на си лие вър ху постра да ла та, вместо да уста но ви да ли 
тя е би ла съглас на да участ ва в съв купле ние. Съдът от да ва „го ля-
мо зна че ние“ на фак та, че погреш но то на соч ва не на раз след ва не-

14 Великова сре щу България, § 85 и 82. 
15 Ненчева и др. сре щу България (жал ба № 48609/06), ре ше ние от 18 юни 

2013 г. 
16 Пак там, § 134. 
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то се дъл жи на ста но ви ще то на сле до ва те ля и на про ку ро ри те по 
де ло то, под кре пе ни вклю чи тел но и с поста новле ние на глав ния 
про ку рор.17

Единадесет го ди ни по-къс но, през 2015 г., в ре ше нието по 
де ло то С. З. сре щу България във връз ка с от вли ча не и из на сил ва-
не на сту ден т ка Съдът уста но вя ва от но во на ру ше ние на про це су-
ал ния аспект на чл. 3 от Конвенцията за ра ди пре ко мер ни за ба вя-
ния в хо да на до съ деб но то произ вод ст во (де ло то е про дъл жи ло 
по ве че от 14 години) и лип са та на раз след ва не на ня кои аспек ти 
от фак ти те, вклю чи тел но на твър де нията на жал бо по да тел ка та, 
че „нейни те на сил ни ци са част от мре жа за тра фик на же ни с цел 
прости ту ция из вън гра ни ци те на стра на та, че власти те не са сче-
ли за не об хо ди мо да раз след ват въз мож ност та за евен ту ал но 
участие на ор га ни зи ра на престъп на гру па и са се огра ни чи ли са-
мо до преслед ва не то на ли ца, пря ко от го вор ни за от вли ча не то и 
на си лието над жал бо по да тел ка та“18.

По съ що то де ло Съдът обоб ща ва пробле ми те с лип са та на 
ефек тив но раз след ва не, уста но ве ни в прак ти ка та му до он зи мо-
мент по де ла сре щу България, по след ния на чин: зна чи тел но за ба-
вя не на раз след ва нията, ка то по ня ко га се сти га до приключ ва не 
на на ка за тел но то произ вод ст во по ра ди настъп ва не на аб со лют на 
дав ност; лип са на за дъл бо че но и обек тив но раз след ва не; не са би-
ли пов диг на ти об ви не ния на ня кои за по доз ре ни, ма кар те да са 
би ли иден ти фи ци ра ни; ком пе тент ни те ор га ни не са взе ли пред-
вид ня кои до ка за тел ст ва, не са по тър си ли изяс ня ва не то на ня кои 
фак ти чески об стоятел ст ва или участието на ня кои ли ца в 
престъпле нието; про ку ро рът мно гократ но е от каз вал да спаз ва 
ука за нията на съ да от нос но пред ва ри тел но то раз след ва не.19 
Съдът заклю ча ва, че при тол ко ва ком плекс ни пробле ми той не е в 

17 М. Ч. сре щу България (жал ба № 39272/98), ре ше ние от 4 де кем ври 2004 г., 
§ 179. 

18 С. З. сре щу България, § 50. 
19 Пак там, § 57. 
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състояние да пре по ръ ча как ви са не об хо ди ми те ин ди ви ду ал ни и 
ге не рал ни мер ки – бъл гар ско то пра ви тел ст во тряб ва да ре ши то ва 
по своя во ля в сътруд ни чест во с Комитета на ми нистри те.20

2. Íàðóøåíèÿ íà ïðà âî òî íà ñâî áî äà è ñè ãóð íîñò 
(÷ë. 5 îò Êîíâåíöèÿòà)

По де ло то Колеви сре щу България убийст во то на вис шия 
про ку рор Николай Колев е пред шест ва но от ця ла по ре ди ца съ би-
тия – след кон ф ликт с глав ния про ку рор Колев е пен сиони ран с 
ре ше ние на ВСС, а след то ва е за дър жан по по доз ре ние за при те-
жа ние на нар ко ти ци. Той е за дър жан по об щия ред, ма кар че 
впослед ст вие на ционал ни те съ ди ли ща са обя ви ли пен сиони ра не-
то му за не за кон но, за що то фор мал ни те усло вия за пен сиони ра не 
изоб що не са би ли на ли це. Във връз ка със за дър жа не то на Колев 
ЕСПЧ уста но вя ва три от дел ни на ру ше ния на пра во то на лич на 
сво бо да и си гур ност по чл. 5 от Конвенцията: за дър жа не то е би ло 
не за кон но, за що то към мо мен та на за дър жа не то Колев е бил ма-
гистрат и се е пол з вал с иму ни тет (на ру ше ние на чл. 5, § 1), не е 
бил своевре мен но из пра вен пред съд (на ру ше ние на чл. 5, § 3) и 
съ деб но то оспор ва не на про це ду ра та по за дър жа не под стра жа не 
е би ло ефек тив но по ра ди пре ко мер но то ѝ за ба вя не (на ру ше ние на 
чл. 5, § 4).

Съдът от бе ляз ва, че не вся ко на ру ше ние на про це дур ни те 
пра ви ла вле че след се бе си не за кон ност на за дър жа не то, но в 
конкрет ния слу чай власти те са дейст ва ли из мам ли во и не добро-
съ вест но. Заповедта за за дър жа не на Колев е из да де на при пре ви-
ша ва не на ком пе тент ност та, при „гру ба и оче вид на не ред ност (...) 
пред вид фак та, че вътреш но то за ко но да тел ст во из рич но забра ня-
ва за поч ва не то на на ка за тел но произ вод ст во и за дър жа не то на 
ли ца, пол з ва щи се с иму ни тет от съ деб но преслед ва не“21.

20 Пак там, § 58. 
21 Колеви сре щу България, § 177. 



12 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 7/2022

Произволното за дър жа не на ма гистрат, т.е. на ли це с иму ни-
тет, по де ло то Колеви сре щу България има мно го об щи стра ни с 
пър во то осъ ди тел но ре ше ние сре щу България, поста но ве но от 
Съда през 1997 г. по де ло то Луканов сре щу България. Фактите по 
то ва де ло са от 1992 г., ко га то Андрей Луканов е бил на ро ден 
пред ста ви тел. На 7.07.1992 г. по иска не на глав ния про ку рор 
Народното събра ние взе ма ре ше ние за сва ля не на иму ни те та му и 
да ва съгла сие за не го во то за дър жа не. Главният про ку рор мо ти ви-
ра иска не то си до Народното събра ние с твър де нието, че Андрей 
Луканов, до ка то е бил ми нистър-пред се да тел, е участ вал във взе-
ма не то на ре ше ние на пра ви тел ст во то за пре доста вя не на дър жав-
на по мощ на тре ти – раз ви ва щи се стра ни, и то ва го ули ча ва в из-
вър ш ва не на длъж ност но прис воява не. Законността на за дър жа-
не то е пот вър де на от Върховния съд. Около ме сец след за дър жа-
не то Андрей Луканов е приет в бол ни ца и ад во ка тът му пов тор но 
иска той да бъ де ос во бо ден по ра ди про мя на в здра вослов но то му 
състояние. Главният про ку рор ре аги ра с мъл ча лив от каз. Върхов-
ният съд от хвър ля жал ба та сре щу мъл ча ли вия от каз с ар гу мен та, 
че ве че вед нъж се е произ не съл по за кон ност та на за дър жа не то и 
бъл гар ско то пра во не поз во ля ва по-на та тъш но об жал ва не.22 
Задържането се про точ ва, ка то за щи та та из тък ва, че за че ти рите 
ме се ца меж ду обра зу ва не то на на ка за тел но то произ вод ст во и 
вто ро то об жал ва не на мяр ка та не са събра ни но ви до ка за тел ст ва. 
Андрей Луканов е ос во бо ден око ло шест ме се ца след за дър жа не-
то му, след ка то на 29.12.1992 г. Народното събра ние от ме ня ре-
ше нието си от 7.07.1992 г. в част та от нос но раз ре ше нието за за-
дър жа не.

Съдът поста но вя ва, че за дър жа не то на Андрей Луканов е в 
на ру ше ние на чл. 5, § 1 от Конвенцията, за що то не е би ло на ли це 
„обос но ва но пред по ло же ние“, че той е из вър шил престъпле ние; 
Съ дът не е убе ден, че „по ве де нието, за което жал бо по да те лят е 
бил на ка за тел но преслед ван, пред ставля ва престъпле ние по 

22 Луканов сре щу България, § 16. 
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дейст ва що то бъл гар ско пра во към да де ния мо мент“23. Съдът из-
тък ва, че съста вен еле мент от престъпле нието прис воява не е из-
вър ши те лят да се е опи тал да на ба ви обла га за се бе си или за дру-
ги го, но пред Съда не са би ли пред ста ве ни ни как ви фак ти или 
ин фор ма ция, „които да са в състояние да до ка жат, че жал бо по да-
те лят е мо гъл по то ва вре ме да бъ де обос но ва но за по доз рян, че се 
стре ми да из вле че за се бе си или за дру ги го обла га от участието 
си при от пуска не то на въпрос ни те сред ст ва“24.

