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Дисертационният труд „Съдът – титуляр на съдебната власт“ е обсъден от
катедра „Правни науки“ към Юридическия факултет на Варненски свободен
университет „Черноризец Храбър“ и насочен за защита пред научно жури,
назначено със заповед на ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“.
Разработката е с общ обем 164 страници и съдържа: въведение, четири глави и
заключение. Използвана е литература от общо 168 български и чужди източници.
Изложението е структурирано както следва : Въведение; Глава първа
„Историко-правни основи и теории за съдебната власт“; Глава втора
„Конституционни основи на съдебната власт“; Глава трета „Съдът във
функционален и организационен смисъл“; Глава четвърта „Прокуратурата във
функционален и организационен смисъл“; Заключение; Предложения за
конституционни промени; Нормативни източници; Използвана литература.
Авторът на дисертационния труд е съдия в Административен съд София –
град; хоноруван асистент по „Административно право и процес“ във ВСУ
„Черноризец Храбър“ в периода 2008г. - 2016г.; докторант на самостоятелна
подготовка в катедра „Правни науки“ към Юридически факултет на ВСУ
„Черноризец Храбър“.

Защитата на дисертационния труд пред научно жури ще се състои на
08.05.2019г. от 11.00ч. в Заседателната зала на ВСУ „Черноризец Храбър“.
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в
канцеларията на катедра „Правни науки“ към Юридически факултет на ВСУ
„Черноризец Храбър“, стая 204 и на интернет адрес www.vfu.bg, раздел
„Докторантури“.
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І.ОБЩА
ИЗСЛЕДВАНЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА

НА

ДИСЕРТАЦИОННОТО

Въведение
Проблематиката на конституционните рамки на съдебната власт и въпросът
за нейния титуляр е от изключителна важност за правилното функциониране на
държавната власт. Ролята на съдебната власт като част от властта на държавата е
чрез независимо и безпристрастно правосъдие да утвърждава върховенството на
закона.
От правна гледна точка, въпросът за конструирането и функционирането на
съдебната власт, е решен с Конституцията от 1991г. Като неин постулат е въведен
принципът за разделението на властите. Съдебната власт е регламентирана в
самостоятелна глава - шеста от Конституцията, наименувана „Съдебна власт“.
Прогласен е принципът за независимост на съдебната власт и са предвидени
гаранции за отстояване на независимостта й посредством функционалния
имунитет, несменяемостта на магистратите, самостоятелен бюджет на съдебната
власт и пр. При все това, именно в глава шеста „Съдебна власт“ от
Конституцията, от приемането й до настоящия момент, се направиха четири
изменения и допълнения, последното от които е обнародвано в ДВ, бр. 100 от
2015г. Това показва, че моделът на съдебната власт не работи според очакванията
на хората в страната и на нашите европейски партньори.
Актуалността на изследването се определя от съществуващия системен
проблем в работата на съдебната система, така както е форматирана в
Конституцията и законите. Значимостта на дисертационния труд се изразява в
опита да допълни някои празноти в правната наука, учението за съдебната власт
във функционален и организационен аспект.
Обект на настоящата разработка е съдебната власт в България, така както е
структурирана в Конституцията, в нейния организационен и функционален
смисъл.
Понятието „съдебна власт“ може да бъде разгледано в широк и тесен смисъл.
По-широкото понятие за съдебната власт е свързано с осъществяване на
правозащитни функции. Именно този подход е избрал българският
конституционен законодател – Великото народно събрание. Съдебната власт
защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и
държавата. На основата на този критерий - функция по правната защита - е
структурирана съдебната власт, като в нея освен съдебни органи са включени и
прокуратура, и следствие. Но подобна правозащитна функция имат и останалите
две власти и по-специално изпълнителната, която в това отношение се
приближава до съдебната власт.1
По-тесният смисъл на разбирането на съдебната власт е като функция по
осъществяване на правосъдието. Правосъдие се осъществява от съдилищата и
1

Спасов.Б. Конституционно право на РБ, С. 2002, с.92
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само от тях. Конституцията използва двата термина: „правосъдие“ и
„правораздаване“. Правораздаването като функция представлява разрешаването
на правен спор със сила на пресъдено нещо. То изразява „валидността на
правото“, показва кое в правния мир е валидно, като се приема, че е валидно това,
което е постановено от съда.2
Предмет на изследване е съдът с неговите функции. Акцентът е поставен
върху открояването на правораздавателната (правосъдна) функция като основната
съдебна функция, произтичаща от конституционния принцип за разделение на
властите.
Изхождайки от учението на Монтескьо, че всяка една от трите власти е
поверена на отделен носител/титуляр, който е независим от другите две власти,
тезата на изследването е, че носител на съдебната власт е само и единствено
съдът, доколкото носител на правораздавателната власт е само съдът.
Целта е да се обоснове ролята на съда като титуляр на съдебната власт,
съобразно основната й функция - правораздаването.
Задачи на изследването: 1.Да се проследят най-важните исторически и
теоретични достижения на философската, политологичната и правната мисъл
относно функционирането на съдебната власт.;2.Да се откроят основните
различия между континенталната и англосаксонската правна система, доколкото
българската правна система следва традициите на романо-германското правно
семейство и приложимият модел в България е този на континенталната правна
система.; 3.Да се направи юридически анализ на функциите и организацията на
съдебната власт, като се изходи от същността на държавната власт в нейното
триединство: като законодателна, изпълнителна и съдебна.; 4.Да се изследват
конституционните основи на съдебната власт в Република България, като се
анализират направените до момента четири изменения в глава шеста от
Конституцията „Съдебна власт“.; 5.Да се направи сравнителен анализ на
организацията на работа на съдебната система и статута на съдиите в дванадесет
държави-членки на ЕС.; 6.Да се изясни същността на правораздаването като
функция на съда.; 7.Да се проследят конституционните и законодателни решения
на организацията на съдилищата в България и статута на съдиите.; 8.Да се
анализира функцията на прокуратурата да следи за спазване на законността като
правозащитна,
неправораздавателна
функция.;
10.Да
се
проследят
конституционните и законодателни решения на организацията на прокуратурата в
България и статута на прокурорите и следователите.; 11.Формулиране на изводи и
препоръки за конституционни изменения в глава шеста „Съдебна власт“ от
Конституцията.
За постигане на научната цел и задачи, поставени в дисертацията, са
използвани общо научни методи на познание: наблюдение, описание, сравнение,
методът на научния анализ и синтез. При изясняване на поставените дискусионни
въпроси е анализирана конституционноправната ни уредба. С тази цел са
2

Радев. Д., Теория на правораздаването. С., 2006, с.60
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използвани историческия, сравнително-правния и логико-юридическия метод на
изследване.
Проблематиката на съдебната власт винаги е представлявала особена
важност и е предизвиквала обоснован научен интерес от представители на
различни клонове на общественото знание. Написани са редица научни трудове,
достигнати са върхове на научната мисъл. Настоящото изследване се ограничава
само до юридически анализ на функциите и организацията на съдебната власт,
при това авторът си поставя за непосредствена своя задача да изследва въпроса
„кой е титуляря на съдебната власт“

