
Решение на Конституционния съд на Словашката Република 

относно специализирания наказателен съд 

 
 

          Анотация: Представяме превод на решението на Конституционния съд на 

Словашката република, с което Законът за Специалния съд е обявен за 

противоконституционен като несъвместим с принципа на правовата държава, тъй 

като създава извънреден съд. Словашкият конституционен съд е възприел подхода 

да обяви съществуването на този съд за противоконституционно, а не отделните 

разпоредби, регламентиращи конституирането му, назначаването на съдии в него и 

начина на определяне на заплащането в този съд. Решението е прието със седем от 

тринадесет гласа, като особените мнения не са публикувани в източниците, до 

които редакцията на „Съдебно право“ има достъп. Излжените в решението 

становища на страните също заслужават особено внимание с оглед аргументацията 

на позициите за това доколко един съдия може да бъде подлаган на контрол от 

изпълнителната власт. Особеност на Специалния съд в Словашката република е 

фактът, че за съдия в него е можело да бъде назначавано само лице, което наред с 

другите условия е получило и достъп до класифицирана информация след 

извършена проверка за сигурност от компетентните национални служби за 

сигурност. Съвместимостта на подобно изискване с принципа за независимост на 

съдебната власт е намерила широко отражение в мотивите на решението, а някои от 

страните са предложили отпадане само на тези текстове от закона. 

Същинската мотивация на Конституционния съд започва на стр. 70. 

 

 

                             Р Е Ш Е Н И Е   

                       на Конституционния съд на Словашката република  
  
                                            в името на Словашката република 

 

PL. ÚS 17/08-238
1
  

 

Конституционният съд на Словашката република в открито заседание на 20 

май 2009 г. в пленум, съставен от председателя Ивета Мацейкова и от съдиите Ян 

Аукст, Петер Бърняк, Любомир Добрик, Людмила Гайдошикова, Юрай Хорват, 

Сергей Кохут, Ян Луби, Милан Лалик, Лайош Месарош, Марианна Мохначова, 

Ладислав Орос и Рудолф Ткачик, 

                                                 
1
 С „PL. ÚS“ се обозначават решенията на пленума на конституционния съд, с I  ÚS  - на първия му сенат, а с 

„IΙ  ÚS“ – на втория – бел. ред. Текстът на настоящото решение в оригинал е достъпен на: 

https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/99f2fbf5-86cf-452d-bc2b-

e5056badacd4/Rozhodnutie%20-%20Rozhodnutie%20PL.%20%C3%9AS%2017_08.pdf  

https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/99f2fbf5-86cf-452d-bc2b-e5056badacd4/Rozhodnutie%20-%20Rozhodnutie%20PL.%20%C3%9AS%2017_08.pdf
https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/99f2fbf5-86cf-452d-bc2b-e5056badacd4/Rozhodnutie%20-%20Rozhodnutie%20PL.%20%C3%9AS%2017_08.pdf
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по искане на група от 46 депутати от Националния съвет
2
 на Словашката 

република по делото за вземане на мерки за установяване на евентуално 

несъответствие от закон № 458/2003 ДВ за конституиране на Специалния съд и на 

Службата на специалната прокуратура и за изменение и допълнение на някои 

закони съгласно действащите разпоредби; несъответствие на словосъчетанието „на 

председателя на Специалния съд” и „на заместник-председателя на Специалния 

съд” в § 4, ал. 2, буква c), от Закон № 185/2002 ДВ за Съдебния съвет на 

Словашката република и за изменение и допълнение на някои закони съгласно 

действащите разпоредби; несъответствие на § 5, ал. 2, на словосъчетанието „на 

Специалния съд“ в § 8, ал. 1 буква a) и b), § 9, на цялата пета глава на втора част, 

както и на словосъчетанието „за Специалния съд “ в § 45, ал. 1 и § 51, ал. 5, на 

словосъчетанието „и на Специалния съд“ в § 59, на словосъчетанието „от 

председателя на Специалния съд“ в § 67, ал. 1, буква c), на словосъчетанието „и на 

Специалния съд“ в § 71, ал. 1, буква c), първа точка, на словосъчетанието 

„Специалният съд“ в § 73, ал. 4, на несъответствие на § 74, ал. 6, на 

словосъчетанието „директорът на управлението на Специалния съд осъществява 

управлението на Специалния съд“ в § 78, ал. 2, на несъответствие на § 84, ал. 5, на 

словосъчетанието „на председателя на Специалния съд a“ в § 85, § 91, на 

словосъчетанието „Специалният съд“ в § 92, ал. 1 от Закон № 757/2004 ДВ за 

съдилищата и за изменение и допълнение на някои закони съгласно действащите 

разпоредби; на несъответствие на словосъчетанието „Специалният съд“ в § 10 ал. 4, 

на словосъчетанието „и Специалният съд“ в § 10, ал. 5, на несъответствието на § 14, 

§ 16, ал. 2, § 18, ал. 4, § 19, ал. 1 на второто изречение, § 21, ал. 2 буква b), § 22, ал. 

2, § 23, ал. 2, § 24, ал. 3, на несъответствие на словосъчетанието „и Специалният 

съд, ако става дума за дело, спадащо към неговите компетенции“ в § 24, ал. 4, на 

словосъчетанието „Специалният съд“ след думите „Върховният съд,“ и на 

словосъчетанието „и Специалният съд“ в частта на изречението след точката и 

запетаята в § 56, ал. 2, на несъответствие на § 196, ал. 1 на второто изречение, § 315, 

на второто изречение, § 477, буква d), думите след точката и запетаята от Закон № 

301/2005 ДВ –  Наказателнопроцесуален кодекс, съгласно действащите разпоредби; 

на несъответствие на § 4, ал. 3 от закона на Националния съвет на Словашката 

република № 171/1993 ДВ за Полицейския корпус съгласно действащите 

разпоредби; на несъответствието на § 11, ал. 3, § 12, ал. 4, последно изречение, на 

словосъчетанието „и Специалният съд“ в § 14, ал. 2, § 24, ал. 2, последно изречение, 

§ 34 ал. 8, на словосъчетанията „и на съдията от Специалния съд“ и „или 

Специалният съд“ в § 66, ал. 1, на словосъчетанията „и на председателя на 

Специалния съд“ в § 68, ал. 1, буква c), „и на заместник-председателя на 

Специалния съд“ в § 68, ал. 1, буква d), „и на председателя на състава на 

Специалния съд“ в § 69, ал. 1, буква a), „и на съдия в Специалния съд“ в § 69, ал. 1, 

буква b), на несъответствието § 69, ал. 2, § 72, ал. 1, последно изречение, и ал. 2, 

последно изречение, на словосъчетанията „и на Специалния съд“ в § 83, ал. 1, „и на 
                                                 
2
 Национален съвет (Národna rada) е името на словашкия парламент – еднокамерно законодателно тяло, 

избирано пряко от населението – б.ред. 
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председателя на Специалния съд“ в § 114, ал. 2, „председателят на Специалния съд“ 

в § 114, ал. 5, на несъответствие на § 150, ал. 3, § 150a, § 151c от Закон № 385/2000 

ДВ за съдиите и съдебните заседатели и за изменение и допълнение на някои 

закони съгласно действащите разпоредби; на несъответствие на § 46 ал. 2, на 

словосъчетанието „и то за делата, които спадат към компетенциите на Специалния 

съд“ в § 55b, ал. 1, от Закон № 153/2001 ДВ за прокуратурата съгласно действащите 

разпоредби; на несъответствие на словосъчетанието „и на Специалния съд“ в § 2, 

буква a) от Закон № 65/2001 ДВ за управлението и събирането на съдебните 

вземания съгласно действащите разпоредби; на несъответствие § 150a от Закон № 

312/2001 ДВ за държавната служба и за изменение и допълнение на някои закони 

съгласно действащите разпоредби; на несъответствие на словосъчетанието „това не 

важи, ако става дума за дело, спадащо към компетенциите на Специалния съд“ в § 

4a, ал. 1, буква a), от Закон № 166/2003 ДВ за защитата на личния живот от 

неправомерно използване на информационно-технически средства и за изменение и 

допълнение на някои закони (Закона за защита от подслушване) съгласно 

действащите разпоредби; на несъответствие на словосъчетанието „освен съдия от 

Специалния съд“ в § 34, ал. 1, буква f), от Закон № 215/2004 ДВ за защита на 

класифицираната информация и за изменение и допълнение на някои закони 

съгласно действащите разпоредби; на несъответствие на § 5 от Закон № 371/2004 

ДВ за седалищата и районите на съдилищата на Словашката република и за 

изменение от закон № 99/1963 ДВ – Граждански процесуален кодекс, съгласно 

действащите разпоредби (в редакцията съгласно Закон № 428/2004 ДВ и № 

757/2004 ДВ) в действащия към момента вариант с чл. 1, ал. 1 от Конституцията на 

Словашката република самостоятелно, както и във връзка с чл. 46, ал. 1; чл. 141, ал. 

1 и 2; чл. 141a, ал. 4, буква b); чл. 144, ал. 1; чл. 145, ал. 2, и чл. 148, ал. 1 и 2 от 

Конституцията на Словашката република, във връзка с чл. 6, ал. 1 от Конвенцията 

за защита на правата на човека и основните свободи, и във връзка с чл. 11, ал. 1 от 

Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу корупцията, с чл. 12, 

ал. 1 и 2 от Конституцията на Словашката република във връзка с чл. 1, ал. 1; чл. 46, 

ал. 1; чл. 48, ал. 1 и 2; чл. 145 ал. 2, и чл. 148, ал. 1 и 2 от Конституцията на 

Словашката република, а също така самостоятелно с чл. 6, ал. 1 от Конвенцията за 

защита на правата на човека и основните свободи, както и с чл. 11, ал. 1 от 

Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу корупцията, 

взе следното 

Решение: 

1. Разпоредбите на чл. 1, § 1 от Закон № 458/2003 ДВ за конституиране на 

Специалния съд и Службата на специалната прокуратура и за изменение и 

допълнение на някои закони съгласно действащите разпоредби, словосъчетанието 

„председателя на Специалния съд“ и „и заместник-председателя на Специалния 

съд“ в § 4, ал. 2, буква c), от Закон № 185/2002 ДВ за Съдебния съвет на 

Словашката република и за изменение и допълнение на някои закони съгласно 
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действащите разпоредби; § 5, ал. 2, словосъчетанието „и на Специалния съд“ в § 8, 

ал. 1, буква a), словосъчетанието „на Специалния съд“ в § 8, ал. 1, буква b), § 9, 

цялата пета глава на втора част, както и словосъчетанието „и за/в Специалния съд“ 

в § 45, ал. 1, словосъчетанието „за Специалния съд,“ в § 51, ал. 5, второто изречение 

в § 59, словосъчетанието „и от председателя на Специалния съд“ в § 67, ал. 1, буква 

b), словосъчетанието „и на Специалния съд“ в § 71, буква c) в първа точка, 

словосъчетанието „Специалният съд, a“ в § 73, ал. 4, § 74, ал. 5, словосъчетанието 

„директорът на управлението на Специалния съд осъществява управлението на 

Специалния съд“ в § 78, ал. 2, § 84, ал. 5, словосъчетанието „на председателя на 

Специалния съд и“ в § 85, § 91, словосъчетанието „и Специалният съд“ в § 92, ал. 1 

от Закон № 757/2004 ДВ за съдилищата и за изменение и допълнение на някои 

закони съгласно действащите разпоредби; словосъчетанието „Специалният съд“ в § 

10, ал. 4, частта на изречението преди точката и запетаята в § 10, ал. 5, § 14, § 16, ал. 