Точно 30 го ди ни след фак ти те по де ло то Луканов спо соб-
ност та на глав ния про ку рор да пре це ня ва ос но ва тел ност та на 
иска ния за сва ля не на иму ни те та на де пу та ти е до та ка ва сте пен 
ком про ме ти ра на, че Европейският пар ла мент напра во от ка за да 
из пъл ни послед но то му иска не в то зи сми съл. През 2019 г. глав-
ният про ку рор от пра ви иска не към Европейския пар ла мент за 
сва ля не на иму ни те та на де пу та тката Елена Йончева във връз ка с 
обра зу ва но сре щу нея произ вод ст во за пра не на па ри (престъпле-
ние по чл. 253, ал. 5 във връзка с чл. 253, ал. 1 от Наказателния 
кодекс), за деяния, из вър ше ни от нея в пе риода 2010–2018 го ди-
на. В свое ре ше ние от 15.02.2022 г. Европейският пар ла мент от-
ка за да сва ли иму ни те та на Йончева с ар гу мен та, че „в настоящия 
слу чай мо же да се пред по ло жи на ли чието на fumus persecutionis“, 
т.е. на при вид но на ка за тел но преслед ва не, което има за цел да 
ата ку ва сво бо да та на из ра зя ва не на мне ние на по ли ти чески опо-
нент.25 В ре ше нието си Пар ла мен тът спо де ля „се риоз но съм не ние 
за евен ту ал но на ме ре ние да се навре ди на по ли ти ческа та дейност 
на Елена Йончева, и по-спе циал но на нейна та дейност ка то 
член на Европейския пар ла мент“. Парламентът из тък ва съ що, че 
във връз ка с до съ деб но то произ вод ст во за пра не на па ри Елена 
Йончева е по да ла жал ба сре щу България пред Съда в Страсбург 
за на ру ше ние на чл. 6, § 2 (пре зум п цията за невиновност), чл. 13 

23 Пак там, § 43. 
24 Пак там, § 44. 
25 Решение на Европейския пар ла мент от 15 февру ари 2022 г. от нос но иска не 

за сне ма не на иму ни те та на Елена Йончева (2019/2155 (IMM). 
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(пра во на ефек тив ни прав ни сред ст ва за защита) и чл. 18 (лип са 
на за кон на цел за огра ни ча ва не на правата) и на 28.09.2021 г. 
Съдът е обя вил жал ба та за до пусти ма.

3. Íàðóøåíèÿ íà ïðà âî òî íà ñïðà âåä ëèâ ïðî öåñ 
(÷ë. 6 îò Êîíâåíöèÿòà)

Делото Йордан Йорданов и др. сре щу България за ся га съ би-
тия от 2000 г., ко га то в до мо ве те на глав ния про ку рор, на друг 
про ку рор и на един де пу тат са от кри ти под слуш ва тел ни устройст-
ва.26 Тримата жал бо по да те ли са бив ши слу жи те ли на Служба 
„Оперативно-тех ни чески опе ра ции“ (СОТИ) на МВР. След ка то 
про ку ра ту ра та опо вестя ва публич но от кри ва не то на под слуш ва-
тел ни те устрой ва, от МВР съ об ща ват, че устройст ва та ни ко га не 
са ра бо ти ли; би ли са поста ве ни при строежа на сгра да от фон да 
на бив ше то Бюро за об служ ва не на дипло ма ти ческия кор пус през 
1993–1994 го ди на. При из слуш ва не в Народното събра ние ми-
нистър-пред се да те лят твър ди, че то ва е ста на ло с раз ре ше ние на 
бив шия гла вен про ку рор и бив шия ди рек тор на Национална 
служ ба „Сигурност“, а устройст ва та са би ли обез вре де ни, след 
ка то сгра да та е би ла пре да де на за пол з ва не на Народното събра-
ние и в нея са би ли наста не ни на род ни пред ста ви ли и глав ният 
про ку рор.27

МВР из вър ш ва про вер ка по слу чая и в ре зул тат пе ти ма слу-
жи те ли от СОТИ, вклю чи тел но три ма та жал бо по да те ли, са увол-
не ни, а про ку ра ту ра та обра зу ва сре щу тях на ка за тел ни произ вод-
ст ва за не из пъл не ние на за дъл же нията им по служ ба и зло употре-
ба с власт – престъпле ние по чл. 387 от Наказателния ко декс, за 
то ва, че при пред ход на про вер ка на жи ли ще то не са уста но ви ли и 

26 Йордан Йорданов и др. сре щу България (жал ба № 23530/02), ре ше ние от 2 
юли 2009 г. 

27 Информацията за по зи цията на МВР и из каз ва не то на ми нистър-пред се да-
те ля са от публи ка цията на Николов, Й., М. Милев. Как на та тар чи ха Никола 
Филчев. Лобито око ло глав ния про ку рор из пол з ва сла бост та на МВР, за да го 
вка ра в скан дал с из пъл ни тел на та власт и СДС. – В. „Капитал“, 4 ав густ 2000 г. 
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отстра ни ли под слуш ва тел ни те устройст ва. По-спе циал но жал бо-
по да те лят Йорданов е об ви нен и че е по мог нал на тре то ли це да 
из пол з ва непра во мер но тех ни ка та. При об жал ва не по съ де бен ред 
всич ки за по ве ди за увол не ние са от ме не ни от пър воин стан цион-
ния съд. Върховният ад ми нистра ти вен съд от ме ня ре ше нието на 
пър ва та ин стан ция по от но ше ние на два ма от жал бо по да те ли те, 
ка то пот вър ж да ва ре ше нието на пър ва та ин стан ция по от но ше ние 
на друг слу жи тел, увол нен по съ щия по вод. Делата са гле да ни 
при закри ти вра та по ра ди на ли чието на ма те риали, събра ни при 
из пол з ва не то на спе циал ни ра зуз на ва тел ни сред ст ва (СРС). 
Наказателните произ вод ст ва сре щу два ма от жал бо по да те ли те са 
би ли прекра те ни – еди ният е по чи нал, а срещу вто рия – по ра ди 
лип са на до ка за тел ст ва. Йорданов е бил пре да ден на съд и е бил 
оправ дан.

ЕСПЧ уста но вя ва, че по де ла та за об жал ва не на увол не нието 
има на ру ше ние на чл. 6, § 1 от Конвенцията, което се дъл жи на 
на ли чието на „дъл бо ки и про дъл жи тел ни раз ли чия“ при тъл ку ва-
не то на ед на конкрет на раз по ред ба от Закона за Министерството 
на вътреш ни те ра бо ти, а та ка уста но ве на та про ти во ре чи ва съ деб-
на прак ти ка за ся га прав на та си гур ност.28 Съдът от бе ляз ва из рич-
но, че не е напра вен опит за пре одо ля ва не на про ти во ре чи ва та съ-
деб на прак ти ка, как то и че глав ният про ку рор е сред су бек ти те, 
които са опра во мо ще ни да пред ла гат на вър хов ни те съ ди ли ща 
приема не то на тъл ку ва тел ни ре ше ния.

Относно на ка за тел ни те произ вод ст ва сре щу три ма та жал бо-
по да те ли Съдът кон ста ти ра, че след ст ве ни те ор га ни са има ли па-
сив но по ве де ние поч ти две го ди ни, как то и че не са про ве ли до съ-
деб но то произ вод ст во с не об хо ди ма та бър зи на.29 А по от но ше ние 
на Йордан Йорданов, кой то е оправ дан ед ва през 2008 г., Съдът 
приема, че про дъл жи тел ност та на на ка за тел но то преслед ва не е 

28 Йордан Йорданов и др. сре щу България, § 51–52. 
29 Пак там, § 55. 
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пре ви ши ла гра ни ци те на ра зум ния срок, по ра ди което съ що е на-
ли це на ру ше ние на чл. 6, § 1 от Конвенцията.

Установено на ру ше ние на граж дан скоправ ния аспект на 
чл. 6, § 1 от Конвенцията има по ня кол ко де ла сре щу България и 
дейст вията на по-гор ни те ни ва в про ку рор ска та йе рар хия имат 
опре де ле на ро ля в мо ти ви те на Съда. По де ло то ЗЛИНСАТ е уста-
но ве но на ру ше ние на чл. 6, § 1, как то и на пра во то на соб ст ве ност 
по чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията.30 Процесът се раз ви ва 
във връз ка с при ва ти за цията на хо тел, кой то е бил соб ст ве ност на 
Сто лич на та об щи на. Въз ос но ва на пра во мо щието си да пре дот-
вра тя ва из вър ш ва не то на престъпле ние по чл. 185, ал. 1 НПК от 
1975 (отм.) и по чл. 119, ал. 1, т. 6 от Закона за съ деб на та власт 
(ЗСВ – отм.) про ку ра ту ра та раз по реж да как то да се прекра ти из-
пъл не нието на при ва ти за цион ния до го вор, та ка и „евик ция на 
фир ма та жал бо по да тел от хо те ла“. Повече от се дем го ди ни ком-
пе тент ни те про ку ро ри не указ ват как во е престъпле нието, което 
са це ле ли да пре дот вра тят, кой е щял да го из вър ши и за що е би ло 
не об хо ди мо да се „кон фиску ва“ хо те лът, за да се пре дот вра ти 
престъпле нието; пред съд не са пред ста вя ни на ка за тел ни об ви не-
ния.31 Софийската об щи на об жал ва поста новле нието на про ку ро-
ра пър во пред Главната про ку ра ту ра, а след то ва – и лич но пред 
глав ния про ку рор, кой то оба че под кре пя дейст вията на про ку ро-
ри те от по-ниска та по сте пен про ку ра ту ра. Съдът из тък ва, че об-
жал ва не то вътре в рам ки те на про ку рор ска та йе рар хия не мо же 
да се раз глеж да ка то съ де бен кон трол и не пред ставля ва ефек тив-
но сред ст во за за щи та по сми съ ла на чл. 13 от Конвенцията.32

Част от ар гу мен та цията на Съда по чи ва на фак та, че не е 
доклад ва на съ деб на прак ти ка за точ но то при ло же ние на раз по-
ред би те от НПК и ЗСВ, които да ват пра во мо щие на про ку ро ра да 

30 ЗЛИНСАТ, СПОЛ С. Р. О. сре щу България (жал ба № 57785/00), ре ше ние от 
15 сеп тем ври 2006 г. 