ІІ. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Дисертационният труд „Съдът – титуляр на съдебната власт“ е с общ обем
164 страници и съдържа: въведение, четири глави и заключение. Използвана е
литература от общо 168 български и чужди източници.
Изложението е структурирано както следва :
ВЪВЕДЕНИЕ
ГЛАВА ПЪРВА. ИСТОРИКО-ПРАВНИ ОСНОВИ И ТЕОРИИ ЗА
СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
§1.Исторически основи на съдебната власт
1.Общ преглед
2.Основни различия между континенталната и англосаксонската правна
система
§2.Общотеоретични основи на съдебната власт
1.Държавна власт
2.Единство и разделение на държавната власт
3.Теория за разделение на властите
4.Съдебната власт в разделените власти
ГЛАВА ВТОРА. КОНСТИТУЦИОННИ ОСНОВИ НА СЪДЕБНАТА
ВЛАСТ
§1.Общ поглед на конституционното устройство на съдебната власт
§2.Измененията на Конституцията в глава шеста „Съдебна власт“
§3.Конституционни модели на съдебната власт в държави от
Европейския съюз
§4.Обобщени заключения
ГЛАВА ТРЕТА. СЪДЪТ ВЪВ ФУНКЦИОНАЛЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН
СМИСЪЛ
§1.Съдът във функционален смисъл
1.Функция на съда
2.Правораздаване
§2.Съдът в организационен смисъл
6

1.Организация на съдилищата в България
2.Статут на съдиите
§3.Обобщени заключения
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ПРОКУРАТУРАТА ВЪВ ФУНКЦИОНАЛЕН И
ОРГАНИЗАЦИОНЕН СМИСЪЛ
§1.Прокуратурата във функционален смисъл
1.Функцията на прокуратурата
2.Конституционни правомощия на прокуратурата
3.Прокуратурата като несъдебен орган
§2.Прокуратурата в организационен смисъл
1.Организация на прокуратурата в България
2.Статут на прокурорите и следователите
§3.Обобщени заключения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложения de lege ferenda за конституционни изменения
Нормативни източници
Използвана литература

ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
ВЪВЕДЕНИЕ
В увода е обоснован изборът на темата с оглед на нейната актуалност и
практическа значимост за правилното функциониране на държавната власт.
Аргументирана е необходимостта от разглеждане проблематиката на
конституционните рамки на съдебната власт и въпросът за нейния титуляр с
различни по характер фактори: икономически, социални, политически, правни.
Формулиран е изследователският проблем и авторовата теза, че носител на
съдебната власт е само и единствено съдът, доколкото носител на
правораздавателната власт е само съдът.
Във въведението са определени обектът и предметът на дисертационното
изследване. Обектът на разработката е съдебната власт в Република България с
нейните функции и организационни структури. Предметът на изследване е съдът
и функцията му на правораздавателен орган. Дефинирана е целта: да се обоснове
ролята на съда като титуляр на съдебната власт, съобразно основната й функция правораздаването. Формулирани са изследователските задачи, поставени за
решаване. Във въведението е посочен използваният изследователски
инструментариум и публичното представяне на основните резултати от
дисертационното изследване.
Глава първа с наименование ИСТОРИКО-ПРАВНИ ОСНОВИ И
ТЕОРИИ ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ проследява най-важните исторически и
7

теоретични достижения на философската, политологичната и правната мисъл
относно фунционирането на съдебната власт.
Първият параграф „Исторически основи на съдебната власт“ започва с
общ преглед на развитието на съдебната власт от Атинската демокрация през VІ –
ІV в.пр.н.е., свързано с реформите на Клисфен от епохата на Перикъл след 505 г.
пр.н.е. Проследено е институционалното правосъдие в Древния Рим,
организирано в зависимост от формата на държавно управление: от
републиканска към монархическа (империя); обичайното право след падането на
Рим през V в. от н.е., процесите на рецепция на римското право и кодификация на
действащото право след ХІІ – ХІІІ век във феодална Европа; възходът на
професионалното правосъдие от края на ХVІІІ в., когато са извършени
буржоазните революции и е въведено правилото за разделението на властите.
Прави се преглед на основополагащи идеи на новото време: доктрината за
естественото право, започнала с Хуго Гроций (1583-1645г.) и завършила с
Имануел Кант (1724-1804г.); теориите на английския философ Томас Хобс (1588 1679г.) в книгата му „Левитан“; на учението за „обществения договор“, свързано
с идеите на Джон Лок (в „Два трактата за управлението“) и Жан-Жак Русо (в „За
обществения договор“). Изтъкната е ролята за обособяването на съдебната власт
като самостоятелна трета власт на теорията за разделението на властите. Тя се
оформя като стройна идеология през ХVІІ – ХVІІІ век и се свързва с разработките
на Джон Лок и най-вече на Шарл Луи Монтескьо.
На следващо място в този параграф се аргументира необходимостта от
разграничение на особеностите на двете основни съвременни правни системи:
Европейската (континенталната) правна система и Английската правна система
(Common law). Обоснован е изводът, че организацията на съдебната власт в
континентална Европа, е подходящата и приложима като модел и в България,
доколкото българската правна система следва традициите на романо-германското
правно семейство. Изтъкнато е, че коренът на различията между двете правни
системи, е в различната степен на влияние върху тях на римското право, като
реципирането му обуславя кодифицирания характер; първостепенната роля на
закона като източник на право; обособяването на правото на публично и частно,
характерни за романо-германската правна система.
Във втори параграф „Общотеоретични основи на съдебната власт“ е
направен юридически анализ на функциите на съдебната власт, като се изходи от
същността на държавната власт в нейното триединство: като законодателна,
изпълнителна и съдебна. При изясняване на термина „държавна власт“ е
подходено като към сложно политико-правно понятие, иманентно присъщо на
държавата като политическа организация. Държавната власт има политически
характер доколкото черпи своето основание от волята на суверена.3 От правно
гледище властта е най-важният конструктивен елемент на държавата.4
3

4

Вълчев, Д. Държавна власт и народен суверенитет. С. 1996.
Владикин, Л. Общо учение за държавата. С.1939, с.550.
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Дефинирана е държавната власт, изхождайки от определението за държавата,
дадено от видния немски юрист Георг Йелинек: като правен субект, носител на
публична власт върху съюзно единство от уседнали хора на определена
територия. Изтъкнато е, че именно чрез държавната (публична) власт се
осигурява доминирането на държавата над територия и хора.
Обосновано е, че държавната власт съчетава принудителна сила и върховна
воля.5 Принудителната сила на държавата се изразява чрез организиране на
обществото и институционализиране на държавната власт посредством нейните
органи. Върховната воля е обществената воля. Държавната власт посредством
държавните органи трябва да изразява волята на народа.
Като са формулирани характеристиките на държавната власт: „единна,
неотчуждаема, правно организирана, колективна, суверенна“6, е акцентирано
върху едно нейно основно качество - държавната власт е единна и неделима.
Единството на държавната власт се разбира от гледна точка на нейната
организираност при осъществяване на различните функции. Единната и неделима
държавна власт е разделена при осъществяване на различните свои функции:
законодателни, изпълнителни и съдебни.
Подчертано е, че за да бъде упражнявана единната държавната власт, е
необходима вътрешна организация, почиваща на правни норми и на морални
принципи. Субект и носител на държавната власт е държавата. Осъществяването
на държавната власт предполага структурирани органи, натоварени с определени
правомощия. Самата организация на упражняването на държавната власт се
осъществява посредством принципа за разделението на властите. Идеята за
разделението на властите е да бъде разпределена самата власт, но не и да бъде
отменено нейното единство. Най-разпространеното разбиране за разделението на
властите е като система за властови (институционален и нормативен) баланс в
защита на свободата, често формално закрепена като конституционен принцип.7
Проследено е историческото развитие на теорията за разделение на властите
от идеите на Аристотел и Полибий, през приноса на Джон Лок и най-вече на
Шарл Луи Монтескьо (1689-1755г.). Отбелязано е, че в „За духа на законите“
Монтескьо извежда идеята за необходимостта от разделение на властите като
гаранция за защита на свободата - посредством тяхното „взаимно възпиране“ „власт възпира власт“. Той приема, че в държавата има три вида власт:
законодателна власт (легислатива); изпълнителна власт, която е част от
международното право и може да бъде наречена просто изпълнителна власт
(екзекутива) и изпълнителна власт, която е част от гражданското право и може да
бъде наречена съдебна власт (юдикатива). Основно положение в учението на
Монтескьо е, че всяка една от трите власти е поверена на отделен
носител/титуляр, който е независим от другите две власти. Идеята е да не се
допуска прекомерна концентрация на власт у едно лице/орган. В своята теория
5

