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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дата: 28.06.2022

Град: София

Специализиран наказателен съд

14 състав

В закрито заседание в следния състав:
Председател: Иво Хинов
Съдебни Заседатели: 1. Румяна Иванова
2. Мими Ковачева
като разгледа докладваното от председателя на състава
наказателно дело от общ характер № 2260 по описа за 2020 година
Производството е по реда на чл.485 и сл. НПК, чл.267 ал.2 ДФЕС.
1. Запитващата юрисдикция се нуждае от тълкуване от страна на Съда на ЕС на
чл.5 от Рамково решение 2004/757 и чл.4 от Рамково решение 2008/841, а също така на
чл.47 от Хартата, за да може да прецени дали и при какви условия може да се произнесе
по искането на страните за одобряване на споразумение.
2. Поради което е налице необходимост от задаване на преюдициално запитване
със следното съдържание:
Когато се касае за наказателно дело относно обвинение за деяния, попадащи
в приложното поле на правото на ЕС, ще бъде ли съответен на чл.19 ал.1 изр.2 от
ДЕС и на чл.47 ал.1 и ал.2 от Хартата национален закон, който изисква друг съд, а
не този, който разглежда делото и пред когото са представени всички
доказателства, да разгледа по същество споразумение, сключено между прокурора
и един подсъдим, като основание за това изискване е наличието на други
подсъдими, които не сключват споразумение.
Съответен ли е на чл.5 от Рамково решение 2004/757, на чл.4 от Рамково
решение 2008/841, на чл.19 ал.1 изр.2 от ДЕС и на чл.52 вр чл.47 от Хартата
национален закон, съобразно който споразумение за прекратяване на
наказателното производство се одобрява само след съгласието на всички останали
подсъдими и защитници.
Необходимо ли е съобразно чл.47 ал.2 от Хартата съд, след като разгледа и
одобри споразумение, да се отведе от разглеждане на обвинението против
останалите подсъдими, при условие, че се е произнесъл по това споразумение по
начин, който не коментира тяхното участие в деянието и не взима становище
относно вината им.
Факти по делото
3. Специализираната прокуратура на 25.03.2020 г е внесла пред запитващата
юрисдикция обвинение срещу 41 лица за ръководство и участие в организирана
престъпна група, поставила си за користна цел разпространението на наркотици кокаин, хероин, марихуана, амфетамин, метамфетамин, МДМА. Едно от тези лица е
ПТ, а друго е СД.
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Повдигнала е и обвинение за вторична престъпна дейност - а именно срещу ПТ
за това, че е държал кокаин с цел разпространение, а срещу СД за това, че е отглеждал
марихуана за нуждите на тази организирана престъпна група.
Дадена е правна квалификация на деянието на ПТ за участие в организирана
престъпна група по чл.321 ал.З т.2 вр ал.2 НК, а за деянието за държане на наркотични
вещества с цел разпространение по чл.354а ал.1 НК.
4. Поради процесуални причини на 19.08.2020 г делото е върнато на прокурора
за отстраняване на пороци в обвинителния акт.
5. Докато делото е в досъдебната си фаза, на 26.08.2020 г прокурорът и защитата
на СД сключват споразумение, с което СД се признава за виновен в замяна на
определяне на по-леко наказание. В това споразумение са посочени трите имена и
единен граждански номер на останалите 40 подсъдими (както и на други лица, срещу
които производството е отделено).
Не е искано съгласието на тези 40 подсъдими за одобряване на споразумението.
Съдът (различен от запитващата юрисдикция) одобрява това споразумение на
01.09.2022 г.
6. На 28.08.2020 г Специализираната прокуратура внася нов, коригиран вариант
на обвинението. Отново е образувано съдебно производство.
7. На 17.11.2020 г прокурорът и защитникът на ПТ също така сключват
споразумение, с което ПТ се признава за виновен; определя му се условно наказание
"лишаване от свобода". Впоследствие променят текста на това споразумение, като
отчитат решението на Съда по С-377/18 ЕС1Л:Е1Т.С:2019:670, при което не посочват
трите имена и единен граждански номер на останалите подсъдими. Вместо това
посочват само броя им. Коригираният вариант остава с дата 17.11.2020 г.
8. На 14.01.2021 г СД е разпитан като свидетел. Той дава показания за
контактите си с част от останалите подсъдими, свързани с престъпната дейност, за
която се е признал за виновен и осъден със споразумението. Тези негови показания
биха могли да имат съществено значение за преценката на съда дали обвинението
против тези подсъдими е основателно или не.
9. Запитващата юрисдикция в съдебно заседание от 14.01.2021 е взела
становището на останалите подсъдими дали те изразяват съгласие относно
споразумението, сключено от ПТ. Част от тях се противопоставят на това споразумение
— като не дават съгласие за сключването му.
Техните изявления са направени непосредствено след разпита на СД в същото
съдебно заседание.
10. Съобразно националните правила, на 18.01.2021 г запитващата юрисдикция е
изпратила това споразумение на Председателя на съда, с оглед определяне на друг
съдебен състав от същия съд, който да се произнесе по него.