31 Пак там, § 91. 
32 Пак там, § 77. 
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се на мес ва пре ван тив но33; Софийската град ска про ку ра ту ра, 
която е из да ла спор ни те раз по реж да ния, не мо же да се раз глеж да 
ка то не за ви сим съ де бен ор ган, за що то е дейст ва ла по свое соб ст-
ве но ус мотре ние и след то ва тя е опра во мо ще на да ини циира 
граж дан ско произ вод ст во за прекра тя ва не на спор ния при ва ти за-
ционен до го вор. При то ва Софийската град ска про ку ра ту ра се е 
пол з ва ла „със зна чи тел на сво бо да при опре де ля не ка къв курс на 
дейст вие да пред приеме, което из глеж да труд но съв мести мо с 
пред ста ви те за вър хо вен ст во на пра во то и прав на си гур ност, при-
съ щи на съ деб но то произ вод ст во“34.

По де ло то Филева сре щу България съ що е уста но ве но на ру-
ше ние на граж дан скоправ ния аспект на чл. 6, § 1 от Конвенцията.35 
Делото за ся га не огра ни че но то на прак ти ка пра во мо щие на про ку-
ра ту ра та да въ зоб но вя ва прекра те ни в ми на ло то на ка за тел ни 
произ вод ст ва. През 1999 г. сре щу жал бо по да тел ка та е обра зу ва но 
на ка за тел но произ вод ст во за три престъпле ния, което се во ди на 
спе циален от чет към Главната про ку ра ту ра за ра ди на ли чието на 
ко руп ционен еле мент. През 2005 г. Пловдивската окръж на про ку-
ра ту ра прекра тя ва произ вод ст во то, ка то приема, че две от 
деянията не съставля ват престъпле ние, а в тре то то деяние не е 
до ка за но участието на жал бо по да тел ка та. На то ва ос но ва ние жал-
бо по да тел ка та за веж да де ло сре щу про ку ра ту ра та по Закона за 
от го вор ност та на дър жа ва та и об щи ни те за вре ди (ЗОДОВ) за не-
за ко но съ образ но во де но то сре щу нея на ка за тел но произ вод ст во. 
Скоро след то ва оба че про ку рор от Пловдивската апе ла тив на 
про ку ра ту ра от ме ня поста новле нието за прекра тя ва не и въ зоб но-
вя ва на ка за тел но то произ вод ст во сре щу жал бо по да тел ка та на ос-
но ва ние, че раз след ва не то е би ло не пъл но и напра ве ни те заклю-
че ния не съ от ветст ват на събра ни те до ка за тел ст ва. По-къс но жал-
бо по да тел ка та е осъ де на.

33 Пак там, § 39. 
34 Пак там, § 76. 
35 Филева сре щу България (жал ба № 3503/06), ре ше ние от 3 април 2012 г. 
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Когато пре це ня ва прав на та стра на на въпро са, Съдът ци ти ра 
публич но из каз ва не на глав ния про ку рор, спо ред което „по вод за 
без по койст во е фак тът, че лип са та на кри те рии за въ зоб но вя ва не 
на на ка за тел но то произ вод ст во оста вя по ле за зло употре ба с про-
це са“36.

При поста но вя ва не на ре ше нието си за на ру ше ние на чл. 6, 
§ 1 „...Съдът смя та, че лип са та на про це су ал ни га ран ции, ка то 
напри мер огра ни че ние във вре ме то, по зо ва ва не на точ но опре де-
ле ни за ко но ви кри те рии или съ де бен преглед на пре ценка та на 
ор га ни те на про ку ра ту ра та да въ зоб но вят на ка за тел но то произ-
вод ст во, да ва въз мож ност на про ку ра ту ра та ка то от вет ник в 
произ вод ст во то за обез ще те ние за вре ди да влияе ед ностран но 
вър ху об хва та и из хо да на то ва произ вод ст во. Това поста вя жал-
бо по да тел ка та в зна чи тел но небла гоприят но по ло же ние спря мо 
опо нен та ѝ, ка то по то зи на чин на кър ня ва са ма та същ ност на пра-
во то ѝ на достъп до съд в на ру ше ние на га ран цията за спра вед лив 
съ де бен про цес, пред ви де на в чл. 6, § 1. Във връз ка с то ва Съдът 
смя та за по ка за тел но, че са мият гла вен про ку рор опре де ля то зи 
ре жим ка то съз да ващ риск от зло употре ба“37.

През 2009–2010 г. МВР про веж да се рия от шум ни по ли-
цейски ак ции, публич но пред ста вя ни ка то бор ба с ор га ни зи ра на-
та престъп ност. По мно го от тях ЕСПЧ ве че е уста но вил на ру ше-
ние на чл. 6, § 2 от Конвенцията за ра ди не за чи та не на пре зум п-
цията за не ви нов ност в публич ни из каз ва ния на ми нистъ ра на 
вътреш ни те ра бо ти и на раз лич ни по ранг про ку ро ри. По де ло то 
Попови сре щу България е уста но ве но на ру ше ние чрез из каз ва не 
на ре до ви про ку рор.38 В мо ти ви те си Съдът из тък ва, че пре зум п-
цията за не ви нов ност мо же да бъ де на ру ше на не са мо с из каз ва-
ния на съ дия, но и на дру ги дър жав ни ор га ни, вклю чи тел но про-
ку ро ри. Относно огра ни че нията на публич ни те из каз ва ния на 

36 Пак там, § 20. 
37 Пак там, § 44. 
38 Попови сре щу България (жал ба № 39651/11), ре ше ние от 9 юни 2016 г. 
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про ку ро ри те Съдът по соч ва, че спо ред не го ва та прак ти ка „тряб ва 
да бъ де пра ве на раз ли ка меж ду изявле нията, отра зя ва щи мне-
нието, че въпрос но то ли це е ви нов но, и те зи, които се огра ни ча-
ват да опи шат състояние на по доз ре ние. Първите на ру ша ват пре-
зум п цията за не ви нов ност, до ка то вто ри те се смя тат за съ от ветст-
ва щи на същ ност та на чл. 6 от Конвенцията. (...) Член 6, § 2 не 
въз пре пятст ва (...) власти те да ос ве до мя ват об щест во то за про-
веж да ни те на ка за тел ни произ вод ст ва, но изиск ва да го пра вят с 
ця ла та дискрет ност и ця ла та сдър жа ност, които изиск ва спаз ва-
не то на пре зум п цията за не ви нов ност“39.

По де ло то Алексей Петров сре щу България е уста но ве но на-
ру ше ние на пре зум п цията за не ви нов ност във връз ка с из каз ва-
ния на ми нистъ ра на вътреш ни те ра бо ти и на град ския про ку рор 
на София.40 По де ло то Масларова сре щу България е уста но ве но 
на ру ше ние във връз ка с из каз ва ния на го во ри тел ка та на Върхов-
ната ка са цион на про ку ра ту ра (ВКП) и на на ро ден пред ста ви тел; 
по то ва де ло е уста но ве но и на ру ше ние на чл. 13 по ра ди лип са та 
на вътреш ноправ но сред ст во за за щи та на жал бо по да тел ка та сре-
щу на ру ше ние на пре зум п цията за не ви нов ност.41

Тази се рия от на ру ше ния на чл. 6, § 2 кул ми ни ра в ре ше-
нието по де ло то Баневи сре щу България, спо ред което на ру ше-
нието се съ дър жа в публич ни из каз ва ния на за мест ник на глав ния 
про ку рор и на друг висш про ку рор.42 В свои изявле ния пред ме-
диите по по вод на на ка за тел но произ вод ст во сре щу жал бо по да те-
ли те два ма та про ку ро ри са напра ви ли из каз ва ния, които „оста вят 
впе чат ле нието, че жал бо по да те ли те са ви нов ни за прис воява не на 
сред ст ва от мно жест во пред приятия и пра не на па ри“43.

39 Пак там, § 85. 
40 Алексей Петров сре щу България (жал ба № 30336/10), ре ше ние от 31 март 

2016 г. 
41 Масларова сре щу България (жал ба № 26966/10), ре ше ние от 31 яну ари 

2019 г. 
42 Баневи сре щу България (жал ба № 25658/19), ре ше ние от 12 ок том ври 

2021 г. 
43 Пак там, § 142. 
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Съдът приема, че из каз ва нията на два ма та вис ши про ку ро ри 
„са над хвър ли ли обик но ве но то пре доста вя не на ин фор ма ция за 
на ка за тел но то раз след ва не. По-спе циал но, твър де не ню ан си ра-
ният на чин, по кой то опис ват вер сиите, по които ра бо тят раз след-
ва щи те, из пол з ва не то на из ра зи ка то „бан дит ска при ва ти за ция“, 
„из точ ва не“ или „обез костя ва не“, за да опи шат съ би тията, до ве ли 
до прекра тя ва не на дейност та на въпрос ни те дру жест ва, и тех ни-
те мно го ка те го рич ни из во ди за фак ти те, пред мет на въпрос но то 
раз след ва не, про кар ват идеята, че два ма та жал бо по да те ли са из-
вър ши те ли на престъпле нията, за които про ку ра ту ра та ги об ви ня-
ва. Следователно те зи твър де ния, взе ти ка то ця ло, на ру ша ват 
пре зум п цията за не ви нов ност на жал бо по да те ли те“. Във връз ка с 
на ру ше нието на чл. 6, § 2 Съдът на ми ра и на ру ше ние на чл. 13 – 
жал бо по да те ли те не са раз по ла га ли с ефек тив но сред ст во, което 
би им поз во ли ло да за щи тят пра во то си на за чи та не на пре зум п-
цията за не ви нов ност.