Спасов, Б., Конституционно право на РБ, С. 2002, с.20
Радев, Д., Принципът за разделение на властите. С., 2001, с.17
7
Вълчев, Д., Лекции по обща теория на държавата, С. 2013, с.225
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Монтескьо постулира равнопоставеност на легислативата, екзекутивата и
юдикативата, като всяка функция е поверена на отделен орган.8
Същественият елемент на принципа на разделение на властите е целта да се
създадат условия за „умерено управление“ и гарантиране на политическата
свобода. В процеса на взаимодействие на трите власти са неизбежни конфликти,
особено при стремежа за доминиране от страна на законодателната или
изпълнителната власт.9
Изхождайки от теорията за разделение на властите, е потърсено мястото на
съдебната власт в разделените власти. Подчертава се равностойното положение,
което имат трите различни функции (законодателна, изпълнителна и съдебна) на
единната и неделима държавна власт, които се осъществяват независимо една от
друга. Обоснована е независимостта като свойство, вътрешноприсъща
характеристика на отделните части на държавната власт, за да се гарантират
основните права и свободи на отделните граждани.
Аргументирано със спецификата на съдебната власт като най-отдалечена от
политиката е, защо именно само по отношение на нея независимостта е
прокламирана като конституционен принцип. „Съдебната власт е независима“10.
Съдебната власт не е типичната власт в собствения смисъл на думата. Тя не
разпорежда, не създава сама правила, а правораздава, установява и прогласява
правилото според изискванията на закона. Изпълнението на съдебните актове
също не е нейна функция. Те се привеждат в изпълнение от органите на
изпълнителната власт. Съдебната власт няма (и не може да има) собствен
политически ресурс за защита, тъй като по дефиниция трябва да е дистанцирана и
индиферентна както към държавните институции, притежаващи истинската,
автентична власт в държавата, така и към политическите партии, чрез които се
формират те.11 В този смисъл съдебната власт е най-силно уязвима от влияния от
страна на другите две власти - законодателна и изпълнителна. Ето защо,
извеждането на независимостта на съдебната власт като конституционен принцип
е гарант за самостойното й функциониране.
Глава втора, озаглавена КОНСТУЦИОННИ ОСНОВИ НА СЪДЕБНАТА
ВЛАСТ е посветена на конституционното устройство на съдебната власт
съгласно Конституцията от 1991г., измененията в глава шеста „Съдебна власт“ от
Конституцията на Република България, както и на конституционни модели на
съдебната власт в 12 държави от Европейския съюз.
В първия параграф „Общ поглед на конституционното устройство на
съдебната власт“ е направена оценка на Конституцията на Република България
като модерна европейска и демократична конституция, най-разпознаваемата
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Друмева.Е.,Конституционно право, С. 2018, с.125
Сидерова. Ем., Президентът като неутрална власт. С. 2012. с.27
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Чл.117, ал. 2 от Конституцията
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визитна картичка на страната при приемането на България в Съвета на Европа,
НАТО и Европейския съюз.“ 12
Проследен е в исторически план въпросът за формирането на съдебната
власт и по-конкретно за мястото на прокуратурата и следствието в нея съгласно
действащата Конституция, като е подчертано, че основният аргумент на Великото
народно събрание за възприетото решение, е този за отстояване на
независимостта на прокуратурата.
Направен е общ обзор на конституционната уредба на съдебната власт, чиито
функции са поверени на органи, които действат като независима и единна
система. Вътре в нея са обособени (функционално и институционно) три
относително самостоятелни подсистеми: съд, прокуратура и следствие.
Обединява ги общата функция за защита на правата и законните интереси, т.е.
грижата за правото. Трите подсистеми притежават организационна автономност;
осъществяват специфичните си задачи така, че да осигуряват ефективното
функциониране на единната съдебна власт; всяка подсистема работи с присъщите
й средства и методи.
Основно начало в конституционната уредба на съдебната власт е
изравняването в правното положение на съдията, прокурора и следователя. С това
се цели гарантиране на тяхната независимост от останалите две власти. В
практиката съдии, прокурори и следователи са наричани „магистрати“. Съдиите,
прокурорите и следователите се назначават, повишават, понижават, преместват и
освобождават от длъжност от съдийската, съответно прокурорската колегия на
Висшия съдебен съвет.
Вторият параграф „Измененията на Конституцията в глава шеста
„Съдебна власт“ разглежда хронологически направените от приемането на
Конституцията до сега четири изменения и допълнения в глава шеста „Съдебна
власт“: през 2003г., 2006г., 2007г. и 2015г.
1.
Първите изменения в Конституцията, приети от 39-то Народно
събрание, обн. ДВ, бр.85 от 2003г. се отнасят най-общо до правния статус на
съдиите, прокурорите и следователите. Те целят повишаване на изискванията и
отговорността към тях. С промяна на чл.129, ал.3 е увеличен от три на пет години
срокът на изискуемия стаж за придобиване на несменяемост от магистратите.
Предвидени са нови, допълнителни основания за освобождаването им от
длъжност: при извършено тежко нарушение или системно неизпълнение на
служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на
съдебната власт. Въведен е принципът на функционалния имунитет на съдиите,
прокурорите и следователите, като те вече не са приравнени на народните
представители. Предвидена е мандатност на административните ръководители в
съдебната власт - до два мандата на ръководна длъжност за срок от 5 години.
12
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2.
Втората група конституционни промени, приети от 40-то Народно
събрание, обн. ДВ, бр.27 от 2006г. са свързани с необходимостта да се постигне
по-добро взаимодействие в звената на съдебната власт в борбата срещу
престъпността. Промените са направени като компромис между желанието да
бъде изключено следствието като орган на съдебната власт и забраната, наложена
с тълкувателно решение № 3 от 2003г. на Конституционния съд. В резултат на
това е редактиран чл.128 от Конституцията - следователите остават в съдебната
власт, като им се предоставят правомощия да разследват по наказателни дела в
случаите, предвидени в закон. По този начин с процесуалния закон по-голямата
част от досъдебните производства са предоставени за разследване на
изпълнителната власт - органите на МВР.
3.
Отново 40-то Народно събрание приема третото поред изменение в
глава шеста „Съдебна власт“ от Конституцията, обн. ДВ, бр.12 от 2007г.
Конституционните промени са свързани с разширяване правомощията на Висшия
съдебен съвет, превръщането му в постоянно действащ орган. Създава се
Инспекторат към ВСС, състоящ се от главен инспектор и десет инспектори, които
се избират от Народното събрание с квалифицирано мнозинство.
4.
Последните (четвърти поред) изменения на конституционната
уредба са приети от 43-то Народно събрание, обн. ДВ, бр.100 от 2015г. и
предвиждат обособяване на две колегии във Висшия съдебен съвет: съдийска и
прокурорска. Така кадровият подбор (назначаване, повишаване, понижаване,
преместване от освобождаване от длъжност) на съдии е предвидено да се
осъществява от съдийската колегия на ВСС, а на прокурори и следователи - от
прокурорската колегия на ВСС. Разграничени са правомощията на пленума на
ВСС от правомощията на съответните колегии.
Аргументирано е, че процедурата за радикални конституционни изменения
относно съдебната власт следва да се извършва само от Велико народно събрание
съгласно задължителното тълкуване, дадено с тълкувателно решение
№3/10.04.2003г. по конституционно дело №22/2002г. на Конституционния съд, че
„макар и самостоятелна, извън законодателната и изпълнителната, съгласно
принципа на разделение на властите, съдебната власт и нейните органи (глава
шеста от Конституцията) са неразривно свързани с парламентарната форма на
управление и са неотменим неин елемент.“13
В третия параграф „Конституционни модели на съдебната власт в
държави от Европейския съюз“ е направен общ преглед на конституционните
модели на съдебната власт в 12 държави-членки на Европейския съюз.
Посочените по азбучен ред сравнителни образци (Австрия, Белгия, Германия,
Дания, Естония, Испания, Италия, Нидерландия, Португалия, Финландия,
Франция и Швеция) са на държави, представители на континенталната правна
система, към която принадлежи България. Избраните 12 държави са с утвърдени