5, § 18, ал. 4, § 19, ал. 1 второто изречение, § 21, ал. 2, буква b), § 22, ал. 2, § 23, ал. 

2, § 24, ал. 3, словосъчетанието „и Специалният съд, ако става дума за дело спадащо 

към неговите компетенции“ в § 24, ал. 4, словосъчетанието „Специалният съд“ след 

думите „Върховният съд,“ и словосъчетанието „и Специалният съд“ в частта на 

изречението след точката и запетаята в § 56, ал. 2, § 196, ал. 1, второ изречение, § 

315, второ изречение, думите след точката и запетаята в § 477, буква d), от Закон № 

301/2005 ДВ – Наказателнопроцесуален кодекс съгласно действащите разпоредби; 

словосъчетанието „в делата, спадащи към компетенциите на Специалния съд 

съгласно специален закон“ в § 4, ал. 3 от Закона на Националния съвет на 

Словашката република № 171/1993 ДВ за Полицейския корпус съгласно 

действащите разпоредби; § 12, ал. 2 и последното изречение в ал. 4, 

словосъчетанието „и изпълнява условията съгласно § 12, ал. 2“ в § 14, ал. 2, 

последното изречение в § 24, ал. 2, § 34, ал. 8, словосъчетанията „и съдия в 

Специалния съд“ и „или Специалният съд“ в § 66, ал. 1, словосъчетанията „и на 

председателя на Специалния съд“ в § 68, ал. 1, буква c), „и на заместник-

председателя на Специалния съд“ в § 68, ал. 1, буква d), „и на председателя на 

състава на Специалния съд“ в § 69, ал. 1, буква a), „и на съдия в Специалния съд“ в 

§ 69, ал. 1, буква b), § 69, ал. 2, § 72, ал. 1, последно изречение и ал. 2, последно 

изречение, словосъчетанията „и председателя на Специалния съд“ в § 114, ал. 2, 

„председателя на Специалния съд“ в § 114, ал. 5, § 150, ал. 3, § 150a и § 151c от 

Закон № 385/2000 ДВ за съдилищата и съдебните заседатели и за изменение и 

допълнение на някои закони съгласно действащите разпоредби; § 46, ал. 2, 

словосъчетанието „и то по делата, спадащи към компетенциите на Специалния съд“ 

в § 55b, ал. 1 от Закон № 153/2001 ДВ за прокуратурата съгласно действащите 

разпоредби, словосъчетанието „включително на Специалния съд“ в § 2, буква a), от 

Закон № 65/2001 ДВ за управлението и събирането на съдебните вземания съгласно 

действащите разпоредби; § 150a от Закон № 312/2001 ДВ за държавната служба и за 

изменение и допълнение на някои закони съгласно действащите разпоредби; 

словосъчетанието „това не важи, ако става дума за дело, спадащо към 

компетенциите на Специалния съд“ в § 4a, ал. 1, буква a), от Закон № 166/2003 ДВ 
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за защитата на личния живот от неправомерно използване на информационно-

технически средства и за изменение и допълнение на някои закони (Закона за 

защита от подслушване) съгласно действащите разпоредби; словосъчетанието 

„освен съдия в Специалния съд“ в § 34, ал. 1 буква f) от Закон № 215/2004 ДВ за 

защита на класифицирана информация и за изменение и допълнение на някои 

закони съгласно действащите разпоредби; § 5 от Закон № 371/2004 ДВ за 

седалищата и районите на съдилищата на Словашката република и за изменение от 

закон № 99/1963 ДВ – Граждански процесуален кодекс, съгласно действащите 

разпоредби (във редакцията съгласно Закон №. 428/2004 ДВ и № 757/2004 ДВ) в 

действащия към вариант, противоречат на чл. 1, ал. 1; чл. 141, ал. 1; чл. 141a, ал. 4, 

буква b); чл. 144, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Конституцията на Словашката 

република, чл. 148, ал. 1 и 2 от Конституцията на Словашката република, и с чл. 11, 

ал. 1 от конвенцията на Организацията на обединените нации срещу корупцията.  

2. Прекратява производството по предложението на 46 депутати на 

Националния съвет на Словашката република в частта, отнасяща се до произнасяне 

по несъответствието на словосъчетанието „от председателя на Специалния съд“ в § 

67, ал. 1, буква c); по несъответствието § 74, ал. 6 от Закон № 757/2004 ДВ за 

съдилищата и за изменение и допълнение на някои закони съгласно действащите 

разпоредби; по несъответствието на § 16, ал. 2 от Закон № 301/2005 ДВ – 

Наказателнопроцесуален кодекс, съгласно действащите разпоредби; по 

несъответствието на § 11, ал. 3 и на словосъчетанието „и на Специалния съд“ в § 83, 

ал. 1, от Закон № 385/2000 за съдиите и съдебните заседатели и за изменение и 

допълнение на някои закони съгласно действащите разпоредби с чл. 1, ал. 1 от 

Конституцията на Словашката република самостоятелно, както и във връзка с чл. 

46, ал. 1; чл. 141, ал. 1 и 2; чл. 141a, ал. 4, буква b); чл. 144, ал. 1; чл. 145, ал. 2, и чл. 

148, ал. 1 и 2 от Конституцията на Словашката република, във връзка с чл. 6, ал. 1 

от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, и във връзка с 

чл. 11, ал. 1 от Конвенцията срещу корупцията на Организацията на обединените 

нации; с чл. 12, ал. 1 и 2 от Конституцията на Словашката република във връзка с 

чл. 1, ал. 1; чл. 46, ал. 1; чл. 48, ал. 1 и 2; чл. 145, ал. 2, и чл. 148, ал. 1 и 2 от 

Конституцията на Словашката република, а също така самостоятелно с чл. 6, ал. 1 

от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, както и с чл. 

11, ал. 1 от Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу 

корупцията. 

3. Въз основа на настоящото решение не се възобновява наказателното 

производство по влезлите в сила, но неизпълнени присъди на Специалния съд, 

издадени в наказателното производство до деня на спиране на действието от закон 

№ 458/2003 ДВ за конституиране на Специалния съд и на Службата на специалната 

прокуратура и за изменение и допълнение на някои закони съгласно действащите 

разпоредби на Наказателниопроцесуалния кодекс по смисъла на § 41b от Закон на 

Националния съвет на Словашката република № 38/1993 ДВ за организацията на 

Конституционния съд на Словашката република, за производството пред него и за 

положението на неговите съдии съгласно действащите разпоредби. 
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4. Оставя без уважение останалата част от предложението на групата от 46 

депутати на Националния съвет на Словашката република.  

Мотиви: 

I. 
На 11 февруари 2008 г. в Конституционния съд на Словашката република 

(по-нататък само „Конституционният съд“) постъпи искане от група от 46 депутати 

на Националния съвет на Словашката република (по-нататък само „вносителите“) 

от февруари 2008 г. за започване на производство относно установяване на  

конституционосъобразност от законови разпоредби съгласно чл. 125, ал. 1, буква a) 

от Конституцията на Словашката република (по-нататък „Конституцията“), респ. § 

37 и сл. от Закона на Националния съвет на Словашката република № 38/1993 ДВ за 

организацията на Конституционния съд на Словашката република, за производство 

пред него и за положението на неговите съдии съгласно действащите разпоредби 

(по-нататък само „Законът за Конституционния съд“). Въз основа на искане на 

Конституционния съд от 21 февруари 2008 г. посоченият представител допълни 

искането на вносителите с писмени заявления от 3 март 2008 г. и 11 март 2008 г., 

получени в Конституционния съд на 6 март 2008 г. и 17 март 2008 г. 

Вносителите искат Конституционният съд с решение да обяви 

несъответствие на описаните текстове на общозадължителни законови разпоредби с 

описаните разпоредби от конституцията, Конвенцията за защита на правата на 

човека и основните свободи (по-нататък само „Конвенцията“) и Конвенцията на 

Организацията на обединените нации срещу корупцията (обнародвана в Сборника 

със закони
3
 с известие на Министерството на външните работи на Словашката 

република № 434/2006 ДВ; наричана по-нататък и „Конвенцията на ООН срещу 

корупцията“). 

Конституционният съд, след предварително разглеждане на искането за 

започване на производство, стигна до заключение, че са изпълнени предпоставките, 

определени в Конституцията и в Закона за Конституционния съд за разглеждане на 

делото по същество и затова с определение по дело PL. ÚS 17/08-78 от 21 май 2008 

г. допусна посоченото искане за разглеждане по същество. 

 Вносителите обосновават своето предложение по следния начин: „... 

Конституирането на Специалния съд е в противоречие с принципите на 

правовата държава... по смисъла на чл. 1, ал. 1 от Конституцията на 

Словашката република. Правовата държава, независимо дали в първоначалните 

концепции на англо-американската „rule of law“
4
, или континенталната, 

изхождаща от немската теория на „Rechtstaat“
5
, съдържа основни принципи, 

които са универсално възприети... Към тях правната доктрина традиционно и 

                                                 
3
 Еквивалент на „Държавен вестник“ – б.пр; 

4
 „върховенство на правото“ – б. пр; 

5
 „правова държава“ – б. пр.; 
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устойчиво причислява „принципа на върховенство на правото, на ограниченото 

управление при ограничено (лимитирано) мнозинство, на конституционността и 

законосъобразността, на правата на човека, разделението на властите и 

суверенитета на народа, независимостта на съдебната власт и някои други” 

(Prusák, J. Теория на правото (Teória práva). Братислава, издателски отдел на 

Юридическия факултет на Университета „Ян Амос Коменски“, 1997, с. 166. По 

подобен начин също и учебниците по Конституционно право – например Свак, Й. и 

кол. Конституционно право на Словашката република (Ústavné právo Slovenskej 

republiky). APZ, Bratislava, 4. издание, 2006; или специализираните монографии – 

например Bröstl, A. Правовата държава. Понятия, теории, принципи.(Právny štát. 

Pojmy, teórie, princípy.) Медес, Кошице, 1995.) Повечето от тези принципи са 

залегнали и директно в текста от конституцията на Словашката република 

(например независимостта на съдебната власт – чл. 141, ал. 1), или произтичат 

от систематиката и структурирането от конституцията на Словашката 

република (разделението на властите) и онези, които не са описани изрично в 

Конституцията на Словашката република, се приемат от Конституционния съд 

на Словашката република в рамките на теорията за материалната правова 

държава, която той постоянно прилага под формата на константно 

съдопроизводство от самото начало на своето съществуване през 1993 г. … 

Материалната правова държава принципно се отличава от формалната правова 

държава, която фаворизира принципа от законосъобразност в тесен смисъл на 

„лишеното от ценности” позитивно право. Същността на материалната правова 

държава е да внася в системата на позитивното право при формалната 

законосъобразност и основните принципи и стойности, на които се основава 

демократичното общество… Точно и постоянно това подчертава например и 

Конституционният съд на Чешката република още от самото начало на своята 

дейност по вземане на решения. Още в решение № Pl. ÚS 19/93 този съд заявява, че 

Конституцията на Чешката република не е основана единствено на ценностен 

неутралитет, не е само „ограничаване на институциите при процесите, а 

вгражда в своя текст и определени нормативни идеи, изразяващи основните 

ненакърними ценности на демократичното общество. Конституцията приема и 

спазва принципа от законността като съставна част от цялостната концепция 

за правовата държава, не обвързва обаче позитивното право само с формалната 

законност, а подчинява в съдържателно отношение тълкуването и използването 

на правните норми на техния материален смисъл, обуславя правото със 

спазването на основните конститутивни ценности на демократичното общество 

и чрез тези ценности измерва и използването на правните норми… Това разбиране 

за конституционната държава отхвърля формално рационалната легитимност 

на режима и формалната правова държава.” 