Делото Баневи сре щу България си заслу жа ва да бъ де спе-
циал но от бе ля за но, за що то за мест ни кът на глав ния про ку рор, 
кой то е напра вил въпрос ни те из каз ва ния, по настоящем е гла вен 
про ку рор.

4. Íàðóøåíèÿ íà ïðà âî òî íà çà ÷è òà íå íà ëè÷ íèÿ 
æè âîò (÷ë. 8 îò Êîíâåíöèÿòà)

Според чл. 8 от Конвенцията все ки има пра во на непри кос-
но ве ност на лич ния и се мейния си жи вот и на ме са та на дър жав-
ни те власти в упраж ня ва не то на то ва пра во е не до пусти ма ос вен 
в пред ви де ни от за ко на слу чаи и при опре де ле ни усло вия. По де-
ло то Пеев сре щу България Съдът е уста но вил ня кол ко раз лич ни 
на ру ше ния на Конвенцията, вклю чи тел но и на ру ше ние на чл. 8.44

Делото Пеев сре щу България има връз ка с пра во мо щието на 
глав ния про ку рор да наз на ча ва и ос во бож да ва слу жи те ли те в 

44 Пеев сре щу България (жал ба № 64209/0), ре ше ние от 26 юли 2007 г. 
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про ку ра ту ра та. Към 2000 г. жал бо по да те лят Пейчо Пеев бил 
експерт в Съвета за кри ми но ло гич ни из след ва ния при ВКП. Пеев 
бил бли зък приятел на вис шия про ку рор Н. Д., кой то се са мо-
убил. Скоро след са мо убийст во то Пеев на пи сал две мол би за на-
пуска не, които дър жал в бю ро то си в своя ка би нет в Съдебната 
па ла та, но не ги по дал. Той из пра тил пис мо до ВСС и до два вест-
ни ка, в които из ло жил ре ди ца твър де ния за пси хич но то състояние 
на глав ния про ку рор и за не го ви те дейст вия, вклю чи тел но и че 
„непра во мер но е прекра тя вал на ка за тел ни произ вод ст ва сре щу 
ви со ко поста ве ни ли ца от из пъл ни тел на та власт“, „из пол з вал е 
про ку ра ту ра та с цел репре сия сре щу по ли ти чески опо нен ти на 
управля ва ща та пар тия и не го ви лич ни опо нен ти (...), съз дал ат-
мос фе ра на страх и неста бил ност в про ку ра ту ра та, ка то дейст вал 
гру бо и обиж да що към под чи не ни те си“. Пеев об ви нил глав ния 
про ку рор, че той лич но и хо ра от не го во то об кръ же ние мно-
гократ но са от пра вя ли запла хи към по койния Н. Д. и са от го вор-
ни за не го ва та смърт. Той поискал да се про ве де раз след ва не, за 
да се уста но ви да ли глав ният про ку рор не е из вър шил престъпле-
ние чрез скло ня ва не на Н. Д. към са мо убийст во.45 Текстът на Пеев 
бил публи ку ван във в. „Труд“. Веднага след то ва Пеев уста но вил, 
че ка би не тът му в Съдебната па ла та е за пе ча тан, и не му би ло 
раз ре ше но да вле зе в сгра да та. Два дни по-къс но про ку рор от 
ВКП уве до мил Пеев, че „мол ба та му за на пуска не е би ла до ве де-
на до зна нието на глав ния про ку рор и той я е ува жил“46.

Уволнението на Пейчо Пеев е обя ве но за не за кон но от на-
ционал ни те съ ди ли ща. ЕСПЧ приема, че в ка би не та на Пеев в 
Съдебната па ла та е би ло из вър ше но не за кон но пре тър с ва не, при 
което мол ба та му за на пуска не е би ла от кри та и пре да де на на 
глав ния про ку рор, което съставля ва на ру ше ние на пра во то на 
Пеев на ли чен жи вот. Съдът под чер та ва, че жал бо по да те лят е бил 
увол нен по „из мам лив на чин“, а „пра ви тел ст во то до ри не се стре-

45 Пак там, § 7. 
46 Пак там, § 11. 



22 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 7/2022

ми да до ка же, че пре тър с ва не то на ка би не та на жал бо по да те ля е 
би ло за кон но по вътреш но то пра во“47. Освен на ру ше нието по 
чл. 8 Съдът уста но вя ва и на ру ше ние на чл. 13, за що то при не за-
кон но то пре тър с ва не на ка би не та му жал бо по да те лят не е раз по-
ла гал с ефи кас но вътреш ноправ но сред ст во за за щи та на пра во то 
си на за чи та не на лич ния жи вот.

Няколко дру ги слу чая на на ру ше ние на чл. 8 от Конвенцията 
са свър за ни с на ционал ния пра вен ре жим на раз ре ша ва не, из пол з-
ва не и съх ра ня ва не на ма те риали, по лу че ни чрез СРС – уста но ве-
ни те на ру ше ния са как то за ра ди не съ от ветст вие на вътреш ни те 
пра ви ла, които уреж дат съх ра не нието и уни що жа ва нето на ма те-
риали, по лу че ни чрез СРС, с уста но ве ния по ЕКПЧ кри те рий за 
за кон ност, та ка и за ра ди не съ от ветст вие на про це ду ра та по из да-
ва не на раз ре ше ние за из пол з ва не на СРС със стан дар та „са мо ко-
га то е не об хо ди мо в ед но де мокра тич но об щест во“48.

По де ло то Васил Василев сре щу България е уста но ве но на ру-
ше ние на пра во то на ли чен жи вот във връз ка с не за кон но до ку-
мен ти ра не на те ле фо нен раз го вор меж ду ад во кат и не гов клиент.49 
Макар власти те да са би ли на яс но, че ста ва въпрос за та къв раз го-
вор, те не са уни що жи ли за пи са и до ку мен та, отра зя ващ не го во то 
съ дър жа ние, как то за ко нът изиск ва. По вре ме на съ деб но то за се-
да ние по на ка за тел но то де ло сре щу клиен та на ад во кат Василев 
про ку ра ту ра та до ри е из пол з ва ла аудиоза пис на раз го во ра.

ЕСПЧ е уста но вил лип са на доста тъч на яс но та на прав на та 
рам ка и от съст вието на про це дур ни га ран ции от нос но уни що жа-
ва не то на слу чай но за пи са ни раз го во ри меж ду ад во кат и клиент. 
Като об съж да прав на та стра на на въпро са, Съдът со чи, че пробле-
мът за слу чайно то за пис ва не на раз го вор меж ду клиент и ад во кат 
и как тряб ва да се про це ди ра в то зи слу чай е уре ден от Инструк-

47 Пак там, § 47. 
48 Вж. Екимджиев и др. сре щу България (жал ба № 70078/12), ре ше ние от 11 

яну ари 2022 г. 
49 Васил Василев сре щу България (жал ба № 7610/15), ре ше ние от 16 ноем ври 

2021 г. 
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цията на глав ния про ку рор за дейст вията, които мо гат да из вър ш-
ват ор га ни те на до съ деб но то произ вод ст во по от но ше ние на ад-
во ка ти, из да де на на 11.04.2011 го ди на. Правното ос но ва ние за 
приема не на инструкцията е чл. 138, т. 6 ЗСВ. В увод ни те ѝ ду ми 
е по со че но, че тя е приета „за пре одо ля ва не про ти во ре чи ва та 
прак ти ка и не до пуска не на на ру ше ния на раз по ред би те на Закона 
за ад во ка ту ра та при из вър ш ва не на про це су ал но-след ст ве ни 
дейст вия, за ся га щи ад во ка ти“. Според Съда приема не то на 
инструкцията в то зи ѝ вид не мо же да се приеме за адек ват но ре-
ше ние. Тя не указ ва ясен ред за уни що жа ва не то на не за ко нен за-
пис на раз го вор меж ду ад во кат и клиент и е приета ед на го ди на 
след съ би тията по де ло то Васил Василев сре щу България. Устано-
вената по де ло то на ме са в лич ния жи вот на жал бо по да те ля не е 
не об хо ди ма и не е преслед ва ла ле ги тим на цел. Според мо ти ви те 
на Съда, „ка то са за па зи ли за пи са, про ку рор ски те власти просто 
са де мон стри ра ли, че не за чи тат ад во кат ска та тай на и че мо гат да 
зло употре бят със СРС“50. Съдът заклю ча ва, че бъл гар ският за кон 
не съ дър жа доста тъч но га ран ции за пре дот вра тя ва не то на по доб-
ни си ту ации.51