традиции в демокрацията и правовата държава, те са сред учредителите и първите
13
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членове на Европейския съюз (с изключение на Естония). Обоснована е целта да
се почерпи най-добрия опит на изграждане на съдебната власт в нейния
организационен смисъл, доколкото по отношение на функционалния аспект не се
наблюдават съществени различия. Навсякъде правораздавателната власт се
осъществява само и единствено от съдилищата. Те са и носителите на съдебната
власт. В някои от разгледаните по-долу държави, съдът е единственият титуляр на
съдебната власт, в други - към съдебната власт е причислена и прокуратурата.
В четвъртия параграф са направени „Обобщени заключения“. От
сравнителния анализ на различни европейски модели на организация на съдебната
власт, са направени следните изводи:
1.
Преобладава разбирането, че съдилищата, са единствените органи и
носители на съдебна власт, т.е. съдебната власт се отъждествява с
правораздавателната. В държавите на англо-саксонското право прокуратурата е
ясно и дефинитивно отделена от съдебната власт. В голяма част от сравнителните
образци на държави от континенталната правна система, прокуратурата също не е
регламентирана конституционно към съдебната власт (Австрия, Германия, Дания,
Естония, Нидерландия, Швеция и др.) Доколкото прокуратурата не е
правораздавателен орган, тя е изградена като част от изпълнителната власт в
повечето държави, а в други като Швеция, Словакия, Словения и Унгария е
обособена като самостоятелна независима институция. Друга група държави –
членки на ЕС (Белгия, Испания, Португалия, Франция) са регламентирали в
конституциите си прокуратурата към съдебната власт, без тя да представлява
органична част от нея, а е самостоятелна независима институция с отделен кадрови
орган.
2.
Прави се разлика между статута на съдии и прокурори и не се допуска
изравняване. (изключение - Италия)
Въз основа на анализа на конституционните поправки, е изразено съмнение в
тяхната ефективност независимостта на съда да е гарантирана, а прокуратурата да
стане по-ефективна и отчетна пред обществото.
Глава трета, наименувана СЪДЪТ ВЪВ ФУНКЦИОНАЛЕН И
ОРГАНИЗАЦИОНЕН СМИСЪЛ е структурирана в два параграфа: първият е
посветен на функциите на съда и същността на правораздаването, а вторият
разглежда организацията на съдилищата в България и статута на съдиите, като в
края са направени и обобщени заключения.
В първия параграф „Съдът във функционален смисъл“ е дефинирана
функцията на съда. Подчертано е, че когато разглеждаме разделението на
властите, винаги се употребява терминът „функция“, а не дейност. Функцията е
главният, съдържателният елемент от дейността на един орган или правен субект.
Основната функция на съда е правораздаването. Правораздавателната власт е
юрисдикционната власт на съда. Това е специализирано правомощие на съда да
решава спорове, като се произнася със задължителен и неотменим от останалите
власти съдебен акт.
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Направено е разграничение на понятията “правораздаване” и “правосъдие”.
Правораздаването е разгледано като по-широкото понятие, което обхваща в себе
си понятието “правосъдие”. Терминът “правораздаване” акцентира върху
дейността и съдържанието, а “правосъдие” насочва към органа, който го
извършва. Разлика между правосъдие и правораздаване се прави и в
организационен план, от гледна точка на нормите на позитивното право и на
конституционния ред. Ако правораздаването е решаването на правни казуси от
съда, то правосъдието е „извършване на съдопроизводството чрез
правораздавателната дейност на съдилищата“.14 В този смисъл, правосъдието
обхваща правораздаването, то е организацията на правораздавателната функция
на всички съдилища. Правораздаването е „процесът на установяване на
правото“15, а правосъдието е държавната дейност по организирането на този
процес. Съдилищата са органи на правораздаването, които изразяват държавния
авторитет, а грижа и задължение на държавата е да организира съдилищата в една
единна правосъдна система.16
Подчертано е, че Конституцията на Република България не предвижда
създаването на юрисдикции, за разлика от Конституцията на НРБ от 1971г., която
създаваше правна възможност за определени видове дела да се създават със закон
и други правораздавателни органи. Позовавайки се на нормата на чл.119, ал.1 от
действащата Конституция, Конституционният съд в Решение №22/24.09.1998г. по
к. дело №18/1998г. (обн. ДВ, бр. 112/1998г.) приема, че правораздаването се
осъществява от само съдилищата.
Интерес
представлява
задължителното
тълкуване,
което
дава
Конституционният съд в Решение №8/01.09.2005г. по к. дело №7/2005г. (обн. ДВ,
бр. 74/2005г.): „В организационен аспект съдилищата са в основата на съдебната
власт, а във функционален - тяхната дейност е най-същественото и решаващо
нейно проявление. Чрез правораздавателния акт на съдилищата се решава правен
спор, с което спорното става безспорно и по този начин чрез тяхната дейност се
осигурява най-интензивната и категорична правна защита на гражданите,
юридическите лица и държавата. Няма система, основана на разделението на
властите и върховенството на правото, в която изтъкнатото да не е вярно. Във
всички конституционни модели съдилищата са основен (в някои и
единствен) носител на съдебната власт. В действащата Конституция на
Република България това качество на съдилищата, без да е провъзгласено
изрично, е неоспоримо. От друга страна, съдържанието на чл. 119 налага
разбирането, че държавното правораздаване се осъществява от конституционно
установените съдилища. С оглед посоченото Конституционният съд счита, че
промяна в основния закон, с която се прогласява изрично, че съдилищата са
основен носител на съдебната власт и единствени осъществяват държавно
правораздаване, не представлява промяна във формата на държавно управление,
14
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както това следва и от сега съществуващата конституционна уредба на
правомощията, функциите и задачите на съдилищата в Република България.“17
Дефинирано е понятието „правораздаване“, като е възприето разбирането на
проф. Живко Сталев, който в „Правораздаването и неговите видове“ дава
определение на правораздаването, изхождайки от характерните му белези,
лежащи на различни плоскости. Според видния юрист едни от тях се отнасят до
повода на правораздаването, а именно правонарушението, други - до естеството
на дейността, в която правораздаването се състои - разрешаване на правни
спорове, трети - до статута на правораздавателния орган - неутрално, независимо
и автономно положение, четвърти - до реда, по който правораздавателната
дейност се развива - двустранно производство с равно право на участие на
страните, а пети - до ефекта на правораздавателния акт – защита и санкция чрез
сила на пресъдено нещо. „Обединим ли тези белези, - пише проф. Сталев правораздаването се очертава като дейност за защита и санкция при
правонарушения чрез разрешаване със сила на пресъдено нещо на правни спорове
от неутрален и независим орган с участие на страните по спора.“18
Вторият параграф „Съдът в организационен смисъл“ на първо място
разглежда въпроса за организацията на съдилищата в България. Посочено е,
че уредбата на съдебната власт в Република България, освен в Конституцията, се
съдържа и в Закона за съдебната власт (ЗСВ, ДВ, бр. 64 от 2007г. с изменения),
Административно-процесуалния кодекс (АПК, ДВ, бр. 30 от 2006г., с изменения),
Наказателно-процесуалния кодекс (НПК, ДВ, бр. 86 от 2005г., с изменения) и в
други закони, както и в подзаконови актове. Законът за съдебната власт е
устройствен закон, развиващ заложените в Конституцията основни начала на
съдебната власт .
Правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния
административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. Със
закон могат да се създават и специализирани съдилища. Извънредни съдилища не
се допускат.19 Специализираните съдилища, определени със Закона за съдебната
власт са: административните съдилища, специализиран наказателен съд и
апелативен специализиран наказателен съд.
Правораздаването е изследвано от гледна точка на неговата специализация.
По този критерий разграничаваме два вида съдилища – общи и специализирани.
Общите съдилища в България са конституционно уредени: районните, окръжните,
апелативните и Върховен касационен съд. На съдилищата са подведомствени
граждански, наказателни и административни дела.20 По правило общите
съдилища са компетентни да разглеждат граждански и наказателни дела.
Наказателни дела разглеждат и специализирани съдилища: военни,