11. Този друг съдебен състав на 21.01.2021 г отказва да одобри това
споразумение, доколкото част от подсъдимите не дават съгласие ПТ да сключи
споразумение с прокурора. Поради което приема, че разглеждане на това споразумение
по същество противоречи на закона.
12. Съдебното разглеждане на делото продължава, като са разпитани множество
свидетели. Част от тях дават показания именно за дейността на ПТ, които показания
биха могли да бъдат от съществено значение при определяне на наказателната му
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отговорност, вкл и относно вида и размера на наказанието, ако бъде признат за
виновен •
13. На 10.05.2022 г прокурорът и защитата на ПТ отново сключват същото
споразумение. В това споразумение не се посочват имената и единните граждански
номера на останалите подсъдими, посочен е само техният брой като ръководители и
участници; посочени са такива лични данни на СД, който вече окончателно е осъден.
Този път, обаче, правят искане по него да се произнесе съдът, който разглежда
делото, като се позовават на практиката на Съда на ЕС - дело С-38/18. Искат също така
да не се взима съгласието на останалите подсъдими за одобряване от съда на това
споразумение, като се позовават на норми от правото на ЕС.
14. Това споразумение е внесено в деловодството на съда на 11.05.2022 г;
докладвано е на административния ръководител на съда, която извършва
разпределение на случаен принцип, от който изрично е изключен съдията от
запитващата юрисдикция. Причина за това е националният закон, който не допуска съд,
който разглежда делото по същество, да се произнася по споразумение, сключено само
от един от няколко подсъдими - т.ЗО по-долу.
15. Споразумението е разпределено на друг съдебен състав, който го разглежда
на 18.05.2022 г. Приема, че това споразумение не следва да се разгледа от запитващата
юрисдикция, която разглежда главното дело по същество, а от друг състав. Приема, че
за одобряване на споразумението е нужно съгласието на останалите страни - и на това
основание приема, че не следва да го одобри (без да уведоми останалите 39 подсъдими
за споразумението и да поиска съгласието им). Този друг съдебен състав се позовава на
националния закон. Приема, че правото на ЕС е неотносимо.
16. На същата дата, веднага след отказа за одобряване на споразумението,
страните по него - прокурорът, ПТ и неговият защитник - потвърждават пред
запитващата юрисдикция, че искат да сключат такова споразумение. И по-конкретно
потвърждават, че желаят по него да се произнесе именно запитващата юрисдикция,
пред която са събрани всички доказателства; а също потвърждават становището си, че
за одобряването на това споразумение не е необходимо съгласието на останалите
подсъдими.
Прокурорът посочва, че при извършване на престъпната дейност ПТ е бил
подчинен на останалите подсъдими, като законът запазва тази негова подчиненост и в
съдебното производство, доколкото изисква тяхното съгласие, за да може той да
сключи споразумение. Същевременно изразява опасения, ако запитващата юрисдикция
се произнесе по това споразумение с акт по същество, това да доведе до загуба на
безпристрастност и невъзможност да продължи да разглежда делото.
Защитата счита, че невъзможността ПТ да сключи споразумение води до
нарушение на правата му по ЕКПЧ.
17. Запитващата юрисдикция в това съдебно заседание прие, че страните по
главното дело продължават да поддържат своето споразумение от 10.05.2022 г. Поради
което нейна задача е да установи дали останалите 39 подсъдими в действителност дават
или не дават съгласие за сключване на споразумението (това бе сторено относно
споразумението от 17.11.2020 г и не е сторено относно споразумението от 10.05.2022 г).
А това предполага решаване на преюдициалния въпрос дали поначало това
съгласие е нужно. И този въпрос попада в нейната компетентност.
18. Поради това запитващата юрисдикция прие, че следва да потърси отговор на
този преюдициален въпрос. Използвайки националните правни средства - чл.15 ЗСВл,
на 18.05.2022 г повдигна пред Върховния касационен съд въпроса дали нормата на
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чл.384 ал.З НПК, която изисква съгласието на останалите страни за сключване на
споразумение, не противоречи на определени норми от българската Конституция, като
отправи предложение до Върховния касационен съд да използва своите правомощия да
сезира Конституционния съд. Запитващата юрисдикция няма такова правомощие.
До датата на задаване на настоящето запитване не бе получен никакъв отговор.
Запитващата юрисдикция не очаква да получи какъвто и да е отговор.
19. Поради това прие, че следва да използва правомощието си по чл.267 ДФЕС,
като отправи настоящето преюдициално запитване.
Право на ЕС
20. Законодателни актове:
Договор за европейския съюз, ОВ Ь 326/15 от 26.10.2021 г- наричан „ДЕС“.
Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета от 25 октомври 2004 година за
установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите
деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици, ОВ Ь 335/8 от
11.11.2004 - наричано „Рамково решение 2004/757“.
Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 година относно
борбата с организираната престъпност, ОВ Ь 300/42 от 11.11.2008 г, наричано „Рамково
решение 2008/841“.
Харта на основните права на Европейския съюз, 2012/С 326/02, ОФ С 326/391 от
26.10.2012 г, наричана „Хартата”.