Въпросът за прав на та при ро да и за ко но съ образ ност та на ак-
то ве те, които из да ва глав ният про ку рор, е важ на част от пре-
ценка та на Съда да ли огра ни че нието на пра ва та по Конвенцията е 
„въз ос но ва на за кон“, т.е. до пусти мо. Критериите, които Съ дът 
пре це ня ва в те зи слу чаи, са да ли ак тът е достъ пен, доста тъч но 
пред ви дим и в съ от ветст вие с вър хо вен ст во то на пра во то. В по-
ран ни де ла за дру ги на ру ше ния на Конвенцията, но от но во във 
връз ка с ин струк циите, които из да ва глав ният про ку рор, Съдът 
приема, че след ка то не са би ли публи ку ва ни и не са из вест ни на 
ши ро ка та об щест ве ност, а са мо на про ку ро ри те, те зи ак то ве не 
от го ва рят на кри те рия за за кон ност.52 В ре ше нието по де ло то 

50 Пак там, § 79. 
51 Пак там, § 77. 
52 Върбанов сре щу България (жал ба № 31365/96), ре ше ние от 5 ок том ври 

2000 г., § 51. 
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Васил Василев сре щу България Съдът съ що об съж да публи ку ва-
не то на ин струк цията ка то пред постав ка за нейна та за кон-
ност. Специално ци ти ра на та в де ло то ин струк ция е би ла публи-
ку ва на, но не от са ма та про ку ра ту ра. Прокуратурата е пре доста-
ви ла инструкцията на Висшия ад во кат ски съ вет, кой то я публи-
ку вал в сп. „Адвокатски преглед“. Съдът приема, че в конкрет ния 
слу чай то ва за до во ля ва стан дар та за за кон ност, но ка то ця ло из-
ра зя ва ре зер ви по въпро са да ли вътреш ни те ак то ве на про ку ра ту-
ра та изоб що от го ва рят на по ня тието „за кон“ по сми съ ла на чл. 8, 
§ 2 от Конвенцията.

5. Íàðóøåíèÿ íà ñâî áî äà òà íà ñëî âî òî 
(÷ë. 10 îò Êîíâåíöèÿòà)

По де ло то Райчинов сре щу България Съдът е уста но вил на-
ру ше ние на сво бо да та на сло во то във връз ка с обра зу ва но на ка за-
тел но произ вод ст во сре щу висш слу жи тел на Министерството на 
пра во съ дието.53 Към 1993 г. жал бо по да те лят Христо Райчинов е 
бил на чал ник на от дел и от го ва рял за фи нан со во то и ло гистич но-
то обез пе ча ва не на ор га ни те на съ деб на та власт. В то ва си ка чест-
во на 15.12.1993 г. той при съст вал на за се да ние на ВСС и в хо да 
на диску сията ка зал за един от за мест ни ци те на глав ния про ку рор 
след но то: „Вие сте ре ши ли да оста ви те г-н С. (за мест ник на глав-
ния про ку рор – б. а.) да се за ни ма ва с фи нан со ви те въпро си. За 
мен той не е чист чо век... мо га да го до ка жа“. Присъстващият на 
за се да нието гла вен про ку рор ре аги рал бур но и ка зал на Райчинов 
да на пус не ста ята. Министърът на пра во съ дието пред ло жил 
Райчинов да от тегли ду ми те „не чист чо век“, но глав ният про ку-
рор ре аги рал с ду ми те: „Няма ни как во от тегля не, има про ку ра ту-
ра. Това ве че е проблем, то ва е престъпле ние“54.

След за се да нието на ВСС глав ният про ку рор изискал ко пие 
от про то ко ла и го из пра тил на Софийската град ска про ку ра ту ра с 

53 Райчинов сре щу България (жал ба № 47579/99), ре ше ние от 20 април 2006 г. 
54 Пак там, § 10. 
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ука за ние за про веж да не на пред ва ри тел но раз след ва не. Впослед-
ствие Софийската окръж на про ку ра ту ра обра зу ва ла де ло сре щу 
жал бо по да те ля за оби да на длъж ност но ли це, на не се на публич но 
(по оно ва вре ме престъпле ние от общ ха рак тер по чл. 148, ал. 1, 
т. 1, 3 и 4 от Наказателния кодекс), и Райчинов бил осъ ден.

Като об съж да твър де нията на жал бо по да те ля за на ру ше ние 
на чл. 10 ЕКПЧ, Съдът приема, че осъж да не то не съм не но пред-
ставля ва на ме са в не го ва та сво бо да на из ра зя ва не; та зи на ме са е 
би ла пред ви де на в за ко на, ка то раз по ред би те са фор му ли ра ни с 
нуж на та пре циз ност. Но Съдът не е убе ден, че на ме са та е би ла 
на со че на към преслед ва не на ле ги тим на цел и е би ла не об хо ди ма 
в ед но де мокра тич но об щест во с оглед на пости га не то на та зи 
цел. Според ар гу мен ти те на Съда гра ни ци те на прием ли ва та кри-
ти ка сре щу за мест ник на глав ния про ку рор, кой то ос вен то ва се 
за ни ма ва с бю джет ни въпро си в съ деб на та систе ма, „са по-ши ро-
ки от те зи, които се при ла гат към един обик но вен граж да нин“55. 
Съдът от да ва „осо бе но вни ма ние“ на ня кол ко фак та: че ско ро 
след осъж да не то на Райчинов на ка за тел ният за кон е из ме нен и 
оби да та се преслед ва ве че един ст ве но по тъж ба на постра да лия; 
че жал бо по да те лят е бил преслед ван по на ка за те лен, а не по граж-
дан ски или дис ципли на рен ред и че на ка за тел но то преслед ва не е 
би ло ини циира но по настоява не на глав ния про ку рор.

Съдът от бе ляз ва, че „ре ак цията на глав ния про ку рор, кой то 
е бил на чал ник на г-н С., послед ва ло то на ка за тел но произ вод ст во 
сре щу жал бо по да те ля и осъж да не то му пред ставля ват непро пор-
ционал на мяр ка спря мо въпрос ния ин ци дент. Във връз ка с то ва 
Съдът под чер та ва, че до ми ни ра ща та по зи ция на власти ма щи те ги 
за дъл жа ва да се въз дър жат от обра зу ва не на на ка за тел ни произ-
вод ст ва, осо бе но ко га то са на лич ни дру ги сред ст ва, чрез които да 
се от го во ри на неспра вед ли ви те кри ти ки на тех ни те про тив ни-
ци“. Съдът заклю ча ва, че не са би ли на ли це доста тъч но при чи ни 
за на ме са в слу чая и „огра ни ча ва не то на сво бо да та на из ра зя ва не 

55 Пак там, § 48. 
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на мне ние на жал бо по да те ля не от го ва ря на ни как ва не от лож на 
об щест ве на потреб ност и не мо же да се смя та за не об хо ди мо в 
ед но де мокра тич но об щест во“56.

По ве че ци ти ра но то по-го ре де ло Пеев сре щу България 
Съдът е уста но вил ос вен на ру ше ние на чл. 8 и на ру ше ние на 
чл. 10 от Конвенцията. Като просле дя ва по ред ност та от съ би-
тията и къ со то вре ме меж ду тях, как то и по ра ди то ва, че не за кон-
но то пре тър с ва не на ка би не та на Пеев в Съдебната па ла та и не го-
вото не за кон но увол не ние ста ват не за бав но след публи ку ва не то в 
пре са та на не го ви те об ви не ния сре щу глав ния про ку рор, Съдът 
заклю ча ва, че „се рията от мер ки, пред приети сре щу жал бо по да-
те ля, наисти на са в ре зул тат на та зи публи ка ция и че те зи мер ки 
пред ставля ват огра ни че ния и санк ции по сми съ ла на чл. 10, ал. 2 
от Конвенцията, което пред ставля ва на ме са в не го ва та сво бо да на 
из ра зя ва не (...), още по ве че че и са мо то пра ви тел ст во в ста но ви-
ще то си по де ло то не из ключ ва въз мож ност та ос во бож да ва не то 
на жал бо по да те ля да е би ло в ре зул тат от публи ку ва но то от не го 
пис мо“57. Поради то ва, че пре тър с ва не то пред ставля ва на ме са в 
сво бо да та на из ра зя ва не на жал бо по да те ля, а той не е раз по ла гал 
с ефи кас но вътреш ноправ но сред ст во за за щи та на сво бо да та си 
на из ра зя ва не, Съдът приема, че е на ру шен чл. 13 от Конвенцията 
как то във връз ка с уста но ве но то на ру ше ние на чл. 8, та ка и във 
връз ка с на ру ше нието на чл. 10.