специализиран наказателен съд, военно-апелативен съд и апелативен
17
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специализиран наказателен съд. Подсъдността им се определя от Наказателнопроцесуалния кодекс. Административните дела се разглеждат от специализирани
съдилища - административните съдилища и от Върховния административен съд.
Всички съдилища в Република България образуват съдебната система на
държавата. Организацията на дейността на съдилищата се определя от правилата
за инстанционността им. Изтъкнато е, че тези правила не са регламентирани в
Конституцията, а в съдоустройствения закон и съответните процесуални закони.
Съдебното производство по граждански и наказателни дела е триинстанционно:
първоинстанционно, въззивно и касационно, освен ако в закон е предвидено
друго. Съдебното производство по административни дела е двуинстанционно:
първоинстанционно и касационно.21
Специално място е отделен на статута на съдиите.
Разгледани са принципите на правосъдието, отстоявани и останали
неизменни от тяхното формулиране през ХІХ век, доразвити в документи на
Организацията на обединените нации и Комитета на министрите на страните –
членки на Съвета на Европа – несменяемост, независимост и неприкосновеност.
Отбелязано е, че въз основа на Препоръка №R (94) 12 на Комитета на министрите
на държавите - членки на Съвета на Европа относно независимостта,
ефикасността и ролята на съдиите е приета от 8 до 10 юли 1998г. от Съвета на
Европа Европейска харта за статута на съдиите, където са доразвити основните
принципи, като се поставят изисквания относно: подбора, разпределението и
първоначалната подготовка на съдиите; назначаването и несменяемостта им;
професионалното им израстване; отговорността на съдиите; трудовото им
възнаграждение и социална закрила и прекратяване на функциите.22
Изброените международни документи поставят завишени изисквания по
отношение на съда. Специфични са условията за заемане на длъжността съдия.
Длъжност на съдия може да заеме лице, което има само българско гражданство
(двойно гражданство е недопустимо) и отговаря на следните изисквания: 1) да е
завършило висше образование по специалността „право“; 2) да е преминало
изисквания стаж и да е придобило юридическа правоспособност.; 3) да притежава
необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса
за етично поведение на българските магистрати; 4) да не е осъждано на лишаване
от свобода за умишлено престъпление, независимо от това дали е реабилитирано;
5) да не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на ВСС за
накърнява престижа на съдебната власт; 6) да не страда от психическо
заболяване. 23
Специално място е отредено на анализа на съдийската независимост.
Независимостта на съдиите като понятие се съдържа в Конституцията. Съдебната
власт е независима: при осъществяването на функциите си съдиите се подчиняват
само на закона. Поддържа се схващането, възприето в съвременната доктрина, че
21
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правото на независимост на всеки съдия е едно субективно право в публичната
сфера, чието осъществяване държавните органи са длъжни да осигуряват. То има
функционално значение за изпълнението на служебното задължение на съдията
да се подчинява и служи само на закона - да решава по знание и съвест, без
въздействието на лични виждания и заинтересовани среди, да служи само на
истината и справедливостта. Независимостта на съдиите обаче следва да се
възприема не само като тяхно право, но и като тяхно задължение към обществото.
Независимостта е отговорност за самостоятелно мислене и действие по съвест и
разбиране.
Акцентирано е, че предметната независимост не може да съществува, ако не
е подсигурена от другия вид независимост на съдията - от неговата лична
независимост. Тя се проявява в изградени и прилагани правни институти,
предназначени да я гарантират - несменяемост, имунитет, несъвместимост с
извършването на определени дейности.24
Несъвместимост. Съдията трябва да е неутрален, поради това няма право да
членува в политически партии и да извършва политическа дейност. Законът25
посочва и дейностите, чието извършване е несъвместимо с магистратската
длъжност. Съдия, докато заема длъжността си, може да получава друго
възнаграждение само за: извършване на научна и преподавателска дейност или
упражняване на авторски права; участие в европейски и международни програми
и проекти; участие в изработването на проекти на нормативни актове, които са
възложени от Народното събрание, Висшия съдебен съвет или от органи на
изпълнителната власт. Всеки съдия е задължен да подава пред съдийската колегия
на Висшия съдебен съвет декларация за своите дейности и членства в
организации, включително тайни и/или неформални организации и общества,
юридически лица с нестопанска цел и в граждански дружества или обединения по
образец, утвърден от Висшия съдебен съвет.
Несменяемост. Изтъкнато е значението на несменяемостта като една от найважните конституционни гаранции за съдийската независимост. От една страна,
несменяемостта рефлектира върху личността на съдията, като му дава
самочувствие и спокойствие в работата. От друга страна, тя е в интерес на
обществото, тъй като дава гаранция, че съдията успешно е преминал проверката и
е доказал своите професионални и нравствени качества, което следва да се отрази
на качеството на правораздавателната дейност. С навършване на петгодишен
стаж като съдия и след атестиране, с решение на съдийската колегия на Висшия
съдебен съвет, съдиите стават несменяеми.26 Несменяемостта прави съдията
неотстраним, освен при наличието на някое от посочените в Конституцията
основания. Те са: 1) навършване на 65-годишна възраст; 2) подаване на оставка;
3) влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание „лишаване от свобода
за умишлено престъпление“; 4) трайна фактическа невъзможност да изпълнява
24
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задълженията си повече от една година; 5) тежко нарушение или системно
неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват
престижа на съдебната власт.
Имунитетът като гаранция за съдийската независимост, е уреден с
изменението на Конституцията през 2003г., когато се въведе т.нар. функционален
имунитет: „При осъществяване на съдебната власт съдиите не носят наказателна
и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от
тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер.“27
Така имунитетът на магистратите е разграничен от този на народните
представители и получи самостоятелна уредба: магистратите продължават да се
ползват с имунитет в двете му разновидности - наказателна и гражданска
неотговорност за служебните действия, и наказателна неприкосновеност, която
може да бъде „свалена“ с разрешение на Висшия съдебен съвет. Като резултат
след Първата поправка на Конституцията имунитетът на магистратите в
сравнение с този на народните представители, бе стеснен като обхват и
съдържание.
Дисциплинарна отговорност на съдиите
Разгледани са основанията, процедурите, видовете дисциплинарни наказания
и възможностите за защита на съдиите, уредени в глава ХVІ Дисциплинарна
отговорност, раздел І на ЗСВ. Посочено е, че дисциплинарната отговорност се
налага независимо от гражданската, административнонаказателната и
наказателната отговорност, ако такава отговорност се предвижда. На съдия се
налага дисциплинарно наказание за извършване на дисциплинарно нарушение.
Дисциплинарното нарушение е виновно неизпълнение на служебните
задължения, както и накърняване на престижа на съдебната власт.
Дисциплинарните нарушения са: 1.системно неспазване на сроковете, предвидени
в процесуалните закони; 2.действие или бездействие, което неоправдано забавя
производството; 3.действие или бездействие, включително нарушаване на
Кодекса за етично поведение на българските магистрати, което накърнява
престижа на съдебната власт; 4.неизпълнение на други служебни задължения.
Дисциплинарните наказания по ЗСВ са: 1.забележка; 2.намаляване на
основното трудово възнаграждение от 10 до 20 на сто за срок от 6 месеца до една
година; 3.понижаване в ранг за срок от 6 месеца до една година; 4.понижаване в
длъжност за срок от 6 месеца до една година; 5.освобождаване от длъжност като
административен ръководител или заместник на административен ръководител;
6.дисциплинарно освобождаване от длъжност. Дисциплинарното наказание
„дисциплинарно освобождаване от длъжност“ се налага за: 1.системно
неизпълнение или друго тежко нарушение на служебните задължения;
2.действия, които накърняват престижа на съдебната власт. За едно и също
дисциплинарно нарушение се налага само едно дисциплинарно наказание.