Това означава, че концепцията за материалната правова държава внася в 

правния ред основните принципи и ценности, които са свързани с демократичната 

държава. Затова законодателят няма право на свободни преценка, освен в тези 

случаи, когато Конституцията на Словашката република не забранява създаване 
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на определен институт, защото нейният текст не може да уреди всички 

ситуации, а тъкмо напротив, със своя текст Конституцията на Словашката 

република трябва да направи възможно такова тълкуване, което е в 

съответствие с ценностите на демократичната държава. Това задължава преди 

всичко законодателя да спазва тези принципи и ценности, защото по смисъла на 

чл. 2, ал. 2 от конституцията на Словашката република и Националният съвет на 

Словашката република е държавен орган, който може да действа само въз основа 

от конституцията и в нейните рамки… Конституционният съд на Словашката 

република посочва във връзка с това в решение № Pl. ÚS 29/95, че „ако 

Националният съвет на Словашката република иска да регламентира определени 

обществени отношения като правни отношения, може да го направи само в 

рамките и по начин, който е в съответствие с Конституцията“. Във връзка с 

възможността за конституиране на какъвто и да било тип съд с аргумента, че 

чл. 143, ал. 1 от конституцията на Словашката република позволява да се 

създават „други съдилища”, това означава, че Националният съвет на 

Словашката република не може със закон да учреди какъвто и да било съд. В духа 

на материалното право може да учреди само такъв вид съд, който е в 

съответствие с основните ценности и принципи на демократичната държава. В 

съответствие ли е с тези ценности и принципи Специалният съд, учреден със 

закон № 458/2003 ДВ? 

В отговор на поставения въпрос за съответствие на Специалния съд с 

демократичните ценности трябва да се започне с характеристиката на 

Специалния съд, и то най-вече с оглед на това, дали става дума за специализиран 

съд или за извънреден съд. В тази част може да се анализира значението на 

думите „извънреден“ и „специален“. Това разграничение има ключово значение за 

неговата съвместимост с принципа на правовата държава. В демократичната 

държава специализираните съдилища са по-скоро правило, отколкото изключение, 

докато в случая с извънредните съдилища това е обратно. 

За обичайността на действията по учредяване на специализирани съдилища 

в демократичните държави свидетелства и създаването на общи съдилища със 

специализирано съдопроизводство, които по смисъла от закон № 371/2004 ДВ за 

седалищата и районите на съдилищата на Словашката република и за изменение 

от закон № 99/1963 ДВ – Граждански процесуален кодекс, съгласно действащите 

разпоредби са съдилища по несъстоятелност и оздравяване (§ 9), съдилища за 

чекове и менителници (§ 10), съдилища за защита на индустриалната 

собственост (§ 11), съд по защита на правата на конкуренцията (§ 12), съд за 

борсови сделки (§ 13), съдилища за правото на убежище и бежанците (§ 14). 

Извънредният съд, от друга страна, е съвместим с принципа на правовата 

държава в демократичните държавни режими само по изключение, за постигане 

на извънредна сериозна цел, която не е възможно да бъде постигната по друг 

начин.  

Сред основните характерни признаци на извънредния съд спадат преди всичко: 
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- наказателноправният характер (извънредните съдилища не се учредяват 

за вземане на решение в гражданскоправни спорове, а само за вземане на решение 

относно виновността и наказанието в наказателното производство), 

- обществената необходимост на демократичната държава да решава 

възникнала извънредна ситуация, предизвикана от военно положение, природни 

бедствия във вид например на наводнения или други стихийни бедствия, където е 

необходимо по специален начин да се опази животът, здравето и имуществото на 

гражданите, като същевременно на тази ситуация не могат адекватно да 

отговорят редовните (общите) съдебни органи на държавата, 

 - специалният и целесъобразен начин за избора на съдиите и тяхното 

положение, който трябва да служи за това, да бъде изпълнена целта, която се 

преследва с неговото учредяване.  

От правната доктрина, характеризираща извънредното съдопроизводство 

в нашата среда, може да се посочи монографията на F. Zoubеk.Съдилища и 

юрисдикции. (Soudy и soudnictví). прага, C. H. BECK/SEVT, 1995. В главата, 

озаглавена „Извънредни съдилища“, на с. 212 се посочва: „Тези съдилища се 

създават изключително в областта на наказателното съдопроизводство, и то при 

толкова извънредни обстоятелства, че редовното провеждане на съдебния процес 

се оказва в конфликт с други държавни интереси, на които е даден приоритет… 

Характерна особеност на извънредните съдилища е преди всичко специалният 

избор на съдии, които трябва да действат в тях, и то с явна тенденция да се 

отнася за лица, които ще дават приоритет на специални интереси, които водят 

до установяването на извънредни съдилища.” Като пример за такива съдилища на 

наша територия посочва извънредните народни съдилища, учредени с 

президентски декрети от 1946 г. при Държавния съд, който е учреден още през 

1923 г. като специален съд, но като съд, предназначен за водене на политически 

процеси започва фактически да функционира едва след февруари 1948 г. 

Сред основните и характерни признаци на Специалния съд спадат: 

- компетенцията в наказателното съдопроизводство, която е стеснена в 

сравнение с общите съдилища само до вземане на решение по извънредно важни за 

държавата дела, до такава степен, че да бъде постигната предварително 

поставената цел, изразена в обосноваващия доклад към закон № 458/2003 ДВ (по-

добра специализация и защита на съда и прекъсване на някои местни връзки, 

които може да повлияят върху разкриването, разследването и евентуално върху 

самия съдебен процес в случаите на преследване на корупцията), и 

- специален избор на съдии на Специалния съд, със специални проверки, 

реализирани от изпълнителната власт, и създаване на специални условия, 

включително специално оценяване за тези съдии, за да могат фактически да 

изпълняват съдопроизводството в гореспоменатия интерес.  

С оглед на това, че и при двата основни и характерни признака се стига не 

само до формално, но и до реално припокриване, може да се констатира, че 

Специалният съд притежава признаци не на специализирана юрисдикция, а на 

извънредна юрисдикция. С оглед на тясната взаимовръзка между политическите 
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интереси на изпълнителната власт и института на извънредните 

правораздавателни органи демократичните държави са много въздържани при 

тяхното създаване. В стремежа си да предотвратят злоупотреба с този 

институт много конституции на демократични държави изрично забраняват в 

конституциите учредяване на извънредни – специфични съдилища, което важи 

особено за държавите от Централна и Източна Европа, които имат 

изключително негативен опит с такива съдилища от времето на тоталитарния 

режим…  

В действителност Конституцията на Словашката република не е 

забранила на Националния съвет да учреди Специален съд, но принципът на 

материалната правова държава обвързва създаването на такъв един „специален 

съд” в демократичните държави с изключителни случаи, когато решаването на 

определени спорове не е възможно да се постигне посредством общото 

съдопроизводство. Съществуваше ли такъв неотложен обществен интерес при 

учредяването на Специалния съд? 

 Чрез използването на историко-правния метод може да се търси такъв 

неотложен обществен интерес при учредяването на Специалния съд в 

обосноваващия доклад към закон № 458/2003 ДВ. В него се посочва, че главна 

причина за учредяване на Специалния съд е защитата от корупцията и 

организираната престъпност. „Корупцията и организираната престъпност 

представляват една от най-големите опасности, с които държавите се борят в 

интерес на запазване на сигурността, стабилността и икономическото развитие. 

Корупцията застрашава правовата държава, демокрацията и правата на човека, 

нарушава конкуренцията, пречи на стопанското развитие, заплашва 

стабилността на демократичните институции и моралните устои на 

обществото. Организираната престъпност застрашава сигурността и 

икономиката на отделните държави, функционирането на обществото, 

демокрацията, независимостта на държавните органи и интегритета на 

финансовите институции. Преди няколко години проблемът с корупцията и 

организираната престъпност беше възприеман само като локален и 

вътрешнодържавен проблем. Днес корупцията и организираната престъпност 

имат наднационален характер и се превръщат в съществен глобален проблем на 

човечеството, за решаването на който е неизбежно предприемането на 

ефективни мерки… Срещу разрастващата се наказателна дейност в областта на 

корупцията и организираната престъпност трябва да се предприемат други 

ефективни мерки. Една от тези мерки би трябвало да бъде приемането на 

предлаганата правна регламентация, която да осигури специализация и 

координирано действие на органите, действащи в наказателното производство 

срещу корупцията и организираната престъпност. Подобен подход към 

решаването на тази проблематика е бил приет и в други страни.“ 

В следващата част на обосноваващия доклад се привеждат и примери от 

„други страни”, като обаче се посочват институциите, чиято задача не е 

вземане на решение относно виновността и наказанието, а само разследване на 
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наказуемите деяния. Тези сравнителни аргументи имат следователно смисъл при 

обосноваването на специализираните институции на равнището на органите, 

действащи в досъдебното производство (полицията, прокуратурата), но при 

обосноваване учредяването нa Специалния съд действат с обратен ефект. Към 

тях може да се подхожда и така, че и в другите страни корупцията и 

организираната престъпност са сериозен обществен проблем, но не толкова 

изключителен, че да е неизбежно учредяването на специален съд с характер на 

извънредна юрисдикция. Може би изключение е Турция, където съгласно 

обосноваващия доклад е учреден съд на държавната сигурност: „Турция, съгласно 

закона за учредяване на съдилищата за държавна сигурност, е разделена на осем 

региона. Тези съдилища се занимават с престъпления срещу неделимата цялост на 

държавата, демокрацията или срещу републиката, които са дефинирани в 

Конституцията при престъпленията срещу вътрешната и външната сигурност 

на държавата, тероризма и организираната престъпност. Съдиите и 

прокурорите в тези съдилища грижливо се избират измежду опитните 

магистрати от Върховния съвет на съдиите и прокурорите за период от четири 

години. Някои съдии избира Министерството на отбраната от редовете на 

военните съдии. Посочените престъпления в досъдебното производство се 

разследват от прокурори. Разследването не може да се води от силите по 

сигурността. Съгласно закона за учредяване на съдилищата за държавна 

сигурност всички следствени действия (например разпити, очни ставки, разпит на 

свидетели, претърсване на жилища, изземване на имущество) се водят от 

прокуратурата посредством полицията. Съществува и военна прокуратура. На 

равнището на всяка бригада се преследват военни престъпления, извършени във 

военна зона.”  

Следователно единствен образец за учредяване на съд от специален вид в 

обосноваващия доклад към закон № 458/2003 ДВ за учредяване на Специалния съд и 

Службата на специалната прокуратура е била Турция, която обаче е в постоянен 

вътрешен въоръжен конфликт с кюрдското национално малцинство. Във връзка с 

това е необходимо да се насочи вниманието към наказателните дела, решавани от 

Европейския съд по правата на човека срещу Турция относно изтезания или дори 

изчезване на кюрди.  

В специална част към § 2, към необходимостта да се учреди Специалният съд, 

обосноваващият доклад посочва: „Повишаването на ефективността на борбата 

срещу корупцията и организираната престъпност изисква специализация и 

координация на работата на всички органи, действащи в наказателното 

производство. По тази причина се предлага учредяване на Специалния съд със 

седалище в Братислава с правомощия за цялата територия на Словашката 

република, който ще бъде компетентен да действа и да взема решение по 

наказателни дела, спадащи към компетенциите на Службата на специалната 

прокуратура.” Никакъв друг съдържателен аргумент не се посочва за учредяване 

на Специалния съд, при това гореспоменатият аргумент изхожда от 

„социалистическата” концепция, където съдът заедно с полицията и 
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прокуратурата е бил органът, действащ в наказателното производство. Тази 

концепция, присъща на тоталитарната държава, игнорира друг принцип на 

правовата държава, а именно – независимостта на съдебната власт. Тъкмо 

принципът на независимост на съдебната власт, заедно с принципа за разделение 

на властите, наред с отсъствието на извънреден обществен интерес е другият 

аргумент при оценяване на конституционността на учредяването на Специалния 

съд.  