Национален материален закон - Наказателен кодекс, обн., ДВ, бр. 26 от
2.04.1968 г.последна редакция ДВ бр. 84 от 8.10.2021 г. - наричан НК;
21. Чл.321 НК регулира участието в организирана престъпна група, като гласи:
„Чл. 321. (1) Който образува или ръководи организирана престъпна група, се
наказва с лишаване от свобода от три до десет години.
(2) Който участвува в такава група, се наказва с лишаване от свобода от една до
шест години.
(3) Когато групата е въоръжена или създадена с користна цел или с цел да върши
престъпления по ....чл. 354а, ал. 1 и 2...., наказанието е:
1. по ал. 1 - лишаване от свобода от пет до петнадесет години;
2. по ал. 2 - лишаване от свобода от три до десет години.
а

22. Чл.354а НК регулира държането с цел разпространение на наркотични
вещества, като гласи:
„Чл. 354а. (1) Който без надлежно разрешително произведе, преработи,
придобие или държи наркотични вещества или техни аналози с цел разпространение,
или разпространява наркотични вещества или техни аналози, се наказва за
високорискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от две
до осем години и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева, а за рискови
наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от една до шест
години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева.....
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23. Чл.55 НК предвижда възможност за налагане на по-леко наказание от найлекото, предвидено в закона.
„Чл. 55. (1) При изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства,
когато и най-лекото, предвидено в закона наказание се окаже несъразмерно тежко,
съдът:
1. определя наказанието под най-ниския предел;

Национален процесуален закон - Наказателно-процесуален кодекс, обн., ДВ, бр.
86 от 28.10.2005 г., последна редакция ДВ бр. 32 от 26.04.2022 г. - наричан НПК;
24. Основен принцип на процеса е непосредствеността. Това означава съдът,
който постановява акта по същество, сам да събере доказателствата, за да придобие
непосредствено впечатление от тях.
Нормата на чл. 18 НПК:
„Непосредственост
Чл. 18. Съдът, прокурорът и разследващите органи основават решенията си
върху доказателствени материали, които те събират и проверяват лично, освен в
случаите, предвидени в този кодекс“.
25. Друг основен принцип е правото на подсъдимия и защитника му да участват
в процеса.
„Права на обвиняемия
Чл. 55. (1) Обвиняемият има следните права: .... да участва в наказателното
производство....
Права на защитника
Чл. 99. (1) Защитникът има следните права:... да участва в наказателното
производство...“.
26. Съчетаването на принципа за непосредственост и принципа за право на
участие води до положение, при което в процеса на събиране на доказателства участва
както съдът, който ще постанови акта по същество, така и защитата. По този начин
защитата може да упражни един своебразен контрол върху начина, по който
събираните доказателства въздействат на съда, като въз основа на своите впечатления
може да прави определени доказателствени искания. Така защитата може ефективно да
се подготви за съдебните прения, като разчита, че крайният акт по същество ще бъде
постановен от този съд, който е събрал доказателствата пред нея.
Това се отнася в пълна степен и за прокурора.
27. Относно споразумението.
Ако подсъдимият се признава за виновен по повдигнатото му обвинение,
неговият адвокат може да сключи споразумение с прокурора - чл.381 ал.1 НПК. При
няколко подсъдими такова споразумение може да сключи всеки един от тях поотделно
и самостоятелно - чл.381 ал.7 НПК.
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Това споразумение е заместител на акта по същество. В него се регулират
всички въпроси, които следва да се посочат в акта по същество (присъдата). А именно
посочва се извършеното деяние от подсъдимия и неговата правна квалификация;
посочва се видът и размера на наказанието (както и други въпроси) - чл.381 ал.5 НПК.
Често се определя наказание, което е по-леко от онова, което би било получено,
ако делото се разглежда по общия ред - чл.381 ал.4 НПК.
Това споразумение се подписва от прокурора и от защитника. Подсъдимият, ако
е съгласен с това споразумение, също го подписва; той също така се отказва от
разглеждане на делото по общия ред - чл.381 ал.6 НПК.
След това страните сезират съда с искане за одобряване на това споразумение чл.382 ал.1 НПК. Ако съдът счете, че то е законосъобразно, го одобрява - чл.382 ал.7
НПК
Съдът има правомощието, също така, да предложи изменения в съдържанието
му - чл.382 ал.5 НПК. Най-честото изменение е относно определеното наказание, като
почти винаги, ако предложи такова изменение, то е за увеличаването му. Ако страните
не се съгласят, съдът приема, че това споразумение противоречи на закона и морала и
не го одобрява. В този случай делото продължава по общия ред - чл.382 ал.8 НПК.
28. Извлечение от националния закон:
„Споразумение за решаване на делото в досъдебното производство
Чл. 381. (1) След приключване на разследването по предложение на прокурора
или на защитника може да бъде изготвено споразумение между тях за решаване на
делото. Когато обвиняемият не е упълномощил защитник, по искане на прокурора
съдия от съответния първоинстанционен съд му назначава защитник, с когото
прокурорът обсъжда споразумението.
(4) Със споразумението може да се определи наказание при условията на чл. 55
от Наказателния кодекс и без да са налице изключителни или многобройни смекчаващи
отговорността обстоятелства.