6. Íàðóøåíèÿ íà ïðà âî òî íà ñîá ñò âå íîñò 
è íà ïî ëè òè ÷åñêè òå ïðà âà íà ãðàæ äà íè òå 

(Ïðîòîêîë ¹ 1 êúì Êîíâåíöèÿòà)

По ци ти ра но то по-го ре де ло ЗЛИНСАТ ос вен уста но ве но на-
ру ше ние на пра во то на спра вед лив про цес в граж дан скопра вен 
аспект е уста но ве но съ що и на ру ше ние на пра во то на соб ст ве ност 
(чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията). Съдът заклю ча ва, че 

56 Пак там, § 51–52. 
57 Пеев сре щу България, § 60. 
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на ме са та на про ку ра ту ра та в мир но то пол з ва не на пра во то на 
соб ст ве ност не е би ла „за кон на“ по сми съ ла на Конвенцията ос-
нов но по ра ди то ва, че пра ви ла та по вътреш но то пра во не са в 
доста тъч на сте пен точ ни и пред ви ди ми: „Би би ло в про ти во вес с 
вър хо вен ст во то на пра во то прав на та сво бо да, да де на на власти те 
в сфе ри те, оказ ва щи влияние на ос нов ни те пра ва, да се из ра зя ва 
ка то не огра ни че на власт. (...) Гореспоменатите за ко но ви раз по-
ред би (от нос но пре ван тив на та функ ция на про ку ро ри те – б. а.) са 
из пол з ва ли осо бе но неяс на фор му ли ров ка. (...) Тези пра ви ла (...) 
слу жат за об ща рам ка, да ва ща на про ку ра ту ра та не огра ни че на 
сво бо да да дейст ва по на чин, ка къв то сче те за под хо дящ, което в 
ня кои слу чаи мо же да до ве де до се риоз ни и важ ни после ди ци за 
пра ва та на фи зи чески те и юри ди чески те ли ца. (...) Тази сво бо да 
на пре ценка и съ пътст ва ща та лип са на адек ват ни про це дур ни га-
ран ции (...) до сеж но пра во мо щията на про ку ра ту ра та в та зи 
област во дят Съда до заклю че нието, че лип с ва ми ни мал на сте пен 
на прав на за щи та, на която имат пра во фи зи ческите и юри ди-
ческите ли ца спо ред вър хо вен ст во то на пра во то в ед но де мокра-
тич но об щест во“58.

Съдът уста но вя ва на ру ше ние на пра во то на соб ст ве ност и по 
де ло то „Международна банка за тър го вия и раз ви тие“ АД и 
др. сре щу България със съ щи те ар гу мен ти, как то по де ло то 
ЗЛИНСАТ: „Решенията, взе ти от ор га ни те на про ку ра ту ра та в хо-
да на упраж ня ва не то на тех ни те неяс но опре де ле ни и не огра ни-
че ни пра во мо щия по чл. 119, ал. 1, т. 6 ЗСВ от 1994 г. по от но ше-
ние на дру жест ва с огра ни че на от го вор ност, не са под кре пе ни с 
доста тъч но ефек тив ни га ран ции сре щу произ вол и не мо же да се 
смя тат за за кон ни по сми съ ла на чл. 1 от Протокол № 1“59. По съ-
що то де ло жал бо по да те ли те се обръ щат мно гократ но към глав-
ния про ку рор, за да из дейст ват от мя на или из ме не ние на ак то ве те 

58 ЗЛИНСАТ, § 98–99. 
59 „Международна банка за тър го вия и раз ви тие“ АД и др. сре щу България 

(жал ба № 7031/05), ре ше ние от 2 юни 2016 г. 
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на про ку ро ри те, а ръ ко вод ст во то на БНБ от пра вя не кол кократ но 
за пит ва ния до глав ния про ку рор във връз ка с прав ни те после ди-
ци от те зи ак то ве, но всич ки те оста ват без от го вор.60

По де ло то Риза и др. сре щу България Съдът уста но вя ва две 
от дел ни на ру ше ния на по ли ти чески те пра ва на граж да ни те по 
чл. 3 от Протокол № 1 към Конвенцията.61

По си ла та на чл. 150, ал. 1 от Конституцията глав ният про ку-
рор е един от су бек ти те, опра во мо ще ни да се обръ щат към 
Конституционния съд. Според чл. 112 от Закона за из би ра не на 
на род ни пред ста ви те ли (отм.) ръ ко вод ст ва та на пар тиите имат 
пра во да оспор ват пред Конституционния съд за кон ност та на из-
бо ри те, но чрез ня кой от су бек ти те по чл. 150, ал. 1 от 
Конституцията. След обя вя ва не на ре зул та ти те от пар ла мен тар-
ни те из бо ри през 2009 г. ръ ко вод ст во то на пар тия „Ред, за кон-
ност и спра вед ли вост“ (РЗС) се обръ ща към глав ния про ку рор с 
иска не да се зи ра Конституционния съд за оспор ва не на за кон-
ност та на из бо ри те. Главният про ку рор пре це ня ва един ст ве но да-
ли иска не то на РЗС от го ва ря на фор мал ни те кри те рии на за ко на – 
по да де но ли е в срок и из хож да ли от цен трал но ръ ко вод ст во на 
пар тия, и още на след ва щия ден го препра ща на Конституционния 
съд, без да из ра зи ста но ви ще по иска не то. С ре ше нието на 
Конституционния съд от 16 февру ари 2010 г. из бо ри те са частич-
но ка си ра ни по от но ше ние на три ма из бра ни де пу та ти от пар тия 
„Движение за пра ва и сво бо ди“ (ДПС) за ра ди пробле ми в гла су-
ва не то в 23 сек ции в Турция. ЕСПЧ оба че на ми ра, че ре ше нието 
на бъл гар ския Конституционен съд на ру ша ва па сив но то из би ра-
тел но пра во на жал бо по да те ля Риза и на пар тия ДПС, как то и ак-
тив но то из би ра тел но пра во на оста на ли те 101 жал бо по да те ли, 
които са би ли тех ни гла со по да ва те ли. В ар гу мен та цията на Съда 
се из тък ва, че бъл гар ският Конституционен съд е ос но вал ре ше-

60 Пак там, § 50 и 59. 
61 Риза и др. сре щу България (жал би № 48555/10 и 48377/10), ре ше ние от 13 

ок том ври 2015 г. 
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нието да ка си ра из бо ри те един ст ве но вър ху фор мал ни ар гу мен-
ти.62 Като из ла га фак ти те по де ло то, ЕСПЧ ци ти ра осо бе но то 
мне ние на част от кон сти ту цион ни те съ дии по до пусти мост та на 
иска не то, спо ред което глав ният про ку рор не е под хо дил пра вил-
но, ка то ме ха нич но е препра тил в Конституционния съд иска не то 
на РЗС, а е след ва ло да напра ви соб ст ве на оценка на иска не то.63

7. Îáõâàò è ìå õà íèç ìè íà “ñìðà çÿ âà ùèÿ åôåêò”

ЕСПЧ из пол з ва по ня тието „смра зя ващ ефект“ (англ. – 
chilling effect) във връз ка с де ла за за щи та на сво бо да та на из ра зя-
ва не на жур на листи в при ло же ние на чл. 10 от Конвенцията. Това 
по ня тие се сре ща в схо ден кон текст и в прак ти ка та на Върховния 
съд на САЩ, и на Конституционния съд на Германия, и ма кар да 
не е по ня тие от Конвенцията, има опре де ле на връз ка със сво бо да-
та на упраж ня ва не то на ос нов ни те чо веш ки пра ва.

В ли те ра ту ра та „смра зя ва щият ефект“ се опре де ля ка то „не-
га тив ни те после ди ци, които вся ка дър жав на на ме са оказ ва вър ху 
фи зи чески или юри ди чески ли ца и която во ди до там те да бъ дат 
из на чал но раз ко ле ба ни да упраж нят свои пра ва или да из пъл ня-
ват своите про фе сионал ни за дъл же ния по ра ди страх, че ще се 
пре вър нат в обект на публич ни про це ду ри, които мо же да до ве-
дат до на ла га не то на санк ции, или (по ра ди страх), че ще бъ дат 
заплаш ва ни, ата ку ва ни или очер ня ни“64.

ЕСПЧ е из пол з вал по ня тието „смра зя ващ ефект“ и по от но-
ше ние на огра ни ча ва не то на сво бо да та на из ра зя ва не на съ дии, 
вклю чи тел но и в ед но не от дав наш но де ло сре щу България.65

62 Пак там, § 176. 
63 Пак там, § 24 и 39. 
64 Pech, L. The Concept of Chilling Effect. It’s Untapped Potential to Better 

Protect Democracy, the Rule of law, and Fundamental Rights in the EU. Open 
Society European Policy Institute, 2021, р. 4. 

65 Вж. Мирослава Тодорова сре щу България (жал ба № 40072/13), ре ше ние от 
19 ок том ври 2021 г., § 176. В не офи циал ния бъл гар ски пре вод по ня тието фи гу-
ри ра ка то „въз пи ращ“ ефект; във френ ския текст – ка то „ра зу беж да ващ“ ефект. 
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Обзорът на прак ти ка та на Съда, в която уста но ве ни те на ру-
ше ния на Конвенцията се на ми рат в опре де ле на връз ка с упраж-
ня ва не то на пра во мо щия от стра на на глав ния про ку рор, очер та ва 
ед на ма щаб на и ком плекс на кар ти на на зло употре ба с власт, 
която покри ва про дъл жи те лен пе риод от вре ме в ман да ти те на 
всич ки глав ни про ку ро ри у нас след 1992 го ди на. Макар EСПЧ да 
не е уста но вил из рич но на ли чието на „смра зя ващ ефект“ по де ла 
за сво бо да та на из ра зя ва не на про ку ро ри, имен но то ва по ня тие 
обоб ща ва най-добре въз дейст вието, което зло употре ба та с власт 
от стра на на глав ния про ку рор оказ ва вър ху оста на ли те про ку ро-
ри. В ре ше нието по де ло то Колеви сре щу България Съдът употре-
бя ва схо ден из раз, ка то опис ва въ ве де ния от глав ния про ку рор 
„ав то ри та рен стил на управле ние“ и „ат мос фе ра та на страх, която 
е па ра ли зи ра ла нор мал на та ра бо та на про ку ра ту ра та“.