Със създаването на Специалния съд се стигна и до нарушаване на чл. 1, ал. 1 

от конституцията във връзка с чл. 143, ал. 1 и 2 от конституцията, тъй като 

възможността със закон да се учредят „други” съдилища не означава за 

законодателя произволна възможност за учредяване на какъвто и да е съд. В 

правовата държава, основана не само на формалния принцип от 

законосъобразността, но и на материалния принцип от законосъобразността, е 

възможно да се учреди извънреден съд само при неотложен обществен интерес. 

Доизграждането на системата на органите, действащи в наказателното 

производство, за борба срещу корупцията и организираната престъпност със 

Специалния съд в правовата държава не е от достатъчен неотложен обществен 

(публичен) интерес, и то не само от материална гледна точка, но и от 

историческа гледна точка (отрицателният опит от извънредното 

съдопроизводство на наша територия), както и от сравнителна гледна точка 

(Словашката република не представлява държава, която в сравнение с 

останалите европейски държави би била извънредно застрашена от корупцията и 

организираната престъпност).  

Кога Специалният съд би имал легитимност? Само ако върховните и 

жизненоважни интереси на държавата и стандартът на правата на човека биха 

били до такава степен застрашени, че без съществуването на извънредна 

юрисдикция не би било възможно да се предотвратят конституционен разпад, 

заплаха за жизненоважните интереси на държавата, масово нарушаване на 

правата на човека. Извънредното съдопроизводство е, с други думи, само по себе 

си винаги неадекватна и противоконституционна намеса в разделението на 

властите. Затова то е приемливо само ако е налице по-висш интерес като 

самостоятелен баланс между отделните елементи на властта и това не е 

заплаха за гореспоменатите ценности. Такъв е случаят на Испания, където се 

води въоръжена борба на сепаратистки групи за откъсване на части от 

територията от Испания. 

 Причина за учредяване на Специалния съд (ratio legis) е поставяне под 

съмнение на независимостта и безпристрастността на останалите съдилища от 

другите държавни органи и от гражданите. За да не се разпростре това 

съмнение и върху самия Специален съд, за съдии в този съд бяха подбрани съдии от 

кръга на лицата, отговарящи на условията за заемане на поста конституционен 

съдия, чрез режима на проверки по сигурността, които иначе извеждат своето 

право на достъп до класифицирана информация от демократичния произход на 

своята длъжност, пряко или косвено (PL. ÚS 6/04). Ratio legis се състои в 
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недоверието от законодателя към независимостта и безпристрастността на 

съдилищата. По такъв начин легитимността на Специалния съд се основава на 

отричането или най-малкото на поставянето под съмнение на независимостта и 

безпристрастността на другите съдилища.  

Конституционният съд счита принципа на независимост на съдебната 

власт във връзка с принципа за разделение на властите за определяща черта на 

съдебната власт, с която тази власт се отличава от властта, осъществявана от 

полицията или прокуратурата. В решение № PL. ÚS 52/99 Конституционният съд 

посочва, че „...основа на независимостта на съдебната власт е разделението на 

властите от законодателна, изпълнителна и съдебна. Същевременно 

независимостта на съдилищата от другите носители на държавната власт 

представлява определяща черта на съдебната власт, с която се обуславя 

редовното изпълнение на нейните функции. Това предполага обаче 

съществуването на конституционни и други гаранции, които защитават 

съдилищата и съдиите от натиск и въздействие от страна на други елементи на 

държавната власт, но също така и от въздействие „отвътре“ от самата 

съдебна система.“  

Характерна черта на Специалния съд като извънреден съд е наличието на 

специално изискване за назначаване на длъжността „съдия“ в Специалния съд. 

Особеността на назначаването на тази длъжност, освен другото, се състои в 

това, че съдията на Специалния съд трябва да изпълни основното законово 

изискване, а именно – да притежава валидно разрешение за достъп до 

класифицирана информация с ниво „строго секретно“. Това условие, по смисъла на 

§ 34 от закон № 215/2004 ДВ за защита на класифицираната информация и за 

изменение и допълнение на някои закони съгласно действащите разпоредби, не е 

необходимо да е налице за останалите съдии, като съгласно възгледите на 

Конституционния съд, изразени в решение № PL. ÚS 6/04, именно заемането на 

магистратска длъжност или на длъжността на депутат в рамките на 

разделението на властите, е обстоятелството, изключващо възможността 

критерий за заемане на тези длъжности да е решение на органите на 

изпълнителната власт: „Параграф 34 от закона определя специална група лица – 

президентът като глава на Словашката република, депутатите от Националния 

съвет като членове на единствения конститутивен и законодателен орган на 

Словашката република, членовете на правителството като върховен орган на 

изпълнителната власт, съдиите в Конституционния съд и от общите съдилища (с 

изключение на тези от Специалния съд) като членове на съдебната власт и 

председателя и заместник-председателя на Върховния контролен институт на 

Словашката република като върховни представители на органа за контрол на 

стопанската дейност – която законодателят принципно е решил да изключи от 

задължителния обхват на предварителната проверка за сигурност. 

Хомогенността на описаната група лица се състои в това, че се отнася за 

върховни или единствени представители от законодателната, изпълнителната и 

съдебната власт, респ. на върховния контролен орган. Честият достъп до 
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класифицирана информация е свързан със заеманата от тях длъжност и 

обуславянето й от проверка по сигурността би било в противоречие както с 

изпълнението на длъжността, така и с нейния демократичен произход (пряко или 

косвено). Затова изваждането на лица от тази група, макар и само на част от 

тях, би било неоснователно”…  

Разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво „строго 

секретно“ се издава от Националната служба за сигурност, която е орган на 

изпълнителната власт. Нейната политическа подчиненост е подчертана от това, 

че директорът на Националната служба за сигурност може да бъде отзован по 

всяко време и без каквато и да е аргументация от Националния съвет на 

Словашката република... Разрешението за класифицирана информация с ниво 

„строго секретно“ издава Националната служба за сигурност на Словашката 

република след извършване на проверка по сигурност, чието съдържание е 

широкообхватно установяване на данни и информация за проверяваното лице. 

Така този орган на изпълнителната власт придобива и събира за съдията от 

Специалния съд и такива данни, които нямат влияние върху легитимността на 

съдията, но след тяхното публикуване могат да повлияят на положението на 

съдията в обществото (например сексуална ориентация, здравна документация). 

Съдиите в Специалния съд са заели длъжността „съдия“ по 

конституционния начин, обаче назначаването или преместването в Специалния 

съд вече е обусловено от такова изискване, което не съществува за другите съдии, 

дори за съдиите, назначени или преместени в окръжен съд, като при това именно 

Специалният съд има статута на окръжен съд. По смисъла на чл. 141a, ал. 4, 

буква b) от Конституцията, става дума също за намеса в компетенциите на 

Съдебния съвет на Словашката република като върховен орган на съдебната 

власт, защото този орган трябва да следи при вземането на решение за 

разпределяне или преместване на съдия в Специалният съд за решението на органа 

на изпълнителната власт дали е налице предпоставката за преместване на съдия 

в Специалния съд. Въпреки че чл. 141a, ал. 4, буква b) от конституцията изрично не 

забранява обуславяне на вземането на решение от Съдебния съвет на Словашката 

република като върховен орган на съдебната власт от условие, чието изпълнение 

зависи от решението на орган на изпълнителната власт, без съмнение става дума 

за нарушаване на разделението на властите и на независимостта на съдебната 

власт.  

Проблемът е намесата на изпълнителната власт в легитимността на съдиите в 

Специалния съд под формата на възможност на Националната служба за 

сигурност: 

- да прекрати валидността на разрешението за проверка по сигурността, 

- да не издаде ново разрешение за проверка по сигурността, тъй като 

срокът на валидност на издаденото разрешение е ограничен до пет години. 

Вместо балансираното действие на отделните елементи на държавната 

власт посредством взаимните им спирачки и лостове в рамките на принципа на 

нейната триделност, в дадения случай положението се накланя в полза на 
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изпълнителната власт, която посредством проверката по сигурността в 

значителна степен нарушава интегритета на съдебната власт и по този начин е 

способна системно да контролира съдиите и прокурорите (на Специалния съд и 

прокуратурата) и така да контролира и съдебната власт, както вече 

констатира Конституционният съд в дело № PL. ÚS 6/04. 

Възможността Националната служба за сигурност да прекрати 

валидността на разрешението за достъп до класифицирана информация или да не 

издаде ново разрешение за достъп до класифицирана информация е неадекватна 

намеса на изпълнителната власт в съдебната власт.  

Неиздаването на ново разрешение за достъп до класифицирана информация 

след изтичане на пет години е същевременно значителна намеса в принципа за 

несменяемост на съдиите. Неограничената продължителност на мандата на 

съдията се променя в мандат на съдията с продължителност пет години, като 

условие за възникването на новия мандат е наличие на ново валидно разрешение за 

достъп до квалифицирана информация. Неограничената продължителност на 

мандата на съдията, като европейски стандарт за осигуряване на съдийската 

независимост, се променя в петгодишен мандат, следователно във временен 

мандат на съдията.  

Решението за прекратяване на валидността или за неиздаване на ново 

разрешение за достъп до класифицирана информация представлява нарушение на 

принципа на правовата държава чрез неадекватна намеса на изпълнителната 

власт в съдебната власт и от гледна точка на конституционната гаранция за 

непреместване на друга работа на съдията по смисъла на чл. 148, ал. 1 от 

конституцията на Словашката република. Съгласно цитирания член съдия може 

да бъде преместен в друг съд само с негово съгласие или въз основа на решение на 

дисциплинарния състав. Принципът на непреместване на друга работа на съдиите 

без тяхното съгласие, в случая на прекратяване на валидността на разрешение за 

достъп до класифицирана информация или на неиздаване на ново разрешение за 

достъп до класифицирана информация, се решава така: ако съдията не даде 

съгласие за своето преместване в съд, различен от Специалния съд, тогава, по 

смисъла на § 150a от закон № 385/2000 ДВ за съдилищата и съдебните заседатели 

и за изменение и допълнение на някои закони съгласно действащите разпоредби, се 

прекратява изпълнението на длъжността. В такъв случай съдията няма да получи 

никаква заплата и така всъщност е принуден да даде съгласие за своето 

преместване, за да получи изобщо заплатата, която му се полага за изпълнение на 

длъжността му, и то поне в размера, който ще получи в съда, където бъде 

преместен, и тази заплата ще бъде значително по-ниска. 

Недоброволното прекратяване на изпълнението на съдийската длъжност и 

последвалото принуждаване за даване на съгласие за преместване в друг съд, в 

резултат от прекратяване на валидността на разрешението или при неиздаване 

на ново разрешение за достъп до класифицирана информация, е фактическо 

отричане на принципа за непреместване на друга работа на съдията като 

гаранция за съдийска независимост по смисъла на чл. 148 ал. 1 от Конституцията, 
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с което такава намеса на изпълнителната власт в легитимността на съдия в 

Специалния съд влиза в противоречие с чл. 1, ал. 1 от конституцията. Сред 

причините за прекратяването законодателят е включил, освен обичайните 

причини за прекратяване на изпълнението на длъжността на съдията, като 

например изпълняване на друга функция (несъвместимост) или здравословни 

причини, също така и липсата на съгласие с преместването му в съд, където 

трябва да бъде преместен след загубата на валидност на разрешението за 

проверка по сигурността. 