(5) Споразумението се изготвя в писмена форма и съдържа съгласие по следните
въпроси:
1. има ли извършено деяние, извършено ли е то от обвиняемия и извършено ли е
виновно, съставлява ли деянието престъпление и правната му квалификация;
2. какъв да бъде видът и размерът на наказанието;
(6) Споразумението се подписва от прокурора и защитника. Обвиняемият
подписва споразумението, ако е съгласен с него, след като декларира, че се отказва от
съдебно разглеждане на делото по общия ред.
(7) Когато производството е срещу няколко лица или за няколко престъпления,
споразумение може да бъде постигнато за някои от лицата или за някои от
престъпленията.
Произнасяне по споразумението от съда
Чл. 382. (1) Споразумението се внася от прокурора в
първоинстанционен съд незабавно след изготвянето му заедно с делото.

съответния
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5) Съдът може да предлага промени в споразумението, които се обсъждат с
прокурора и защитника. Последен се изслушва обвиняемият.
(7) Съдът одобрява споразумението, когато не противоречи на закона и морала.
(8) Когато съдът не одобри споразумението, той връща делото на прокурора.“.
29. Налице е особена клауза. Ако това споразумение се сключи в съдебната фаза
на наказателното производство, то за неговото одобрение от съда е необходимо още
едно допълнително условие - а именно съгласието на останалите подсъдими.
Така нормите на чл.384 ал.1 и ал.З НПК гласят:
„Споразумение за решаване на делото в съдебното производство
Чл. 384. (1) При условията и по реда на тази глава първоинстанционният съд
може да одобри споразумение за решаване на делото, постигнато след образуване на
съдебното производство, но преди приключване на съдебното следствие.
(3) В този случай споразумението се одобрява само след съгласието на всички
страни.“.
Съобразно чл.253 НПК страни в процеса са прокурорът, подсъдимите,
защитниците им, частните обвинители, гражданските ипщи и ответници.
Конкретно по настоящето дело нормата на чл.384 ал.З НПК изисква съгласие на
останалите 39 подсъдими и техни адвокати, за да бъде одобрено споразумението (други
страни няма).
30. Налице е втора особена клауза. Ако споразумение са сключили само някои
от подсъдимите, а останалите не са, то тогава по това споразумение следва да се
произнесе друг съдебен състав, а не този, който разглежда делото.
Нормата на чл.384а НПК гласи:
„Произнасяне по споразумението, постигнато с някой от подсъдимите или за
някое от престъпленията
Чл. 384а. Когато след образуване на съдебното производство, но преди
приключване на съдебното следствие, е постигнато споразумение с някой от
подсъдимите или за някое от престъпленията, съдът отлага разглеждането на делото.
(2) По постигнатото споразумение в 7-дневен срок от получаване на делото се
произнася друг съдебен състав.
(3) Съдебният състав по ал. 1 продължава разглеждането на делото след
произнасянето по споразумението.“
31. Чл.384а НПК е нова норма, създадена през 2017 година. Причина за това е
обстоятелството, че обичайната съдебна практика предвижда в споразумението да се
посочват не само имената и единният граждански номер на подсъдимия, който се
признава за виновен и сключва споразумение, но и същите тези данни на останалите
лица, за които прокурорът твърди, че са съучастници. Така се оказва, че по един и същи
начин се индивидуализират лицата, които се признават за виновни и тези, които не се
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признават за виновни. Следователно съдът, който одобрява това споразумение, взима
становище относно вината и на онези подсъдими, които не се признават за виновни
(въпрос, обсъден в С-377/18, ЕС1Л:Е11:С:2019:670).
Националният правен ред не счита, че това само по себе си е противоправно.
Счита, че е противоправно същият съдебен състав, одобрил споразумението, да
продължи да разглежда делото, доколкото при одобряване на споразумението вече е
взел становище по вината на подсъдимите, които не са се признали за виновни. Така е
загубил своята обективност и безпристрастност.
Това е налагало започване на съдебното заседание отначало с нов разпит на
всички свидетели. Това е водило до забавяне и неефективност на наказателното
преследване.
Поради което през 2017 година е достигнато до решение на проблема. По
споразумението, сключено от един от няколко подсъдими, вече трябва да се произнесе
друг съдебен състав, инцидентно определен само за това произнасяне. Този друг
съдебен състав одобрява споразумението, в което са посочени трите имена и единния
граждански номера останалите подсъдими, които не сключват такова споразумение.
Така той взима отношение към вината им. Ала това не е пречка старият състав да
продължава да разглежда делото относно останалите подсъдими, които не са сключили
споразумение, доколкото той не е изразил такова становище по вината им.
32. След Решението на Съда по С-377/18 националната съдебна практика остава
неизменна. А именно в споразумението продължават да се посочват трите имена и
единен граждански номер на всички съучастници, вкл и тези, които не сключват
споразумение. Доколкото това споразумение се одобрява от друг съдебен състав,
инцидентно определен именно с цел разглеждане на споразумението, не възникват
въпроси относно запазване на безпристрастността на съда, разглеждал делото по общия
ред до този момент.
Относно допустимостта на въпросите.