27
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Глава
четвърта,
наименувана
ПРОКУРАТУРАТА
ВЪВ
ФУНКЦИОНАЛЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН СМИСЪЛ е структурирана в два
параграфа: първият е посветен на функциите на прокуратурата и отделните
конституционни правомощия, като е аргументирана тезата, че прокуратурата не е
съдебен орган, а вторият разглежда организацията на прокуратурата в България и
статута на прокурорите и следователите, като в края са направени и обобщени
заключения.
В първия параграф „Прокуратурата във функционален смисъл“ е
дефинирана функцията на прокуратурата. Подчертано е, че функциите на
прокуратурата и способите за тяхната реализация са определени от учредителната
власт в Конституцията. Главната задача, която основният закон възлага на
прокуратурата, е да следи за спазване на законността. Споделено е мнението на
Борислав Йотов, че формулировката „да следи“ залага една неяснота,
неопределеност и неконкретност, че използваната от законодателя
конституционна формула - „следи“, е неуместна, неправилна, неадекватна на
обществените нужди и потребности…От нейната същност е изтръгнат главният
аспект на функцията й, като не й е възложена задачата да организира и води борба
против престъпленията и други правонарушения.“28
Конституцията от 1971г. дава по-ясна и точна формулировка на
съдържанието на функциите на прокуратурата: „Прокуратурата защитава правата
и законните интереси на гражданите. Тя организира и води борба против
престъпленията и другите правонарушения, като взема мерки за тяхното
предотвратяване и привлича извършителите на престъпления към отговорност.“29
Основната функция на прокуратурата по спазване на законността се
осъществява не произволно, а в строго определени от конституционния
законодател граници, очертани от него чрез следните способи: 1.ръководи
разследването и упражнява надзор за законосъобразното му провеждане; 2.може
да извършва разследване; 3.привлича към отговорност лицата, които са извършили
престъпления, и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер;
4.упражнява надзор при изпълнение на наказателните и други принудителни
мерки; 5.предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове; 6.в
предвидените със закон случаи участва в граждански и административни дела.30
Подробно са разгледани отделните конституционни правомощия на
прокуратурата:
Разследване на престъпленията Изяснено е разследването като процесуална
дейност в рамките на досъдебното производство, която се образува по дела за
престъпления от общ характер и представлява досъдебната фаза на наказателния
процес.31 Досъдебното производство обхваща досъдебната процесуална дейност
на прокурора, на разследващите органи, на привлечените в определено
28
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процесуално качество граждани, и има за непосредствена задача, подчинена на
основната задача на наказателния процес, да установи обективната истина по
обстоятелствата на делото с оглед на приложимия закон, както и да събере и
осигури доказателствения материал, необходим за правилното решаване на
въпросите, свързани с повдигане на обвинение, предаване на обвиняемия на съд и
постановяване на законна, обоснована, справедлива и убедителна присъда.32
Досъдебното производство включва разследване и действия на прокурора
след приключване на разследването. Прокурорът е „господар на досъдебното
производство“. Той е решаващият орган, който ръководи разследването и
упражнява надзор за законосъобразното му провеждане. Прокурорът може по своя
преценка самостоятелно да извършва разследване.
Изтъкнато е, че разследването на престъпленията е поначало правомощие на
изпълнителната власт. В България то преимуществено се извършва от органи на
изпълнителната власт – на МВР, Митница и по изключение от следователи - в
предвидените в НПК случаи. Разследването е основна функция на следствените
органи, а също и една от функциите на прокурора.
Функцията по обвинението е откроена като основната процесуална функция
на прокурора в наказателното производство. Той привлича към отговорност
лицата, които са извършили престъпления. Разграничено е правомощието
привличане към наказателна отговорност от процесуалното правомощие по
привличане на обвиняемия по НПК. Досъдебното производство приключва с
изготвяне и внасяне на обвинителния акт в съда. Прокурорът съставя обвинителен
акт, когато е убеден, че са събрани необходимите доказателства за разкриване на
обективната истина и за повдигане на обвинение пред съда, няма основание за
прекратяване или спиране на наказателното производство и не е допуснато
съществено нарушение на процесуалните правила, което е отстранимо.
Съставянето на обвинителен акт и внасянето му в съда е специфична дейност,
която се осъществява само от прокурора по делата от общ характер.
На съдебната фаза от наказателния процес по наказателните дела от общ
характер прокурорът поддържа обвинението. Възприема се разбирането, че
прокурорът става страна в процеса след като обвиняемият е предаден на съд.
Такава е позицията на нашия НПК - прокурорът е една от страните в съдебното
производство. В качеството му на страна прокурорът участва в съдебното
производство като държавен обвинител. Качеството на страна не се влияе от
позицията на прокурора в процеса - независимо дали се поддържа обвинението
или то бива оттеглено и се пледира невиновност.
Функция на надзор при изпълнение на наказателните и други
принудителни мерки. Изяснено е, че се касае за принудителни мерки, част от
които са свързани с наказателното производство, а други - не ( например по Указа
за борба с дребното хулиганство, по Закона за здравето). Под наказателни мерки
се има предвид постановените с влязла в сила присъда наказания. Прокуратурата
32
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носи отговорност за привеждането в изпълнение на наложените наказания,
включително лишаване от свобода и упражняването на надзор за законност върху
дейността на пенитенциарните и другите органи, които реализират принудителни
мерки. Препис от присъдата, с която подсъдимият е осъден да изтърпи съответно
наказание, се изпраща на прокурора за изпълнение. Прокурорът уведомява съда,
постановил решението, с което присъдата е влязла в сила, за предприетите
действия по привеждане в изпълнение на наложеното наказание.33
Прокуратурата упражнява надзор за спазване на законността при изпълнение
на наказанията. Прокурорът има право да се запознава с цялостната работа по
изпълнение на наказанията и да прави предложения за подобряването й. Органите
по изпълнение на наказанията са длъжни да оказват пълно съдействие на
прокурора при осъществяване на дейността си, да му предоставят необходимите
материали и да дават исканите сведения и обяснения.34
Функция на страна в административния и гражданския процес.
Изтъкнато е, че тези конституционни правомощия на прокуратурата имат за общо,
че не се отнасят до наказателното производство и са вън от него. Става въпрос за
осъществяване от прокуратурата на процесуалната функция на страна в процеса в административния и гражданския процес в защита на обществения интерес.
Прокуратурата предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове, а в