Липсата на разрешението за достъп до класифицирана информация обаче 

не може да бъде пречка за изпълнение на длъжността на съдия в никакъв съд. Не 

става дума за решение на орган, намиращ се в рамките на съдебната власт. В 

действителност става дума за принуждаване към съгласие за преместване на 

съдия в друг съд посредством заплахата за загуба на статута на съдия.  

Става дума за модел, отричащ защитата на придобитите права, защото 

съдията няма гарантирано място в Специалния съд за постоянно, нито дори за 

определен времеви интервал, тъй като валидността на разрешението може да 

бъде прекратена по всяко време, включително и тогава, когато е в ход вземането 

на решение по конкретен съдебен процес (наказателен). Така е налице заплаха 

директно върху състава на съда, което може да повлияе на независимостта на 

съда и върху правото на обвиняемия на справедлив процес съгласно чл. 46, ал. 1 от 

Конституцията на Словашката република...  

Така съдиите в Специалния съд са под непрекъсната заплаха от страна на 

изпълнителната власт, непрекъснато са в положението на служители в пробен 

период. От друга страна, Закон № 385/2000 ДВ за съдиите и съдебните 

заседатели в § 150a, ал. 2 задължава съдиите, назначени или преместени в 

Специалният съд, да довършат делото в Специалния съд съгласно принципа на 

непосредствеността, ако вече са дали ход на съдебното следствие и впоследствие 

разрешението за достъп до класифицирана информация във връзка с него е 

загубило валидността си, и същевременно делото не съдържа секретен факт, с 

който този съдия не е оправомощен да се запознае. От това следва, че при загуба 

на валидност на разрешението за достъп до класифицирана информация законът 

третира по нееднакъв начин съдията от Специалния съд, който разглежда дело, 

съдържащо секретен факт, с който съдията не е оправомощен да се запознае, в 

сравнение със съдия, който разглежда дело, несъдържащо секретен факт, с който 

съдията не е оправомощен да се запознае. Как обществеността може да 

възприеме такъв съдия, назначен в Специалния съд, чието разрешение за 

валидност на проверката е загубило валидност, а той продължава да работи по 

делото? Или как може да се гарантира правото от законен съдия и правото на 

справедлив съдебен процес в случай на отстраняване на съдия от гледане на дело 

поради причина, че разрешението му за достъп до класифицирана информация е 

загубило валидност и предмет на делото е секретен факт, с който той не е 

оправомощен да се запознае? 
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Достатъчно е, че Националната служба по сигурността не е извършила 

нова проверка по сигурността за определен съдия или е прекратила валидността 

на първоначалната проверка по сигурността и съдията не може да участва в 

делото, което е редовно определен да разглежда, въпреки че не е бил отведен по 

законния начин и няма дори и намек за съмнение в неговата безпристрастност. 

Такъв съдия обективно не може да бъде независим и неутрален, защото по повод 

на разглеждане на дело, чийто предмет е секретен факт, може да бъде отзован 

точно по време на съдебното следствие. 

При съдия, който работи в Специалния съд, в значителна степен е 

поставена под съмнение и неговата безпристрастност към делото, доколкото 

може да се стигне посредством бъдеща проверка до принуда да се реши делото в 

съответствие с интересите на изпълнителната власт. Решението за отнемане 

на разрешение за достъп до класифицирана информация не е обвързано с принципа 

за точно и пълно установяване на действителното фактическо състояние, 

доколкото при вземането на решение за разрешението за достъп до 

класифицирана информация приложението от закон № 71/1967 ДВ – 

Административен кодекс, е изключено. Стига се следователно и до нарушаване на 

правото на независим и неутрален съд съгласно чл. 6 от Конвенцията за защита 

на правата на човека и основните свободи именно чрез липса на формална 

гаранция за защита от външни влияния поради обективна невъзможност 

фактически да се гарантира невъзможността за оказване на натиск върху 

съдията от Специалния съд (проверката за сигурност губи валидността си след 5 

години и така или иначе съдията отново трябва да се подложи на проверка). 

Независимостта и безпристрастността на съдиите в Специалния съд е 

застрашена пряко от компетенцията на Специалния съд, определена в § 14, ал. 1 

на Наказателнопроцесуалния кодекс, която постановява изключително 

правомощие на този съд да гледа, наред с другото, и престъпленията на 

депутатите от Националния съвет на Словашката република, на директора на 

Националната служба за сигурност. В тези случаи става дума за лица, които 

директно вземат решение за легитимността на съдията от Специалния съд чрез 

даване или прекратяване на разрешение за достъп до класифициарана 

информация, и от волята на които зависи по-нататъшното му оставане на тази 

длъжност. Тук се стига не само до нарушаване на обективната независимост на 

съдиите, но и на субективната независимост на съдиите по смисъла на 

практиката на Европейския съд по правата на човека съгласно чл. 6 от 

конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Вземането на 

решение от страна на съдията по дело, което непосредствено е свързано с 

конкретен субект, вземащ решение за продължителността на съдийската му 

длъжност, не само че не може да бъде независимо и неутрално, но и ще 

представлява решение на съдия, който не е независим и не е неутрален. 

Действителното намерение за подчиняване на съдиите в Специалния съд под 

режима на проверките по сигурността не е само да направи от тях квази- 

„държавни служители в сектора по сигурността“, а да създаде нов стандарт на 
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съдопроизводството, основан на отричане на досегашния стандарт на строго 

отделена от другите носители на властта независима съдебна власт и 

същевременно основан на върховната философия на абсолютистката държава и 

кариеристично-административния статут на съдията, назначен или преместен в 

Специалния съд (в случай на недоволство от страна на съдията, същият ще бъде 

отстранен чрез прекратяване на изпълнението на длъжността по закон).  

Разрешението за достъп до класифицирана информация позволява в 

административното производство срещу съдията да се използват като причина 

за отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация факти, 

които не трябва да бъдат доказвани. С други думи, при вземането на решение за 

разрешението не се прилага Административният кодекс; тук важи специална 

процедура по закона за защита на класифицираната информация. В случай на 

предоставяне на разрешение за достъп, актът въобще не се аргументира. Ако 

чрез проверката по сигурността Националната служба за сигурност установи, че 

е налице неизпълнение на предпоставките, тогава издава решение за това.  

Съгласно § 26, ал. 3 от закон № 215/2004 ДВ в решението съгласно алинея 2 

трябва да се посочи основанието, поради което службата е взела решение за 

това, че лицето не може да има достъп до класифицирана информация; фактите, 

които са били основа за решението, от какви аргументи е била водена службата 

при преценка на доказателствата и забележка относно възможността за 

обжалване. Текстът на § 47, ал. 3 от Закон № 71/1967 ДВ – Административнен 

кодекс, посочва какво трябва да съдържа решението:  

В мотивите на акта си административният орган посочва кои факти са 

били основа за решението, от какви аргументи е бил воден при преценка на 

доказателствата, как е използвал правото си на свободна преценка при 

прилагането на правните разпоредби, въз основа на които е вземал решение, и как 

е преценил исканията и възраженията на участниците в процеса и техните 

аргументи относно съдържанието на акта. Следователно... вземането на 

решение от страна на Националната служба за сигурност не се съдържа 

реквизитите, които при провеждане на административно производство трябва 

да притежава крайният акт. Като се изключи това, че при вземането на решение 

Националната служба за сигурност не се ръководи и от общите принципи на 

административно производство, т. е. от принципа за точно и пълно установяване 

на действителното фактическо състояние съгласно § 3, ал. 4 и § 32 от Закон № 

71/1967 ДВ – Административен кодекс... 

Легитимна причина за проверка по сигурността на съдиите в Специалния 

съд би могла да бъде единствено това, че в Специалния съд има най-висок риск за 

изтичане на класифицирана информация в сравнение с другите съдилища. 

Обосноваващият доклад обаче посочва обратното...  

Съществуването на Специалния съд е в основата си не само персонално, но 

и институционално свързано със съществуването на проверките по сигурността. 

Със съществуването на проверките по сигурността е свързано и специалното 

оценяване на тези съдии. Допълнителното заплащане за длъжност е в зависимост 
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от положението на съдията в съда, което пък е в зависимост от валидността на 

разрешението за достъп до класифицирана информация. Историческият опит 

показва, че такива съдилища, чиито съдии се произнасят според желанието на 

представители на изпълнителната власт, не се учредяват така, че да бъде видно, 

че съдията от този съд е пряко подчинен на изпълнителната власт. Обикновено 

влиянието на изпълнителната власт се реализира посредством извънзаконови 

влияния и посредством институции, чието първоначално предназначение е друго.  

Личното допълнително заплащане за съдиите в Специалния съд е създадено 

наистина със закон в § 69, ал. 2 от Закон № 385/2000 ДВ във формата на т. нар. 

надбавка за длъжност, но за разлика от съдията от окръжния съд, който има 

такава надбавка в размер на 1 000 словашки крони, съдията в Специалния съд и 

съдията от Върховния съд на Словашката република, който взема решение за 

обжалване по дела, където на първа инстанция се е произнесъл Специалният съд, 

имат такава надбавка в размер на 6 средни месечни брутни заплати. Тази 

надбавка за длъжност обаче не е постоянна, тъй като се отнема на съдията, в 

случай че не получи ново разрешение за достъп до класифицирана информация от 

Националната служба за сигурност след петте години валидност на 

първоначалното разрешение, евентуално и по-рано, ако Националната служба за 

сигурност прекрати валидността на първоначалното разрешение.  

Независимостта на съдебната власт е основен принцип на правовия ред 

(fundamental principle of the legal system) на Словашката република като правова 

държава. Основните принципи на правовия ред признават всички договарящи се 

държави по международни споразумения за борба срещу организираната 

престъпност и корупцията. Например Наказателната конвенция за борба с 

корупцията на Съвета на Европа от 27 януари 1999 г., в сила за Словашката 

република от 1 юли 2002 г., в чл. 20 за специализираните органи за борба с 

корупцията посочва, че лицата или органите, специализиращи се в борбата с 

корупцията, трябва да притежават необходимата независимост, в 

съответствие с основните принципи на правния ред на договорната страна, с цел 

ефективно и независимо от какъвто и да било натиск свободно изпълняване на 

длъжността. 

Следователно съгласно тази конвенция е забранен какъвто и да било 

неправомерен натиск върху органите за борба с корупцията. Още по-старата 

Конвенция на ОИСР за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в 

международните търговски сделки, приета на Конференцията за преговори на 21 

ноември 1997 г. и в сила за Словашката република от 23 ноември 1999 г., в чл. 5 

посочва правилата (rules) и принципите (principles) на страната, на които трябва 

да се подчиняват разследването и наказателното преследване на чуждите 

длъжностни лица. За необходимост от специализирани органи тук не се 

споменава. Най-новото споразумение относно корупцията е Конвенцията на ООН 

срещу корупцията от 3 октомври 2003 г., в сила за Словашката република от 1 

юли 2006 г., която също като Наказателната конвенция за борба с корупцията на 

Съвета на Европа от 27 януари 1999 г., в чл. 36 посочва кои са специализираните 
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органи или лица с необходимата независимост, но определя техния характер като 

органи, специализирани в борбата с корупцията чрез правоприлагане (enforcement), 

а това очевидно не може да бъде съдебна система, която сама взема решение да 

поиска държавата да накаже извършителя чрез правоохранителни и 

правоприлагащи органи, каквито са прокуратурата и полицията. Посоченият 

извод е потвърден и в чл. 11, ал. 1 от Конвенцията на ООН срещу корупцията от 

31 октомври 2003 г., където се заявява, че предотвратяването на корупцията 

сред магистратите трябва да се извърши в съответствие с основните принципи 

на правната система на държавата, страна по Конвенцията, и без това да 

накърнява (without prejudice to) тяхната независимост.  