33. Първият и третият въпрос се отнасят до компетентността на запитващата
юрисдикция да се произнесе с актове по същество - относно споразумението, касаещо
ПТ, а след това и относно обвинението, повдигнато от прокурора против останалите 39
подсъдими.
Вторият въпрос се отнася до процесуално условие, само при наличието на което
може да се разгледа сключеното споразумение. Това условие е съгласието на
останалите страни (по главното дело - съгласието на останалите 39 подсъдими и
техните адвокати).
34. Следователно тези въпроси визират процесуални въпроси, свързани с
произнасянето по същество. А самото това произнасяне касае материално-правни
въпроси, които са част от „областите, обхванати от правото на Съюза“ по чл.19 ал.1
изр.2 ДЕС - а именно участие в организирана престъпна група и разпространение на
наркотични вещества, които деяния попадат в приложното поле на правото на Съюза а именно на Рамково решение 2008/841 и на Рамково решение 2004/757.
35. Макар и създаването на процесуални правила за разглеждане на наказателни
дела, вкл и определяне на компетентния съд или определяне на условие за одобряване
на споразумение, да е от изключителна компетентност на всяка държава членка, все
пак, ако наказателните дела обхващат въпросите, регулирани от правото на Съюза, тези
процесуални правила следва да спазват и изискването за предоставяне на ефективна
съдебна защита на засегнатите лица по чл.19 ал.1 изр.2 от ДЕС и чл.47 ал.1 от Хартата 8

т.36 от С-558/18 и С-563/18, ЕСП:ЕП:С:2020:234 и т.115 от С-585/18, С-624/18 и
С-625/18, Е11:С:2019:982.
36. Това означава, че определянето на компетентния национален съд, който
следва да се произнесе с актове по същество, попада в приложното поле на чл.19 ал.1
изр.2 ДЕС. В този смисъл е т.34 от Решение от 26 март 2020 г по С-558/18 и С-563/18,
ЕСЬ1:Е11:С:2020:234 и т.112 от С-585/18, С-624/18 и С-625/18, ЕП:С:2019:982.
Това е така, доколкото определени качества на този съд — а именно участие в
процеса на събиране на доказателства (първи въпрос) и загуба на безпристрастност
(трети въпрос) - са елементи от ефективната правна защита по чл.19 ал.1 изр.2 ДЕС и
чл.47 ал.1 от Хартата.
37. Това също така означава, че процесуалните правила, относими към
постановяване на акта по същество (а именно съгласие на останалите подсъдими и
защитници, втори въпрос), също така следва да са съответни на ефективната правна
защита по чл.19 ал.1 изр.2 ДЕС и чл.47 ал.1 от Хартата.
Това е така, доколкото Република България, когато регулира процесуалните
въпроси с цел решаването на вината на лица, обвинени за деяния, които попадат в
приложното поле на Рамково решение 2008/841 и на Рамково решение 2004/757, следва
да установи такива процесуални правила, които са съответни на изискването за
предоставяне на ефективна правна защита - т.32 от С-558/18 и С-563/18,
ЕС1Л:Е11:С:2020:234.
38. Съобразно чл.З от Рамково решение 2008/841 и чл.4 от Рамково решение
2004/757 лицата, признати за виновни за съответните престъпни деяния, следва да
бъдат наказвани по определен начин - а именно с ефективни, съразмерни и възпиращи
наказания. А те може да са такива само ако начинът на провеждане на наказателно
производство по тези престъпления - и по-конкретно определянето на съдебния орган,
който ще постанови акта по същество, а също така определяне на условията за
сключване на споразумение - се подчиняват на изискванията на чл.19 ал.1 изр.2 ДЕС и
чл.47 ал.1 от Хартата относно ефективна съдебна защита, а също така и на чл.47 ал.2 от
Хартата относно безпристрастния съд.
39. Поради което правото на Съюза, и по-специално чл.19 ал.1 изр.2 ДЕС и чл.47
ал.1 и ал.2 от Хартата, намират приложение при преценката на европейската
законосъобразност на национални процесуални правила, приложими спрямо
разглеждане на обвинение за престъпления, които попадат в приложното поле на
правото на Съюза.
Относно ПЪРВИЯ ВЪПРОС
40. Той цели да установи дали е съответен на правото на Съюза национален
закон, който не допуска едно споразумение да бъде разгледано по същество от съда,
който разглежда делото и лично е възприел доказателствата, въз основа на които може
да достигне до извод за вината на подсъдимия и за наказанието, което следва да му се
определи, като вместо това изисква това са стане от друг съд, който не е запознат с
делото (чл.З 84а ал.2 НПК).
И по-специално дали този национален закон съответства на чл.19 ал.1 изр.2 ДЕС
и на чл.47 ал.1 от Хартата, които разпоредби изискват предоставяне на ефективни
правни средства за защита, а също така и на чл.47 ал.2 от Хартата, която разпоредба
изисква справедливо разглеждане на делото.
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41. Както Съдът вече е приел в т.42-44 по С-38/18 ЕС1Л:Е11:С:2019:628,
справедливостта на производството се гарантира с процесуални правила за
непосредственост — а именно съдът, който взима окончателното решение за вината,
следва непосредствено да участва в процеса на събиране на доказателствата.