предвидените със закон случаи участва в граждански и административни дела.
На следващо място, е обосновано, че съобразно конституционните си
правомощия, които са извън обхвата на правораздавателната дейност,
осъществявана от съда, прокуратурата не е съдебен орган. Отбелязано е, че
прокуратурата не притежава юрисдикционна власт, тъй като не разрешава правни
спорове с неоттегляем и неотменим акт. Нещо повече, актовете на прокуратурата
подлежат на съдебен контрол от орган, който безспорно стои над тях и не би
могъл да бъде в едно организационно звено с тях.
Изтъкнато е, че съдебни органи са само тези, които осъществяват
правораздаване. В този смисъл е и разбирането на Европейския съд по правата на
човека (ЕСПЧ). Така в решението по делото „Асенов и други срещу България“ от
28.10.1998г. съдът е заключил, че българските прокурори не могат да се считат за
„служители, оторизирани от закона да осъществяват съдебна власт..., тъй като
могат впоследствие да участват в наказателното производство срещу лицето,
чието задържане са потвърдили“.35 Тезата е последователно поддържана и в
решението по делото „Злинсат ООД срещу България“ от 15.06.2006г., където
ЕСПЧ приема, че „прокуратурата не може да се оцени като независим и
безпристрастен съд по смисъла на чл. 6.1. Съдът се характеризира със своята
съдебна функция – да решава въпроси от компетентността му въз основа на
законови правила и процедури. Освен това той трябва да отговаря и на редица
други изисквания - независимост, особено от изпълнителната власт,
33
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безпристрастност, продължителност на мандата, както и гаранции, предписани от
следваните от него процедури“.36
Втори параграф „Прокуратурата в организационен смисъл“ започва с
изложение относно Организация на прокуратурата в България. Уредбата на
организацията и структурата на прокуратурата в Република България се съдържа в
Конституцията, в устройствения закон - Закона за съдебната власт, в Наказателнопроцесуалния кодекс. Структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на
съдилищата, а главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо
ръководство върху дейността на всички прокурори.37
Изтъкнато е, че конституционно установената структура съдържа два
момента с оглед нормативното й съдържание. Прокуратурата е елемент от
системата на съдебната власт, поради което структурата й е в съответствие с тази
на съдилищата. От друга страна, тя е относително самостоятелна съставка на
единната магистратура поради въвеждането на специфични, отнасящи се само до
нея принципи на организация като изява на особеностите при реализацията на
съдебната власт чрез дейността на прокурорските органи. Така например
Конституцията определя самостоятелно функции на главния прокурор,
извеждайки го по този начин като едноличен орган в отклонение от структурата на
съдилищата. Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо
ръководство върху дейността на всички прокурори и следователи за точно и
еднакво прилагане на законите и защита на законните права и интереси на
гражданите, юридическите лица и държавата.
Единството на прокуратурата е аргументирано с това, че е единен държавен
орган, който се ръководи от главния прокурор. Прокуратурата е самостоятелно
юридическо лице и се ползва със статута на държавно учреждение на бюджетна
издръжка. Всички прокурори са заменяеми, за разлика от съдиите в хода на
наказателното производство. Всеки прокурор от по-горестояща прокуратура може
да извършва действия, включени в компетентността на прокурорите от по-ниските
по степен прокуратури.38 Макар с измененията в ЗСВ, обн. ДВ. бр.62 от 2016г., да
е направен опит да бъде смекчена йерархическата подчиненост на отделните
прокурори от главния прокурор, на практика всички прокурори и следователи са
му подчинени, доколкото главният прокурор има конституционното правомощие
да осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността
им.
Акцентирано е, че прокуратурата е изградена като йерархическа структура.
Тя се състои от главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна
административна прокуратура, Национална следствена служба, апелативни
прокуратури, апелативна специализирана прокуратура, военно-апелативна
прокуратура, окръжни прокуратури, специализирана прокуратура, военноокръжни прокуратури и районни прокуратури. В окръжните прокуратури се
36
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създават административни отдели, прокурорите от които участват в
производствата по административни дела.
Посочено е, че в състава на окръжните и специализираната прокуратури има
следствени отдели. Местоработата на всеки следовател и служител в окръжните
следствени отдели и в следствения отдел към специализираната прокуратура се
определя от административните ръководители на съответните прокуратури.
Националната следствена служба се състои от следователи и се ръководи от
главния прокурор пряко или чрез директора, който е и заместник на главния
прокурор по разследването.
Разгледани са правомощията на Главния прокурор, регламентирани в
закона.39 Посочено е, че контролът върху дейността на Главния прокурор се
изчерпва със задължението му ежегодно да внася в пленума на Висшия съдебен
съвет годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и
на разследващите органи и го публикува на интернет страницата на
прокуратурата. По искане на Народното събрание или по своя инициатива
главният прокурор внася в Народното събрание и други доклади за дейността на
прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и
реализирането на наказателната политика. Изказано е съмнение в ефективността
на така регламентирания контрол от Висшия съдебен съвет и от Народното
събрание върху дейността на главния прокурор и на подчинената му прокуратура,
поради липсата на правила за някакви санкции.
Статут на прокурорите и следователите
Изтъкнато е, че действаща българска Конституция възприема един
новаторски модел на съдебната власт, като институционално в нея са включени и
несъдебни органи - прокуратура и следствие. Аргументирано е като неуместно
конституционното решение да се постави знак за равенство в статута на
прокурорите и следователите с този на съдиите. Доводът е, че прокурорите и
следователите не упражняват правораздавателна власт, а тяхната дейност е в
изпълнение на закона, т.е. е изпълнителна. Посочено е, че такова решение няма в
повечето европейски държави (изключение е Италия), още по-малко в страните на
англо-саксонската правна система (Великобритания и САЩ), където
прокуратурата е в изпълнителната власт, а разследването се води от органите на
полицията. Обоснована е тезата, че първостепенната задача на конституционната
уредба на съдебната власт е да се гарантира независимостта на съда като
единствения носител на същинската съдебна власт (правораздавателната). В този
смисъл аргументът за обезпечаване независимостта на прокуратурата, би трябвало
да има второстепенно значение.
Изисквания за заемане на длъжността
Прокурорите и следователите се назначават, повишават, понижават,
преместват и освобождават от длъжност от прокурорската колегия на Висшия
съдебен съвет. За прокурор и следовател може да бъде назначено лице, което
39