С учредяването на Специалния съд се е стигнало също така и до създаване 

на очевидна неравнопоставеност между съдиите в общите съдилища и съдиите в 

Специалния съд, а именно:  

заемане на съдийската длъжност, където легитимността на съдията от 

Специалния съд произлиза директно от решението на Националната служба за 

сигурност като орган на изпълнителната власт, докато това условие не важи за 

съдиите в общите съдилища при заемането на тяхната длъжност, 

в постановяването на надбавката за длъжност за съдиите в Специалния 

съд в размер на шест средни номинални месечни заплати на служител в 

стопанството на Словашката република за предходната календарна година, на 

която надбавка нямат право съдиите в общите съдилища,  

в задължително осигуряване безопасността на жилището и на личността 

на съдията от Специалния съд, което в случая на съдиите в общите съдилища е 

само факултативна.  

Член 12, ал. 2 от Конституцията на Словашката република гарантира 

еднакви права и свободи без оглед на пол, раса, цвят на кожата, език, вяра и 

религия, политически или други идеи, национален или социален произход, 

национална или етническа принадлежност, имущество, род или различно 

обществено положение. Никой не може по такива причини да бъде ощетяван, да 

ползва предимство или да бъде поставян в неравностойно положение. 

Конституционният съд на Словашката република в решение номер III. ÚS 64/00 

например посочва: „Съгласно чл. 12, ал. 2 от Конституцията неправомерна 

причина за дискриминация е и различно обществено положение. Фактът дали 

някой е или не е духовник в която и да било църква представлява негово различно 

положение.“ Аналогично може да се каже, че това дали някой е съдия от 

Специалния съд или съдия от общ съд представлява негово различно положение. 

Съдържанието на забраната за дискриминация по смисъла на второто 

изречение на чл. 12, ал. 2 от Конституцията на Словашката република е това, че 

никой не може поради гореспоменатите причини, а следователно и поради 

причина на различно обществено положение, да бъде ощетяван, да бъде поставян 

в по-изгодна или по-неизгодна позиция. Поради своето различно обществено 

положение в сравнение със съдиите в общия съд, съдиите в Специалния съд са 

поставяни както в по-изгодна, така и в по-неизгодна позиция, като съдържанието 
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на правосъдната функция, което осъществяват, е вземане на решение за 

виновността и наказанието в наказателното производство, валидно както за 

съдиите в Специалния съд, така и за съдиите в общите съдилища. Съгласно 

Конституционния съд на Словашката република в становището, изразено в 

решение номер PL. ÚS 8/04, „в общ план и на теоретично равнище принципът на 

равенство е обособен като право на това в еднакви случаи да се третират лицата 

еднакво (формален принцип) и в различни случаи това третиране да се отличава 

(материален принцип).”  

Основният закон на Словашката република не разделя съдебната власт на 

специална власт и на обща, а на Конституционен съд (чл. 124 от Конституцията 

на Словашката република) и общи съдилища (чл. 141 от Конституцията на 

Словашката република).  

Конституцията на Словашката република в чл. 145, ал. 2 постановява 

основните условия за заемане на съдийската длъжност (избираемост в 

Националния съвет на Словашката република, възраст 30 години и висше 

юридическо образование). Цитираният текст същевременно упълномощава 

законодателя да постановява други предпоставки за избиране за съдия. 

Конституцията на Словашката република нито в този член, нито в някой друг не 

предполага създаване на две или повече категории съдии, до които да се отнасят 

принципно различни критерии за възникване на съдийската длъжност. Въпреки 

това законодателят е постановил различен критерий за възникване на 

длъжността „съдия в Специалния съд“, чието изпълнение зависи от решение на 

орган на изпълнителната власт. По такъв начин се е стигнало до нееднакво 

правно положение между съдиите в общите съдилища и съдиите в Специалния 

съд. Разбира се, че законодателят има възможност да регламентира определени 

специални условия за възникване на съдийската длъжност с оглед на 

специализацията на изпълнението на съдийската длъжност, или степента на съда 

в съдебната система. Тези специални условия обаче той трябва да обоснове с 

легитимна цел и тясна връзка между постигането на тази цел и дерогационните 

разпоредби. Това е констатирал и Конституционният съд на Словашката 

република в решение номер PL. ÚS 21/00: „За дискриминационна разпоредба може 

да се счита такава разпоредба… която решава еднакви или аналогични ситуации 

по различен начин, като такъв подход законодателят не може или не е способен 

разумно да обоснове с легитимна цел и с това, че тази цел трябва да се постига 

именно с избраното законодателно решение.“ 

Каква легитимна цел е преследвал законодателят, когато е постановил 

като условие за възникване на длъжността „съдия в Специалния съд“ разрешение 

за достъп до класифицирана информация? Целта е била селекция въз основа на 

представите на изпълнителната власт за съдилищата, компетентни да 

осъществяват политиката на правителството в борбата срещу корупцията и 

организираната престъпност, това означава съдии, които от гледна точка на 

своето минало не биха подлежали на изнудване. Начинът, по който се е 

преследвала тази цел обаче, е бил основан на възможността на изпълнителната 
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власт да използва, от една страна, събирането на данни за съдиите за 

изпълнението на целите на политиката на изпълнителната власт и, от друга 

страна, възможността за прекратяване на разрешението, респ. след пет години 

то да не бъде издадено и по такъв начин да се осигури изпълнение от съдията на 

волята на изпълнителната власт.  

Институтът за проверка по сигурността е създал такава намеса на 

изпълнителната власт във възникването на съдийската длъжност, която е в 

противоречие със самия чл. 1, ал. 1 от Конституцията, гарантираща 

независимостта на съдебната власт като основен принцип на правовата 

държава. Със създаването на нееднакво положение между съдиите в Специалния 

съд, чиито правомощия да изпълняват длъжността „съдия“ са свързани с 

решение на орган на изпълнителната власт, и съдиите в общите съдилища, които 

могат да изпълняват длъжността „съдия“ без решаващата намеса на 

изпълнителната власт, се стига до нарушаване на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 1 ал. 

1 от Конституцията. 

Загубата на право за заемане на длъжността „съдия в Специалния съд“ въз 

основа на решение на орган на изпълнителната власт с последващо принуждаване 

за съгласие за прехвърляне в друг съд е освен това нарушение на чл. 148, ал. 1 и ал. 2 

от Конституцията на Словашката република и така създава дискриминация на 

тези съдии спрямо съдиите в общите съдилища, които могат без съгласие да 

бъдат преместени в друг съд само въз основа на решение на дисциплинарния съд. В 

случая с недаване на съгласие санкцията, която би чакала съдията, би била загуба 

на съдийската длъжност изобщо (въпреки, че законът посочва, че „след 

прекъсването“ ще започне изпълнението на длъжността „съдия“ в съда, в който 

бъде преместен), което отново би било в противоречие с член 147 от 

Конституцията на Словашката република, който подробно постановява 

определени причини за недоброволно прекратяване на длъжността „съдия“. 

Въвеждането на специално условие за заемане на длъжността „съдия“, 

номиниран от президента на Словашката република в Специалния съд, което 

условие е проверка за сигурността, води до изключване на демократичния произход 

на мандата на съдиите в общите съдилища за онази част от съдиите, които са 

разпределени или прехвърлени тук от Съдебния съвет на Словашката република. 

При съдиите във Върховния съд на Словашката република дори се стига до 

положение, при което в определени случаи, които решават, законът поставя това 

специално условие, а в останалите случаи законът не поставя това специално 

условие...  

Размерът на надбавката за заемане на длъжност „съдия в Специалния 

съд“, както и „съдия във Върховния съд на Словашката република“, който взема 

решение за обжалване на дела, при които на първа инстанция решение е взел 

Специалният съд, е аргументирана в обосноваващия доклад към закон номер 

458/2003 ДВ за създаване на Специалния съд „с оглед на предполагаемия висок 

риск, свързан с изпълнението на длъжността“... Обаче рискът за изпълнение на 

длъжността носят по същия начин и съдиите в останалите съдилища. С 
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понятието „висок“ риск, без необходимата обосновка, законодателят е разделил 

съдиите в категория съдии, носещи висок риск, и категория съдии, неносещи риск. 

Това изглежда произволно… 

Размерът на надбавката за изпълнение на длъжността първоначално е бил 

само два пъти по-голям от средната брутна месечна заплата. Едва със закон 

номер 122/2005 ДВ размерът е коригиран с валидност от 15 април 2005 г. на шест 

пъти по-голям от средната брутна месечна заплата. Обосновката на рязкото 

трикратно нарастване на вече признатата надбавка за изпълнение на длъжност 

при съдиите от Специалния съд и при съдиите във Върховния съд на Словашката 

република за обжалвания по дела в компетенциите на Специалния съд не е на 

разположение. Националният съвет в течение на една година и половина (от 21 

октомври 2003 г. до 17 март 2005 г.) промени становището си за размера на 

надбавките за длъжност на споменатите съдии, което действително изглежда 

като произвол от законодателя.  

Каквито и да е разлики между съдиите, зависими от други критерии, 

различни от общите критерии, могат да бъдат дискриминационни. Що се отнася 

до заплатите, така споменатата заплаха за прекъсване изпълнението на 

длъжността в случай на липса на валидност на разрешението за достъп до 

класифицирана информация означава, че специалните надбавки зависят именно от 

валидността на разрешението, т.е. тук има пряка зависимост между 

надстандартния доход и решението на централния орган на държавно управление, 

какъвто е Националната служба за сигурност съгласно § 26c от Закон № 575/2001 

ДВ. 

Следователно, от една страна, тук има разлика в оценяването със заплата, 

а от друга страна, самата възможност за загуба на високата заплата показва 

възможността за нееднакво третиране и между отделните съдии в Специалния 

съд...  

Целта на специалната надбавка е да се мотивират съдиите, назначени в 

Специалния съд, да вземат решение в съответствие с принципите на 

Наказателнопроцесуалния кодекс и съдебната етика. Но този подход би трябвало 

в същата степен да се прилага и спрямо съдиите в другите съдилища. Случаят не 

е такъв. Само особеностите на някои лица и някои престъпления, попадащи в 

подсъдността на Специалния съд по отношение на материята, ли са легитимна 

причина за различно третиране на съдиите в Специалният съд? Определено не. 

Това би могло да е легитимно само в случай, че действително се докаже, че 

съдиите в останалите съдилища са обвързани с връзки с други държавни органи и 

с гражданите. Това обаче не е така. Съдебната система като цяло би се 

провалила и съдилищата като такива не биха спазили принципа за независимост 

на съдебната система, включително гаранциите, свързани с това. Но и тук би 

трябвало да се провали на първо място конституционната система, респ. да не 

може да функционира, за да бъде възможно да се демонтира принципът на 

независимост на съдиите. 
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От тази гледна точка повече от вероятно изглежда, че надбавката за 

длъжността „съдия“, назначен или преместен в Специалният съд, не се извежда 

от вида дело, важността на делото, субекта на обжалването, евентуално от 

други стандартни критерии в наказателните дела, евентуално от обема 

престъпления, подсъдни на този съд (той е дори е съществено по-нисък, 

отколкото в окръжните съдилища), а от съществуването на разрешение за 

достъп до класифицирана информация, което само по себе си е намеса в 

независимостта на съдебната власт, защото директно отрича формалните 

гаранции срещу отстраняването на съдия от длъжността в съда, в който 

работи.  