42. Това, обаче, се отнася не само до справедливостта на производството, но и до
ефективните правни средства за защита. Предоставената от закона възможност на
защитата да участва лично пред съда в процеса на събиране на доказателства включва и
възможността да има такова процесуално поведение, което да убеди в своята теза съда,
който също така участва в това събиране на доказателствата. Често поведението на
защитата е обусловено именно от решенията, които взима този съд в процеса на
събиране на доказателствата. При това положение защитната стратегия, проявявана в
процеса на събиране на доказателства, е ориентирана именно към съда, който участва в
този процес и който след това ще вземе решението по същество.
Именно поради това съществуват националните норми на чл.18 и чл.55 НПК,
които гарантират участието на защитата в процеса в присъствието на съдията, който ще
вземе решението по същество.
43. Правото на ефективна защита би било нарушено, ако защитата бъде
поставена в положение, след вече като са събрани доказателствата пред един съд, друг
съд да се произнесе по тях и да постанови акт по същество. Този друг съд само ще се е
запознал със съдебните протоколи, но няма да е участвал в процеса на събиране на
доказателствата, в присъствието и под контрола на защитата - т.43 от С-38/18
ЕСП:ЕП:С:2019:628.
44. Действително по настоящето дело се касае за споразумение - т.е. за
признаване на вината от страна на ПТ. Следователно ПТ не твърди невинност; неговият
интерес е насочен към получаване на по-леко наказание - в случая такова, което е
условно отложено (т.13 вр т.7 по-горе). При все това съдът има правомощието да
предложи промени в споразумението, което съобразно обичайната съдебна практика
означава да предложи по-тежко наказание (т.27 по-горе). Поради което за защитата
продължава да е налице правен интерес по това споразумение да се произнесе съдът,
който е събрал доказателствата пред нея и пред неин контрол - а не друг съд.
45. На последно място новата норма на чл. 384а НПК е в отклонение от общия
принцип за непосредственост и е създадена с конкретна цел - да се осуети
необходимостта делото да започва отначало, пред друг съд (т.30-31 по-горе).
Следователно тази необходимост може да се окаже отпаднала, в зависимост от
отговора на Съда по третия въпрос.
Относно втория въпрос
46. Той се отнася до това дали е съответна на правото на ЕС национална норма,
която изисква, за одобряване на споразумение, сключено от един от подсъдимите,
съгласието на останалите подсъдими.
Този въпрос бе обсъден от Съда по С-467/19, ЕС1Л:Е11:С:2019:776, където Съдът
прие, че чл.7 от Директива 23016/343 не възлага задължение на държавите членки да
гарантират по-ниско наказание, ако един подсъдим окаже съдействие на обвинението
(т.34).
47. Сега е поставен за преценка отново, вече в светлината на нормите на чл.5
ал.1 вр чл.4 ал.1 от Рамково решение 2004/757 и чл.4 вр чл.З от Рамково решение
2008/841, които вече регулират именно мерки, които водят до намаляване на
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наказанието при определени действия на подсъдимия, които най-общо може да бъдат
определени като оказване на съдействие на разследването.
48. Несъмнено липсва изрично задължение за определяне на по-ниско наказание,
като „всяка държава членка може да предприеме необходимите мерки“ за намаляване
на наказанието, ако такова съдействие е оказано - чл.5 от Рамково решение 2004/757 и
чл.4 от Рамково решение 2008/841.
При все това, след като държавата-членка е решила да предвиди такъв правен
режим, доколкото той попада под приложното поле на чл.5 ал.1 вр чл.4 ал.1 от Рамково
решение 2004/757 и чл.4 вр чл.З от Рамково решение 2008/841, следва този режим да
отговоря на изискванията на правото на Съюза, вкл на Хартата и на основните
принципи (т. 50, т.52-54 от С-406/15 ЕСП:Е11:С:2017:198; т. 46 от 313/99; т.65
ЕСП:Е11:С:2002:386 и т.68-69 от С-411/10 ЕС1Л:Е11:С:2011:865), като изборът на
държавата членка не следва да нарушава ефективността на европейското правило (т.41
от С-498/14 ЕС1Л:Е1ЕС:2015:3).
49. Съдът на ЕС се е произнесъл, че ако правото на ЕС не предвижда точни
правила относно определяне на санкциите, то „държавите членки са компетентни да
изберат санкции, които според тях са подходящи. Те въпреки това са задължени да
упражняват компетентността си при спазване на правото на Съюза и на неговите общи
принципи” - т. 22-23 от С-210/10
ЕС1Л:Е1ЕС:2012:64; т. 53 от С-430/05
ЕСП:Е11:С:2007:410 и т.26 от С-707/17 ЕС1Л:Е11:С:2018:574.
Това правно положение следва да се приложи и относно правилата, при които се
сключва споразумение, с което се прилагат чл.5 ал.1 вр чл.4 ал.1 от Рамково решение
2004/757 и чл.4 вр чл.З от Рамково решение 2008/841. Това е така, доколкото основна
благоприятна последица за подсъдимия от това споразумение е определяне на санкция,
която обичайно е в по-нисък размер от онзи, който би бил определен, ако делото се
разглежда по общия ред (т.27 по-горе).