Последният из раз е употре бен за пър ви път в ре ше нието на 
ВСС от 2002 г., с което той при зо ва ва глав ния про ку рор да си по-
да де остав ка та. ВСС се по зо ва ва на сви де тел ст ва на про ку ро ри, 
сле до ва те ли и слу жи те ли на МВР, че глав ният про ку рор 
„...непра во мер но е „на каз вал“ про ку ро ри, ка то ги е прехвър лял на 
дру ги длъж ности или ги е ли ша вал от до бав ки към запла та та (...), 
че те ро ри зи ра не то на под чи не ни те е ста на ло оби чаен ме тод на 
управле ние, а бе зуслов но то под чи не ние на глав ния про ку рор се 
смя та за най-цен но то ка чест во на да ден под чи нен про ку рор или 
член на пер со на ла. (...) Имало прак ти ка за по ве ди те, които са в на-
ру ше ние на за ко на, да се из да ват уст но, а от про ку ро ри те и пер со-
на ла би ло изиск ва но да ги из пъл ня ват. Отказът се на каз вал с 
произ вол ни пре мест ва ния на про ку ро ри на дру ги длъж ности и в 
дру ги гра до ве и с пов ди га не то на на ка за тел ни об ви не ния сре щу 
чле но ве на тех ни те се мейст ва. (...) (Има) конкрет ни слу чаи на 
непра во мер но прекра тя ва не на на ка за тел ни произ вод ст ва и на не-
за кон на на ме са от стра на на ви со ко поста ве ни про ку ро ри в спо ро-
ве от частен ха рак тер“66.

66 Колеви сре щу България, § 56–57. 
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Анализът на по-къс на та прак ти ка на ЕСПЧ по де ла, свър за-
ни с упраж ня ва не то на пра во мо щия от стра на на глав ния про ку-
рор, пот вър ж да ва уста но ве но то от бъл гар ския ВСС през 2002 г. 
как то по от но ше ние на ма ща ба и об хва та на зло употре ба та с 
власт, та ка и по от но ше ние на нейния „смра зя ва щ/ па ра ли зи ращ“ 
ефект вър ху про ку ро ри те и на ме ха низ ми те му на дейст вие.

„Смразяващият“ ефект от зло употре ба та с власт на вис ши те 
управлен ски ни ва се из ра зя ва на пър во място в без дейст вието на 
про ку ра ту ра та – про ку ро ри те от каз ват да обра зу ват произ вод ст-
ва, ма кар да са на ли це за кон ни те ос но ва ния за то ва; во дят произ-
вод ст ва та произ вол но и из би ра тел но – по от но ше ние на ед ни, но 
не и по от но ше ние на дру ги из вър ши те ли; в хо да на раз след ва-
нията произ вол но при да ват зна че ние на ед ни фак ти, а пре небрег-
ват дру ги; раз след ва нията стра дат от бав ност, а в ня кои слу чаи 
це ле на со че но би ват за ба вя ни до из ти ча не на за ко но уста но ве на та 
дав ност за на ка за тел но преслед ва не. Главният про ку рор под кре-
пя бав ност та или се лек тив ност та в дейст вията на про ку ро ри те от 
по-ниски те по сте пен про ку ра ту ри как то с раз по реж да ния по от-
дел ни произ вод ст ва, та ка и ка то не упраж ня ва пра во мо щията си 
да пред ла га про ку ро ри за дис ципли нар ни на ка за ния, ко га то те не 
из пъл ня ват ука за нията на съ да.67

Това по ве де ние на глав ния про ку рор, как то и не го во то лич-
но без дейст вие са съ щест вен фак тор за уста но вя ва не на на ру ше-
ние от стра на на ЕСПЧ и са спе циал но из тък нати ка то та къв по 
ня кол ко де ла. По де ла та ЗЛИНСАТ и Международна банка Съдът 
под чер та ва трайна та лип са на после до ва тел на прак ти ка в при ло-
же нието на раз по ред би те от НПК и ЗСВ, които поз во ля ват на 
про ку ро ри те да се на мес ват с оглед на пре дот вра тя ва не на 
престъпле ния, и че ши ро ка та им сво бо да на пре ценка в те зи слу-
чаи е в про ти во ре чие с прин ци па за пра во ва та дър жа ва. По те зи 
две де ла ня ма ци ти ран слу чай глав ният про ку рор да се е опи тал 

67 Най-ха рак тер но в то зи аспект е де ло то Бисер Костов сре щу България (жал-
ба № 32662/06), ре ше ние от 10 яну ари 2012 г. 
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да да де на со ки за точ но то при ло же ние на за ко на. В ре ше нието по 
де ло то Филева сре щу България се со чи, че глав ният про ку рор е 
напра вил кон ста та ция ка то стра ни чен наблю да тел и се е из ка зал 
публич но про тив на ли чието на опре де ле ни пред постав ки за 
произ вол в дейст вията на про ку ро ри те, но не се е въз пол з вал от 
пра во мо щието си да из да де об щи ука за ния, които да ука жат на 
про ку ро ри те как е пра вил но да дейст ват. По де ло то Йордан 
Йорданов и др. сре щу България Съдът из тък ва, че глав ният про-
ку рор е сред ли ца та, опра во мо ще ни да искат поста но вя ва не на 
тъл ку ва тел но ре ше ние за пре одо ля ва не на про ти во ре чи ва съ деб-
на прак ти ка, което съ що не е напра ве но.

Но без дейст вието, бав ност та и се лек тив ният под ход в дейст-
вията на про ку ро ри те да леч не са най-важ ни те ха рак те ристи ки на 
уста но ве ния „смра зя ващ ефект“ в ин сти ту цията. Фактите по де-
ла та Луканов, Райчинов, Филева, как то и слу ча ят с де пу тат ския 
иму ни тет на Елена Йончева по каз ват, че съ щест ве на ха рак те-
ристи ка от „смра зя ва щия ефект“ е и ак тив но то пред приема не на 
дейст вия, и по-спе циал но обра зу ва не то на на ка за тел ни произ вод-
ст ва за це ли, раз лич ни от за ко но уста но ве ни те. Както бе ше по со-
че но, Европейският пар ла мент на ри ча то ва fumus persecutionis, 
т.е. при вид но на ка за тел но преслед ва не, което съ що ста ва с уча-
стието на глав ния про ку рор, за що то той е на то ва рен с над зо ра за 
за кон ност над дейст вията на всич ки про ку ро ри и с из клю чи тел-
но то пра во мо щие да поиска от пар ла мен та сва ля не то на иму ни те-
та на на ро ден пред ста ви тел. В те зи слу чаи „смра зя ва щият ефект“ 
всъщ ност во ди до под мя на на ра бот на та за да ча на ця ла та ин сти-
ту ция – вместо в публи чен ин те рес нейна та власт би ва из пол з ва-
на за ре ша ва не то на по ли ти чески за да чи или в частен ин те рес.

Обобщението на прак ти ка та по каз ва ви со ка та сте пен на кон-
трол, която е в състояние да упраж ня ва глав ният про ку рор, и ви-
со ка та сте пен на про ник ва не на то зи кон трол в лич на та сфе ра на 
про ку ро ри и на дру ги ли ца. Главният про ку рор има пра во мо щие 
да упраж ня ва кон трол вър ху до съ деб ни те произ вод ст ва, но уста-
но ве ни те на ру ше ния на чл. 8 и 10 от Конвенцията по каз ват, че на 
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прак ти ка кон тро лът, упраж ня ван вър ху про ку ро ри те в рам ки те на 
ин сти ту цията, се раз прости ра от из пъл не нието на про фе сионал-
ни те им за дъл же ния до най-лич ни те от но ше ния в се мейст во то и 
приятел ст во то. Властта в ин сти ту цията се упраж ня ва вър ху лич-
ност та на про ку ро ри те, а не са мо вър ху ре зул та ти те от тях на та 
про фе сионал на дейност. Анализът по каз ва, че на лич ни те кон сти-
ту цион ни и про це су ал ни га ран ции за не за ви си мост на про ку ро-
ри те не сра бот ват, ко га то не за ко но съ образ но влияние се упраж-
ня ва вътре в про ку рор ска та йе рар хия. Това не за ко но съ образ но 
влияние се про кар ва ос нов но чрез кад ро ва та по ли ти ка, а не са мо 
чрез из да ва не то на раз по реж да ния и ука за ния. По де ло то Колеви 
сре щу България яс но се виж да как посред ст вом не за кон но то ре-
ше ние на ВСС за пен сиони ра не то на Николай Колев се за оби ка ля 
кон сти ту цион на та га ран ция, с която про ку ро ри те се пол з ват сре-
щу произ вол но на ка за тел но преслед ва не. Делото Райчинов сре щу 
България наглед но по каз ва как ва е ат мос фе ра та по вре ме на за се-
да нията на ВСС и до как ва сте пен мо гат да бъ дат сво бод ни в ре-
ше нията си участ ни ци те в те зи за се да ния, ако над тях постоян но 
тег не запла ха та от произ вол но обра зу ва не на на ка за тел ни произ-
вод ст ва сре щу тях лич но или сре щу тех ни близ ки.