Важно изглежда и изследването на съотношението на заплатите между 

отделните клонове на властта, което в случая със съдиите, назначени или 

преместени в Специалния съд, и съдиите във Върховния съд на Словашката 

република, гледащи обжалвания срещу неговите решения, изглежда сериозно 

нарушено. Тези съдии, от гледна точка на размера на заплатата, са съпоставими 

с върховните представители на държавата – президента, който, освен че е начело 

на изпълнителната власт, е и държавен глава. Споменатите съдии обаче не 

заемат сравнима позиция, нямат представителни правомощия по отношение на 

държавата, например да сключват международни договори и т.н. Извършват 

делопроизводство по същия начин, както съдиите в другите съдилища, които 

получават заплата, съпоставима със заплатата на депутат или на член на 

правителството. Произволът във въпроса за повишаване на споменатата група 

съдии до степен, съпоставима с президента на Словашката република, не може да 

бъде рационално обоснован. 

Материалните гаранции (т.е. и заплатите, и надбавките на съдиите) са 

вътрешноприсъща част от съдийската независимост, защото представляват 

съставна част от материалното осигуряване на съдиите. Каквито и да било 

необосновани разлики във възнаграждението на някоя група съдии може да бъде в 

причинна връзка с нарушаване на обективната независимост на съдията и с това, 

и в пряко несъответствие с чл. 46, ал. 1 от Конституцията на Словашката 

република и чл. 6, ал. 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и 

основните свободи.  

Принципно нееднаквото положение на съдиите в Специалния съд и съдиите в 

общите съдилища е в противоречие и с основното право на гражданина на 

разглеждане на делото от безпристрастен съд, гарантирано в член 46, ал. 1 от 

Конституцията на Словашката република. Изхождайки от богатата и 

константна практика на Европейския съд по правата на човека, оценяването на 

безпристрастността на съда трябва да се извършва от субективна и от 

обективна гледна точка. Конституционният съд на Словашката република прави 

рекапитулация на двете гледни точки, например в решение III. ÚS 47/05, по следния 

начин: „Необходимо е безпристрастността да се изследва от две гледни точки, а 

именно от субективна гледна точка, като в конкретния случай е необходимо да се 

установи личното убеждение на съдията, разглеждащ случая, и от обективна 
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гледна точка, т.е. необходимо е да се установи дали в конкретния случай са 

предоставени достатъчно гаранции за изключване на каквото и да било съмнение 

в дадена посока. От субективна гледна точка безпристрастността на съдията се 

предполага до представяне на доказателство за противното (Piersach срещу 

Белгия – решение на Европейския съд по правата на човека от 1 октомври 1982 г.).  

Не е възможно да се задоволим само със субективната гледна точка за 

безпристрастност, а е необходимо да се изследва дали на съдията са 

предоставени гаранции за безпристрастност и от обективна страна. 

Обективната безпристрастност не се оценява според субективната гледна точка 

на съдията, а според външно обективираните факти. В дадения случай важи т. 

нар. теория на привидното, според която не е достатъчно, че съдията е 

субективно безпристрастен, но трябва обективно да изглежда такъв в очите на 

страните. Правосъдието не само трябва да бъде реализирано на практика, но и 

трябва да изглежда, че се осъществява наистина (Delcourt срещу Белгия – 

решение на Европейския съд по правата на човека от 17 януари 1970 г.). Съдията 

трябва обективно да изглежда безпристрастен в очите на страните и 

същевременно трябва да бъде изключено каквото и да било външно основателно 

съмнение в неговата неутралност.“  

Нееднаквото положение на съдиите в Специалния съд и съдиите в общите 

съдилища нарушава правото на безпристрастен съдия от обективна гледна 

точка, и то в двете посоки, т.е. както по отношение на съдиите в Специалния 

съд, така и по отношение на съдиите в общите съдилища.  

Безпристрастността на съдиите от Специалния съд, от обективна страна, 

е нарушена от това, че обществеността ги възприема като съдии, които по 

същество са обвързани с волята на изпълнителната власт, първо, чрез 

възникването и прекратяването на длъжността, която заемат, и второ, със 

специалното надстандартно възнаграждение и с други привилегии, които са в 

ярко противоречие с възнаграждението на съдиите в общите съдилища, с което у 

обществеността може да възникне представата за т.нар. държавна или 

системна корупция. 

По отношение на съдиите в общите съдилища, от обективна гледна точка 

безпристрастността е нарушена с това, че причината за възникване (изглежда и 

единственият аргумент за неговото запазване) на Специалния съд е била 

прекъсване на корупционните и други свързващи звена между съдиите и 

корупционните дейности както на организираната престъпност на местно 

равнище, така и, по думите на обосноваващия доклад към закон номер 458/2003 

ДВ, на „прекършване на някои местни връзки, които могат да повлияят на 

разкриването, разследването и евентуално самото съдебно производство в тези 

случаи.“ По такъв начин обществеността бива подбуждана да гледа на съдиите, 

най-вече от окръжните съдилища, като на такива, на които може да се 

въздейства чрез подкупи, респ. такива, които подпомагат организираната 

престъпност. Такова виждане за съдиите в общите съдилища е в явно 

противоречие с обективната гледна точка на съдийската безпристрастност и с 
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това се нарушава чл. 46, ал. 1 от Конституцията на Словашката република във 

връзка с чл. 12, ал. 2 от Конституцията на Словашката република. 

 Създаването на Специалния съд е било осъществено със специален закон, 

както и с изменения на много други закони, които в своята съвкупност означават 

нарушаване на принципите на равнопоставеност и забрана за дискриминация във 

връзка с други разпоредби от Конституцията на Словашката република, което 

означава, че не са в съответствие с Конституцията на Словашката република не 

отделни разпоредби от съответните закони, а всички законови текстове, 

свързани със създаването на Специалния съд.“ 

Конституционният съд, в съответствие с разпоредбите на § 37, ал. 2 от Закона 

за Конституционния съд, конституира и трета страна – правителството на 

Словашката република (по-нататък „Правителството“). Правителството представи 

своето становище с писмено заявление от 27 юни 2008 г., в което се съгласи с 

изложеното в искането, и освен това посочи:  

„... Вносителите оспорват конституционността на въвеждането на 

института на Специалния съд на две различни основания. Първото основание е, че 

създаването на Специалния съд по начин, застрашаващ безпристрастността на 

вземането на решения от него поради множество причини (например проверката 

по сигурността), е нарушение на принципа на материалната правова държава, 

защото в Словакия не съществува извънредно положение, изискващо крайни мерки 

в демократичната и правова държава.  

Второто основание е създаването на две категории съдии в Словакия, което 

нарушава принципа на еднаквост от гледна точка на „различното обществено 

положение” по смисъла на чл. 12 от Конституцията на Словашката република. 

Двете основания са представени с множество аргументи, които са 

обширно изложени и с тях може да се изрази съгласие, без да е необходимо да се 

допълват. 

Независимо от това е необходимо да се насочи вниманието и към 

фактическите последствия... които засягат и положението на участниците в 

съдебното производство пред Специалния съд, най-вече от гледна точка на 

обвиняемите лица. И тук се стига до създаване на две категории лица – такива, 

които са съдени от общите съдилища, и такива, които са съдени от Специалния 

съд. Със създаването на такива две категории лица се стига до накърняване на 

правата, защитавани от чл. 12, ал. 1 от Конституцията на Словашката 

република във връзка с правото на вземане на решение относно вината и 

наказанието за престъпления (чл. 50, ал. 1 от Конституцията на Словашката 

република) от независим и безпристрастен съд (чл. 46, ал. 1 от Конституцията на 

Словашката република и чл. 6, ал. 1 от Конвенцията за защита на правата на 

човека и основните свободи) в духа на чл. 1, ал. 1 от Конституцията на 

Словашката република, който гарантира в правовата държава равнопоставеност 

пред закона, както и равнопоставеност пред съда.  
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От чл. 12, ал. 1 от Конституцията на Словашката република произтича, че 

основните права и свободи са гарантирани в Словакия и без оглед на евентуално 

различно обществено положение на лицата. Под „различно обществено 

положение на лицата“ е необходимо да се разбира и положение на лицата пред 

съда. По причините, описани подробно в предложението, е явно, че положението 

на обвиняемите лица пред Специалния съд и обвиняемите пред общия съд не е 

еднакво. 

Лицата, обвиняеми пред Специалния съд, са в положение (както в 

субективен смисъл, така и в обективен смисъл) за тях да взема решение съд, 

който не е независим и затова безпристрастността на неговите решения не е 

гарантирана. В правовата държава е недопустимо група обвиняеми лица да се 

окаже в неизгодно положение спрямо друга група обвиняеми лица само поради 

това, че относно тяхната вина и наказание решение трябва да взема Специалният 

съд, който не дава достатъчно гаранции за независимо съдопроизводство. Ако за 

една група обвиняеми лица се произнася съд с правни гаранции за безпристрастно 

вземане на решение, а за друга група обвиняеми лица се произнася съд с 

недостатъчни правни гаранции за безпристрастно вземане на решение, се стига 

до засягане на правата, защитени в чл. 12 от Конституцията на Словашката 

република във връзка с чл. 50, ал. 1; чл. 46, ал. 1, и чл. 1, ал. 1 от Конституцията на 

Словашката република, както и с чл. 6, ал. 1 от Конвенцията за защита на 

правата на човека и основните свободи.  

Намесата в принципа на равнопоставеност на лицата пред съда не е 

автоматично нарушение на чл. 12, ал. 1 от Конституцията на Словашката 

република, защото равнопоставеността в тази връзка не е абсолютна. 

Противоконституционна я прави липсата на адекватна легитимна цел, която би 

обосновала такава сериозна неравнопоставеност, която застрашава основното 

право на съдебна защита в правовата държава. 

В предложението е достатъчно подробно описана легитимната цел, която 

обосновава създаването на Специалния съд. Тази легитимна цел обаче не е 

пропорционална на засягането на правата на човека, които в демократичното 

общество трябва да са защитени. Ако е налице неравнопоставеност между 

съдиите, още в по-голяма степен ще е налице неравнопоставеност между 

подсъдимите лица пред съда.  С оглед на това посоченото засягане на принципа на 

равнопоставеност на лицата пред съда може да се счита за толкова сериозна и 

недостатъчно обоснована легитимна цел, че със създаването на Специалния съд се 

е стигнало до нарушаване на чл. 12, ал. 1 от Конституцията на Словашката 

република във връзка с чл. 50, ал. 1; чл. 46, ал. 1, и чл. 1, ал. 1 от Конституцията на 

Словашката република, както и с чл. 6, ал. 1 от Конвенцията за защита на 

правата на човека и основните свободи.“ 

Конституционният съд поиска Националният съвет на Словашката република 

(наричан по-долу „Националният съвет“) да се произнесе по предложението. В 

становището на неговия представител от 28 октомври 2008 г. се посочва:  
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„... I. Съответствие с § 1 от закон № 458/2003 ДВ... 

1.1.1 Принципи на правовата държава  

Вносителите в своето предложение обосновават предполагаемото 

несъответствие с § 1 на оспорвания закон с много положения от Конституцията 

и международните договори. Възраженията на вносителите по отношение на 

съответствието на § 1 на оспорвания закон с принципите на правовата държава 

за целите на настоящото производство могат да се обобщят по следния начин: 

„Създаването на Специалния съд е в противоречие с принципите на правовата 

държава“ (с. 8), и то най-вече с принципа за разделение на властите и принципа за 

независимост на съдебната власт, защото наистина „Конституцията изрично не 

е забранила на Националния съвет да учреди Специалния съд“, но за неговото 

създаване липсва неотложен обществен интерес, така че концепцията на 

материалната правова държава изключва неговото създаване (с. 12).  