50. И по-подробно:
Чл.5 б.“а“ и б.“б“ т. „и“ от РР 2004/757 посочва, че държавата членка може да
предвиди специален ред за определяне на по-леко наказание на лице, извършило
престъпление с наркотици, ако се откаже от престъпната си дейност и предостави
информация за идентифициране и подвеждане под отговорност на останалите
участници в престъплението, която не може да бъде получена по друг начин.
Чл.4 б.“а“ т. „И“ от РР 2008/841 посочва, че държавата членка може да предвиди
специален ред за определяне на по-леко наказание на лице, участвало в организирана
престъпна група, ако се откаже от престъпната си дейност и предостави информация за
идентифициране и подвеждане под отговорност на останалите участници в престъпната
организация.
51. Националният правен ред по сключване на споразумение е именно
приложение на тези норми. С тях подсъдимият се признава за виновен, което означава,
че признава и се разкайва за извършеното от него престъпление и заявява в бъдеще да
има правомерно поведение. Поради тази причина често се определя условно наказание
- т.е. подсъдимият знае, че ако поднови своята престъпна дейност, ще изтърпи не само
наказанието за новото престъпление, но и наказанието, предмет на споразумението.
Това е ефективен начин да се гарантира преустановяването на престъпната дейност на
подсъдимия, сключил споразумение.
52. На следващо място, след като сключи споразумение, подсъдимият вече става
свидетел по делото. Той се разпитва като свидетел - и посочва онова, което знае за
престъпната дейност на останалите подсъдими. По този начин неговите показания като
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свидетел често са от съществено значение за последващото осъждане на останалите
подсъдими.
53. Преди да сключи споразумение това лице е с качеството на подсъдим и
поради това не може да бъде накаран да даде тези сведения. Той се полза от правото си
да не се самоуличи.
След като сключи споразумението това лице вече не е подсъдим, а е свидетел.
Поради което няма право да запази мълчание. Той не може да се самоуличи, доколкото
наказателната му отговорност вече е ангажирана по окончателен начин. Поради което,
като свидетел, той е задължен да каже истината. Това задължение е гарантирано по два
начина. Първият е общият режим на чл.290 НК, който предвижда носене на
наказателна отговорност за лъжесвидетелстване (казване на неистина или затаяване на
истина). Вторият е определянето на условно наказание, което би могло да се приведе в
реално изпълнение, ако се установи, че лицето е лъжесвидетелствало, по реда на чл.68
НК.
54. Поради което националният режим за сключване на споразумение е проява
на имплементиране на чл.5 Рамково решение 2004/757 и чл.4 Рамково решение
2008/841.
55. Този режим е успешно действащ в досъдебната фаза.
Такова е положението на СТ, който сключи споразумение при връщане на
делото на прокурора - т.е. без да е необходимо съгласието на останалите подсъдими и
защитниците им (т.5 по-горе). След това даде показания, които биха могли да имат
съществено значение за наказателната отговорност на част от подсъдимите (т.8 погоре).
56. Но този режим не може да действа в съдебната фаза - доколкото онези от
подсъдимите, които се опасяват от показанията, които ПТ може да даде като свидетел,
не дават съгласие съдът да разгледа по същество сключеното споразумение между
защитата му и прокуратурата (т. 9 по-горе).
57. По този начин нормите на чл.5 от Рамково решение 2004/757 и чл.4 от
Рамково решение 2008/841 се оказват изпразнени от своя полезен ефект. Възниква
въпросът дали нормата на чл. 384 ал.З НПК е съвместима с целта на правната
регулация в тези правни норми.
58. Несъмнено правото на Съюза не регулира по никакъв начин споразумението.
То, обаче, поставя изискване за определяне на ефективни, съразмерни и възпиращи
наказания - чл.З от Рамково решение 2008/841 и чл.4 от Рамково решение 2004/757. То,
също така, предвижда възможност за определяне на по-леко наказание при
предпоставки, които са налице именно при сключване на споразумението - чл.5 б.“а“ и
б.“б“ т. „и“ от Рамково решение 2004/757 и чл.4 б.“а“ т. „и“ от Рамково решение
2008/841.
Следователно споразумението, макар и да е национален правен институт, след
като инкорпорира правната възможност по чл.З от Рамково решение 2008/841 и чл.4 от
Рамково решение 2004/757, следва да отговаря на общите изисквания към правото на
ЕС.
И по-конкретно, предвидените в националното право ред и условия за
одобряване на споразумение не следва да застрашават постигането на целта на двете
горепосочени Рамкови решения - т.43 изр.2 от С-569/20 ЕС1Л:Е11:С:2022:401.
59. Отделно от това следва да се посочи, че споразумението е вид правно
средство за защита на подсъдимия ПТ. Чрез сключването му и одобрението му от съда
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той получава целения от него краен резултат - а именно получаване на по-леко
наказание от онова, което би получил, ако делото се разглежда по общия ред. Поради
това се прилага чл.47 ал.1 от Хартата
60. Достъпът до това средство за правна защита не следва да е неоснователно
ограничен, доколкото в противен случаи се нарушава справедливостта на
производството. Поради което се прилага чл.47 ал.2 от Хартата.