Чл.138 от Закона за съдебната власт

23

отговаря на същите изисквания, каквито и за съдия. Първоначалното назначаване,
кариерното израстване на прокурорите и следователите се осъществява по същите
правила като за съдиите - чрез централизиран конкурс или по атестиране,
организиран от ВСС по правилата на ЗСВ и на наредба на пленума на ВСС.
Еднакви са основанията за освобождаване от длъжност. Всички кадрови решения
относно назначаване, повишаване, понижаване, освобождаване от длъжност на
прокурорите и следователите се вземат от прокурорската колегия на ВСС.
Независимост
Конституцията поставя еднакво изискване за независимост към органите на
съдебната власт, така че при осъществяването на функциите си както съдиите,
така и прокурорите и следователите, да се подчиняват само на закона.
Акцентирана е разликата с независимостта на съдиите, при които няма
йерархическа подчиненост. Естеството на осъществяваната функция по
разследването допуска възможността за даване на писмени указания от страна на
по-горестоящ прокурор до прокурор от прокуратура на по-ниско ниво, както и до
следовател, стига тези указания да не противоречат на закона и не засягат
вътрешното убеждение на отделния прокурор или следовател. Направен е извод,
че напълно необосновано е предвидена същата лична независимост на съдиите и
за прокурорите и следователите, гарантирана чрез институтите на несменяемост,
имунитет, несъвместимост с извършването на определени дейности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изследването аргументира въз основа на направения исторически,
юридически и сравнителен анализ, че възприетата система на съдебната власт, към
която са прибавени наред със съда прокуратурата и следствието, противоречи на
правната
логика
и
препятства
пълноценното
осъществяване
на
правораздавателната дейност. Белег на намеса в независимостта на съда е
участието на прокурорската колегия на ВСС чрез решенията на пленума на ВСС
по изключително важни въпроси като бюджета на съдебната власт,
стопанисването на съдебните сгради, квалификацията на съдиите и избора на
председатели на ВКС и ВАС. От друга страна, неуспехите на прокуратурата и
разследващите органи при разследване на престъпленията и събиране на
доказателства, годни за постановяване на осъдителни присъди, се отчитат като
негатив за съдебната власт, т.е. за съда. Така в обществото битува схващането, че
съдебната система не функционира добре, защото не се бори с престъпността и
корупцията. Неразбирането на различните функции и задачи на различните
органи, води до срив в авторитета на съда като институция. По този начин се руши
държавността като цяло. Но задачата за борба с престъпленията е в прерогативите
на изпълнителната власт. Тя е тази, която следва да организира чрез своите органи
и структури превенцията, разкриваемостта и разследването на правонарушенията,
разполагайки и със законодателна инициатива по приемане на нормативни актове,
съответстващи на нейната стратегия. Затова прокуратурата, особено следствието
стоят много по-близо до изпълнителната власт, отколкото до съдебната.
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От различните функции на съда и прокуратурата изхожда разбирането, че не е
възможно да бъдат поставени еднакви условия за независимост на съда и за
прокуратурата, и следствието. Необосновано уеднаквено е правното положение на
съдията, прокурора и следователя. При историческия преглед на събитията по
приемане на Конституцията от 1991г. се установява, че мотивите на учредителната
власт за тези решения са продиктувани от идеята да бъде обезпечена
независимостта на прокуратурата. За съжаление, значението на съдебната
институция е подценено.
Основно положение в учението за разделението на властите на Монтескьо е,
че всяка една от трите власти е поверена на отделен носител/титуляр, който е
независим от другите две власти. Целта е да не се допуска прекомерна
концентрация на власт у едно лице/орган. Доколкото всяка власт има само един
титуляр, изводът е, че титуляр на съдебната власт може да бъде само органът,
който е на най-високото място в съдебната, т.е. в правораздавателната йерархия.

ІV.ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Настоящото изследване обосновава ролята на съда като титуляр на съдебната
власт, съобразно основната й функция - правораздаването. Тезата, че носителят на
съдебната власт е съдът, дава основание да се направят предложения de lege
ferenda за конституционни промени.
При регламентирането на съдебната власт да се изходи от по-тесния смисъл
на понятието като функция по осъществяване на правосъдието. Съдебната власт е
правораздавателната власт, т.е. съдилищата в Република България. За целта се
предлага чл.117 от Конституцията да се редактира в смисъл, че съдебната власт
осъществява правораздаването в Република България.
Следва да се разграничи статута на съдиите от този на прокурорите и
следователите, като правното положение на несъдебните органи да бъде
регламентирано в закон.
Необходими са промени по отношение на кадровия орган на съдебната
система. С оглед изключване на влиянието на прокуратурата върху
независимостта на съда, се предлага самостоятелен орган, който да назначава,
повишава, понижава и освобождава от длъжност съдиите - Висш съдебен съвет.
Добре би било да бъдат съобразени препоръките на Венецианската комисия, на
Консултативния съвет на европейските съдии към Съвета на Европа (КСЕС) решаването на кадровите и дисциплинарните въпроси на съдиите да се извършва
от Съдебен съвет, който в мнозинството си да се състои от съдии, избрани пряко
от съдии. Доколкото следва да се запази положението, че председателят на
Върховния касационен съд и председателят на Върховния административен съд са
по право членове на Висшия съдебен съвет, се предлага състав на ВСС от
петнадесет членове – осем от които да се избират пряко от съдиите и пет от
Народното събрание с мнозинство две трети от народните представители. Нужно е
също да бъдат променени правилата за избор на парламентарната квота на ВСС в
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посока към засилване на общественото обсъждане и активното участие в
номинациите на изтъкнати юристи. Ролята на министъра на правосъдието да се
сведе до председателстващ Висшия съдебен съвет, без право на участие в
гласуването.
Уредбата на прокуратурата няма пречка да остане в Конституцията в глава
шеста „Съдебна власт“, но тя следва да се регламентира като независима
институция, която не е орган на съдебна власт, така както е сторено и с
адвокатурата в момента. Прокуратурата осъществява правозащитни функции защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и
държавата. Структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата.
Предлага се главният прокурор да се назначава и освобождава с указ на
президента на републиката по предложение на Народното събрание, прието с
мнозинство две трети от народните представители за срок от пет години с право на
повторно назначаване. Предлага се също да бъде предвидена възможност за
предсрочното освобождаване от длъжност на главния прокурор при тежко
нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, по
предложение на една четвърт от народните представители, прието с мнозинство
две трети от народните представители, с указ на президента. Идеята е, че
политическата власт следва да носи отговорност за избора и дейността на главния
прокурор и подчинената му прокуратура.
Ако авторът е успял да се докосне в по-голяма дълбочина в проблемите, той
ще има моралното удовлетворение за скромен принос по изследването им.
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