Друг съ щест вен еле мент от ме ха низ ма за кон трол, кой то 
упраж ня ва глав ният про ку рор, е, че той оказ ва влияние до ри вър-
ху произ вод ст ва, които го за ся гат лич но, и то в мно го ши рок кръг 
от хи по те зи. По де ло то Колеви сре щу България Съдът уста но вя ва, 
че раз след ва не то за убийст во то на Николай Колев през ця ло то 
вре ме е би ло под кон тро ла на глав ния про ку рор, ма кар послед-
ният да е ве роятен за по доз рян. По де ло то Райчинов сре щу 
България глав ният про ку рор е оче ви дец на престъпле нието, а по 
де ло то Йордан Йорданов и др. сре щу България глав ният про ку-
рор е постра дал от престъпле нието и би мо гъл да има са мо-
стоятел ни пра ва в про це са. Всичко то ва са ос но ва ния за от вод, но 
по дейст ва що то на ционал но пра во пра ви ла та за от вод за ся гат 
един ст ве но про ку ро ра, кой то участ ва в де ло то. Прокурорите оба-
че са част от йе рар хич на ор га ни за ция; те участ ват в про це са ка то 
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пред ста ви те ли на про ку ра ту ра та, а офи циал но то на ча ло в про це-
са се осъ щест вя ва не са мо чрез дейст вията на наблю да ва щия про-
ку рор (кой то пре це ня ва са мостоятел но как ви дейст вия да из вър-
ши и кога), но и чрез дейст вията на по-вис шестоящи те про ку ро-
ри, които сле дят за за кон ност та в дейст вията на наблю да ва щия 
про ку рор. Възниква въпро сът не след ва ли пра ви ла та за са мо от-
вод при про ку ро ри те да са по-ши ро ко де фи ни ра ни в срав не ние с 
те зи при съ диите, къ де то не е въз мож но съ дия от по-го рен съд да 
да ва ин струк ции на съ дията по де ло то. Прокурор, който е бил 
сви де тел, постра дал или по друг на чин мо же да се смя та за пре ду-
бе ден или заин те ре со ван пря ко от из хо да на произ вод ст во то, не 
са мо не тряб ва да участ ва лич но в него, но и не след ва да упраж-
ня ва функ ция по ръ ко вод ст во и над зор за за кон ност над наблю да-
ва щия про ку рор.

Поради естест во то на пра во мо щията на глав ния про ку рор 
ре ал ният ефект на па ра ли за та, която пре диз вик ва зло употре ба та с 
власт от не го ва стра на, да леч над хвър ля про ку рор ска та служ ба. 
На прак ти ка глав ният про ку рор е в състояние да упраж ня ва кон-
трол вър ху поч ти всич ки про фе сиона листи, които са пря ко или 
кос ве но свър за ни с на ка за тел ния про цес и със сфе ра та на дейност 
на про ку ра ту ра та – вър ху слу жи те ли в про ку ра ту ра та (де ло то 
Пеев), слу жи те ли в Министерството на пра во съ дието (де ло то 
Райчинов), ад во ка ти (де ло то Васил Василев), на род ни пред ста ви-
те ли (де ло то Луканов, де ло то Риза и др., слу ча ят с Елена 
Йончева), без при то ва да срещ не съпро ти ва от дру га ин сти ту ция, 
която употре бя ва насрещ на власт в систе ма та на раз де ле ни те по 
кон сти ту ция власти.

Следва да се от бе ле жи и тяс на та връз ка меж ду зло употре ба-
та с власт от стра на на глав ния про ку рор и прак ти ка та на 
Конституционния съд – в ре ше нието по де ло то Колеви сре щу 
България са ци ти ра ни че ти ри ре ше ния на Конституционния съд, 
с които той пър во поста но вя ва, че ре ше нието на ВСС за из бор на 
гла вен про ку рор ня ма са мостоятел но зна че ние и не мо же да се 
оспор ва пред Върховния ад ми нистра ти вен съд, а след то ва бло ки-
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ра три по ред ни опи та на за ко но да тел на та власт да от во ри пъ тя за 
на ка за тел но преслед ва не на глав ния про ку рор. И по не же и че ти-
ри те ре ше ния на Конституционния съд в край на смет ка съв па дат 
с лич ния ин те рес на дейст ва щия гла вен про ку рор и во дят до аб-
сур д но то по ло же ние да го поста вят над за ко на, въз ник ва въпро-
сът до кол ко кон сти ту цион ни те съ дии са би ли сво бод ни в пре-
ценка та си, или „смра зя ва щият ефект“ от зло употре ба та с власт 
на глав ния про ку рор мо же да за ся га и тях. По от но ше ние на ре-
ше нието на Конституционния съд от 16 де кем ври 2002 г. ЕСПЧ 
спе циал но от бе ляз ва, че „Конституционният съд не да ва ста но ви-
ще по въпро са да ли произ ти ча ща та не въз мож ност за сва ля не на 
иму ни те та на глав ния про ку рор е съв мести ма с кон сти ту цион ния 
прин цип за за кон ност, как то и с ос нов ни те пра ва, за щи те ни от 
Конституцията“68.

Друг ин те ре сен въпрос, кой то въз ник ва при прегле да на от-
но си ма та прак ти ка на ЕСПЧ, е до кол ко е оправ да но иму ни те тът 
на глав ния про ку рор да се раз прости ра вър ху всич ки не го ви 
дейст вия. Магистратският иму ни тет е да ден от Конституцията с 
оглед на упраж ня ва не то на ма гистрат ски функ ции, т.е. да се га-
ран ти ра не за ви си мост та на ма гистра ти те, ко га то взе мат ре ше ния 
по по вод на конкрет ни де ла и произ вод ст ва. Редица пра во мо щия 
на глав ния про ку рор оба че не са свър за ни с конкрет ни произ вод-
ст ва. Доколко е оправ да но глав ният про ку рор да се пол з ва с иму-
ни тет, ко га то наз на ча ва и ос во бож да ва слу жи те ли те в про ку ра ту-
ра та напри мер и осо бе но ко га то не из да ва не об хо ди ми об щи ука-
за ния към про ку ро ри те или из да де ни те от не го ука за ния са не за-
ко но съ образ ни? Дори на род ни те пред ста ви те ли, ко га то приемат 
лош за кон, на все ки че ти ри го ди ни мо гат да по не сат за то ва по ли-
ти ческа от го вор ност.

Вероятно най-важ ният фак тор, кой то пре допре де ля спо соб-
ност та на глав ния про ку рор да упраж ня ва все об хват на произ вол-

68 Колеви сре щу България, § 124. 
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на власт вър ху про ку ро ри те и вър ху дейност та на дру ги ин сти ту-
ции, е об стоятел ст во то, че въпре ки мно гобройни те уста но ве ни 
на ру ше ния на Конвенцията във връз ка с упраж ня ва не на не го ви-
те пра во мо щия лип с ва слу чай на успеш но осъ щест вя ва не на ка-
къв то и да би ло вид от го вор ност спря мо не го. Установената фак-
ти ческа на ка за тел на не от го вор ност по де ло то Колеви е са мо еле-
мент от то зи проблем. Спрямо глав ния про ку рор не мо же да се 
осъ щест ви ни то граж дан ска, ни то по ли ти ческа, ни то дис ципли-
нар на от го вор ност, ма кар че послед но то до ри не е из рич но забра-
не но.

Оказва се не въз мож но глав ният про ку рор да бъ де до ри 
отстра нен от длъж ност. На 7.07.2022 г. ВСС от хвър ли пред ло же-
ния, напра ве ни от два ма раз лич ни ми нистри на пра во съ дието, за 
отстра ня ва не от длъж ност на глав ния про ку рор. Само два ма от 
чле но ве те на ВСС под кре пи ха пред ло же нието на ми нистъ ра на 
пра во съ дието. Част от ос но ва нията в пред ло же нието за отстра ня-
ва не на глав ния про ку рор от поста се съ дър жат в ци ти ра ни по-го-
ре осъ ди тел ни ре ше ния на ЕСПЧ, и по-спе циал но уста но ве но то 
на ру ше ние от стра на на глав ния про ку рор, до ка то е бил за мест-
ник на глав ния про ку рор, на пре зум п цията за не ви нов ност по де-
ло то Баневи сре щу България и от ка зът на Европейския пар ла мент 
да сва ли иму ни те та на Елена Йончева за ра ди зло употре ба с пра-
во то за обра зу ва не на на ка за тел но произ вод ст во.

В то зи кон текст на ми ра не то на из вън ре ден спо соб за раз-
след ва не на престъпле нията, по които глав ният про ку рор мо же 
да е за по доз рян, в от го вор на осъ ди тел но то ре ше ние на ЕСПЧ по 
де ло то Колеви сре щу България ня ма да до ве де до пре одо ля ва не 
на пробле ма с лип са та на ефек тив ни раз след ва ния, за що то не 
спо соб ст ва за огра ни ча ва не на „смра зя ва щия ефект“, кой то зло-
употре ба та с власт от стра на на глав ния про ку рор оказ ва вър ху 
про ку рор ска та служ ба. Дългосрочното ре ше ние се из ра зя ва по-
ско ро в пре ци зи ра не то на за ко но да тел но ни во на от го вор ности те 
на раз лич ни те ин сти ту ции в при ло же нието на на ка за тел на та по-
ли ти ка, в ре ви зи ра не то на осо бе на та кон сти ту цион на ро ля на 
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глав ния про ку рор и в укреп ва не то на га ран циите, с които про ку-
ро ри те се пол з ват сре щу упраж ня ва не то на не за ко но съ обра зен 
на тиск вътре в про ку рор ска та йе рар хия.