61. В случая изискването за съгласие на останалите подсъдими и техни
защитници като процесуално условие за разглеждане по същество на сключено
споразумение води до ограничаване на достъпа до признато от закона правно средство
за защита. А именно липсата на такова съгласие прави невъзможно съдът да разгледа
по същество това споразумение и така ПТ фактически е лишен от възможността да се
ползва от него (т.11 и т.15 по-горе).
62. Ограничение на признато от Хартата право е допустимо при условията на
чл.52 от нея. Част от тях са спазване на принципа за пропорционалност, необходимост,
отговаряне на необходимостта да се защитят правата и свободите на други хора.
63. В случая принципът за пропорционалност не е спазен, доколкото условието
по чл.384 ал.З НПК се отнася до всички останали страни - без значение дали деянията,
за които ПТ желае сключване на споразумение, се отнася до техните деяния и без
значение дали показанията, които той ще даде като свидетел след това споразумение,
ще ги засяга или не.
64. Не е налице необходимост, доколкото няма защитим правен интерес да се
иска съгласието на останалите подсъдими и защитниците им. Ако имаше такъв, това
условие щеше да бъде поставено и при споразумения, които се сключват в досъдебната
фаза.
65. Не е налице необходимост от защита на правата и свободите на други хора.
Ограничението по чл.384 ал.З НПК обслужва интереса на част от останалите
подсъдими, срещу които ПТ би могъл да даде показания като свидетел, след като бъде
одобрено споразумението против него. Този интерес е само фактически, но не е правен.
Поради което не би следвало да получи правна защита.
66. Поради това, с втория въпрос запитващата юрисдикция се интересува дали
ограничението по националния закон относно сключване на споразумение - чл.384 ал.З
НПК (т.24 по-горе) - отговаря на правото на Съюза в следните измерения:
- дали е съответно на чл.5 б.“а“ и б.“б“ т. „И“ от Рамково решение 2004/757 и
чл.4 б.“а“ т. „И“ от Рамково решение 2008/841 като подпомага или възпрепятства
постигане на целта им;
- дали е съответно на чл.19 ал.1 изр.2 ДЕС, като предоставя на обществото
ефективна правна защита срещу престъпленията, посочени в Рамково решение
2004/757 и Рамково решение 2008/841;
- дали е съответно на чл.52 вр 47 ал.1 и ал. 2 от Хартата, доколкото ограничава
приложението на ефективно правно средство за защита, предоставено от националния
закон при имплементиране на европейски Рамкови решения, като по този начин
поставя под съмнение справедливостта на производството.
Относно третия въпрос.
67. Този въпрос се отнася до това дали е необходимо, съобразно чл.47 ал.2 от
Хартата, запитващият съд, след като се произнесе по споразумението на ПТ с акт по
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същество, като евентуално го одобри, да се отведе от разглеждане на делото против
останалите 39 подсъдими, предвид опасенията, че вече е формирал решение, относимо
към тяхната вина, поради което е загубил своята безпристрастност.
Това ще означава започване на делото отначало, пред друг съдия - и фактическо
обезсмисляне на разпитите на десетките свидетели, разпитани от август 2020 г досега.
68. В предложеното от Специализираната прокуратура и защитата на ПТ
споразумение не са посочени имената и единните граждански номера на останалите
подсъдими, за които производството продължава (т.13 по-горе). Посочено е само името
и единният граждански номер на СТ, който вече е признат за виновен с окончателен
съдебен акт (т.5 по-горе).
69. Това процедиране, съобразно Съда, е законосъобразно, доколкото спазва
презумпцията за невинност на останалите подсъдими - т.47 от С-377/18
ЕС1Л:Е11:С:2019:670. В конкретния случай, съобразно преценката на запитващата
юрисдикция, за разглеждане по същество на споразумението, сключено от ПТ и за
одобряването му, не е необходимо да се посочват трите имена и единен граждански
номер на останалите подсъдими, срещу които наказателното производство продължава.
Достатъчно е само да се посочи техният брой.
Също така съществува възможност съдът да предложи промени в съдържанието
на това споразумение, като се посочи действителния им брой и така да се отстрани
евентуална фактическа грешка.
70. При това положение, съобразно решението на Съда по С-709/18
ЕС1Л:Е11:С:2020:411 (диспозитив), не би следвало да се приеме, че е нужно съдът,
одобрил споразумението на ПТ, да се отведе, за да гарантира правото по чл.47 ал.2 от
Хартата на останалите подсъдими на безпристрастен съдия.
При все това запитващата юрисдикция се нуждае от изрично потвърждение от
Съда в този смисъл.
71. Воден от горното

ОПРЕДЕЛИ:
СПИРА производството по произнасяне относно искането за сключване на
споразумение между прокурора и защитата на ПТ.
ОТПРАВЯ към Съда на ЕС преюдициалното запитване, посочено в т.2 по-горе.
Определението е окончател»
Председател:
Съдебни заседатели: 1.
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