В това свое становище вносителите са обхванали два ключови въпроса: (i) 

въпрос, на който може да даде авторитетен и окончателен отговор 

изключително Конституционният съд, и (ii) въпрос, отговорът на който е основно 

в разпореждане на Националния съвет като върховен законодателен орган в 

Словашката република. Първият е въпросът дали Конституцията прави 

невъзможно създаването на такъв съд, какъвто е Специалният съд, вторият 

въпрос е, дали създаването на такъв съд се опира на реална обществена нужда. 

Няма съмнение, че докато отговорът на първия въпрос е напълно еднозначно 

предмет на обсъждане от страна на Конституционния съд, търсенето и 

идентифицирането на обществените нужди и инструментите за тяхното 

удовлетворяване по своя характер е в компетенциите на органа, който е получил 

мандат от източника на цялата власт в Словашката република, именно за такова 

търсене и прилага този мандат. С други думи, в процеса пред Конституционния 

съд може и трябва да бъде предмет на обсъждане именно това – дали 

разпоредбата от закона, с който Националният съвет е взел решение за създаване 

на Специалния съд, е, или не е в противоречие с разпоредбите от Конституцията. 

Доколкото вносителите искат от Конституционния съд да се произнесе и по 

съществуването на обществена необходимост за създаване на такъв съд, те 

искат от него да замести дейността на избраните народни представители и да 

прилага компетенции от съвсем друг тип, различен от тези, които му възлага 

Конституцията. Казано накратко, предмет на настоящия процес не е въпросът 

дали е било подходящо разумно, правилно или целесъобразно да се учреди 

Специалният съд, а въпросът дали Конституцията изключва създаването на 

Специалния съд, или не.  

На този въпрос самите вносители отговарят, че „Конституцията изрично 

не е забранила на Националния съвет да учреди Специалния съд“. По мнението на 

Националния съвет това определение е същинската част от пълното правно 

съждение: Конституцията изрично не забранява създаването на Специалния съд, 

а изрично го допуска. Посоченото произтича от разпоредбата на чл. 143 от 

Конституцията, според която „Системата на съдилищата се състои от 
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Върховния съд на Словашката република и останалите съдилища (ал. 1). По-

подробната регламентация на системата от съдилища, техните компетенции, 

организация и производството пред тях се определя със закон (ал. 2)“.  

Налице е изрична конституционна делегация за законодателя да 

регламентира със закон системата от съдилища, техните компетенции, 

организация и производството пред тях. Няма съмнение, че друг съд, освен 

Върховния съд на Словашката република (наричан по-долу „Върховният съд“), 

спада към останалите съдилища, които съставляват съдебната система, и че по-

подробната регламентация на тази система означава и регламентиране на 

въпроса кои съдилища изобщо трябва да спадат към тази система. Същевременно 

обаче няма съмнение също така, че тези конституционни пълномощия 

законодателят може да упражни по начин, който съответства или не 

съответства на Конституцията. С други думи, фактът, че по смисъла на 

Конституцията създаването на съдилища е от изключителна компетентност на 

законодателя, сам по себе си не означава, че законодателят е упражнил тази 

компетентност в конкретния случай по конституционосъобразен начин. Така 

Националният съвет се съгласява с вносителите, че начинът за упражняване на 

въпросната конституционна делегация от страна от законодателя (да учреди съд 

и да регламентира неговите правомощия) следва да се съизмерва и с 

конотираните елементи на материалната правовата държава. Националният 

съвет е съгласен с тезата, че законодателят трябва да упражни своето 

конституционно правомощие да създава съдилища по начин, който отговаря на 

принципите на правовата държава. Националният съвет е убеден, че е изпълнил 

това свое задължение.  

Във връзка с това вносителите разграничават специализираните и извънредните 

съдилища и възразяват, че за създаването на извънреден съд липсват неотложни 

причини от обществен интерес.  

В аргументацията, че специалният съд не е специализиран, а извънреден съд, 

вносителите допускат множество целенасочени опростявания, като уподобяват 

този съд на съдилищата, действащи в периода, който самият законодател е 

дефинирал като период на противозаконен режим. Що се отнася до 

специфичните черти на Специалния съд по отношение на другите общи съдилища, 

те са четири: (i) специална подсъдност по отношение на материята в комбинация 

с обща подсъдност по отношение на лицата, (ii) специална подсъдност по 

отношение на лицата в комбинация с обща подсъдност по отношение на 

материята, (iii) специално условие за изпълняване на длъжността „съдия в 

Специалния съд“, и (iv) надбавка за длъжност за изпълнението на тази длъжност. 

Такива специфични черти обаче в различни комбинации се откриват и при други 

съдилища, които законодателят е учредил, и чието съответствие с 

Конституцията е несъмнено. 

Специалната подсъдност по отношение на материята в комбинация с обща 

подсъдност по отношение на лицата означава, че компетентността на дадения 

съд се отнася до всички лица, но само във вторично ограничена област на правото. 
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Точно с такава подсъдност разполага Специалният съд въз основа на § 14, ал. 2 от 

Наказателнопроцесуалния кодекс, който обосновава неговата обща 

компетентност по отношение на лицата по подробно разграничен кръг дела. 

Такава комбинация не е нищо необичайно в съдилищната система на Словашката 

република. По смисъла на § 9, ал. 2, букви b), и c) от Гражданския процесуален 

кодекс, например, с нея разполага и всеки окръжен съд, по смисъла на § 17 от 

Закон № 85/2005 ДВ, както и Върховният съд. Правовият ред на Словашката 

република познава множество подобни примери. Между специалната подсъдност 

по отношение на материята съгласно § 14 от Наказателнопроцесуалния кодекс и 

специалната подсъдност по отношение на материята съгласно § 9 от 

Гражданския процесуален кодекс или § 7, ал. 10 от Закон № 85/2005 ДВ при това 

не може да се направи никаква уместна концептуална разлика –  във всички случаи 

става дума за определяне кой съд е компетентен за вземане на решение за 

определено по характеристиките на предмета дело. Специалната компетентност 

по отношение на лицата означава, че компетентността на органа по даден вид 

дела се отнася само до някои изрично определени субекти. С такава подсъдност 

разполага Специалният съд въз основа на § 14, ал. 1 от Наказателнопроцесуалния 

кодекс – абсолютно по същия начин, както например окръжният съд съгласно § 9, 

ал. 2 буква c) от Гражданския процесуален кодекс или военните съдилища съгласно 

§ 12 на Наказателнопроцесуалния кодекс, чиято компетентност в неограничената 

по материя област също се отнася до изрично определен кръг от лица. 

Спецификата в компетентността на Специалния съд е допълнително отслабена 

от факта, че във всички дела апелативен орган спрямо неговите решения е 

Върховният съд, основан директно от Конституцията. Накратко, специалната 

подсъдност по отношение на материята и специалната подсъдност по 

отношение на лицата на Специалния съд не прави от този съд нещо извънредно и 

различно от другите общи съдилища, както се старае да внуши това 

вносителите. Тъкмо обратното, става дума за признаци, които, в тъждествен 

вид, макар и с друго съдържание, се отнасят до останалите съдилища в 

съдебната система, установена от законодателя. Недопустими „извънредни“ 

признаци не са и останалите отличителни признаци, които, въпреки правните 

порядки, се срещат при много други органи на публичната власт, някои от които 

са различни от „общата“ регламентация само номинално (например условието за 

навършени 35 години за назначаване в Специалният съд, съпоставено с условието 

за навършени 30 години за назначаване в окръжен съд). Националният съвет обаче 

ще изрази мнение по тези въпроси – относно специалните условия за изпълнение на 

длъжността и надбавката за длъжност, във втората част на своето становище. 

От приведения преглед за Националния съвет е несъмнено, че онези 

„извънредни“ признаци, с които вносителите обосновават несъответствието на 

Специалния съд с принципите на материалната правова държава, в 

действителност не са никак извънредни: със специална подсъдност по отношение 

на материята и със специална подсъдност по отношение на лицата разполагат и 

т.нар. общи съдилища, а надбавките за длъжност и разширеният каталог от 
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предпоставки за заемане на определена длъжност са признаци, които се отнасят 

до много други органи на публичната власт. Освен това Специалният съд е 

обвързан при вземането на решение от същите материалноправни и 

процесуалноправни разпоредби, както и другите съдилища, произнасящи се по 

наказателни дела. Така че единствената изключителна характеристика на 

Специалния съд се състои в неговото наименование.  

Що се отнася до възражението, че, просто казано, Словашката република не е в 

положение, в което да се нуждае от Специалния съд, става дума за точно този 

тип възражения, чиято оценка попада в компетенциите от законодателния орган. 

Да се прехвърля отговорността за политико-регулационните решения от 

„терена“ на органа на избираните представители на народа към 

правораздавателен орган за защита на конституционността, означава да се 

използва пространството на конституционното правосъдие за решаване на 

политически и регулационни спорове. Националният съвет, разбира се, не поставя 

под съмнение правомощията на Конституционния съд да преценява дали неговото 

(на Съвета) решение да защитава конкретния публичен интерес по конкретен 

начин не показва признаците на явен произвол и следователно не прекрачва 

бариерите, които Конституцията е издигнала пред Националния съвет при 

изпълнение на неговите законодателни компетенции. По мнението на Националния 

съвет обаче няма съмнение, че решението да се учреди Специалният съд с цел 

повишаване на ефективността на борбата срещу организираната престъпна 

дейност, корупцията и други изключително сериозни престъпления, не показва 

признаците на явен произвол и по никакъв начин не се отклонява от границите на 

регулационната автономия, с която Националният съвет като върховен 

законодателен орган на страната разполага...  

Въз основа на гореизложеното Националният съвет счита, че § 1 на оспорвания 

закон не е в несъответствие с посочените членове от Конституцията.  

1.1.2 Забрана на дискриминацията 

Вносителите опонира, че „със създаването на Специалния съд се е стигнало 

също и до създаване на ярко неравноправие между съдиите в общите съдилища и 

съдиите в Специалния съд...  

Националният съвет преди всичко не е съгласен с твърдението на 

вносителите, че фактите, срещу които той възразява, са възникнали „със 

създаването на Специалния съд“ и следователно в резултат на приемането на § 1 

на оспорвания закон... приведените аргументи се отнасят или до други разпоредби 

на оспорвания закон, различни от § 1..., или дори до други закони...  

Вносителите, в подкрепа на своите резерви, цитират решението на 

Конституционния съд, което по мнението на Националния съвет дава точен 

(отрицателен) отговор на въпроса дали оспорваните разпоредби не 

съответстват на принципа на равнопоставеността. Според Конституционния 

съд за дискриминационна може да се счита такава регламентация, „която 

решава еднакви или аналогични ситуации по различен начин, като такъв подход 

законодателят не може или не е способен разумно да обоснове с легитимна цел и с 
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това, че тази цел трябва да се постигне точно с избраното законодателно 

решение“. Дискриминационна е следователно такава регламентация, която 

отговаря на две кумулативно дадени условия: (i) решава аналогични ситуации 

различно, и (ii) решава ги така, без за това да съществуват разумни доводи.  

Що се отнася до заемането на съдийската длъжност, вносителите 

оспорват даването на преференции на съдиите в общите съдилища спрямо 

съдиите в Специалния съд в резултат на липса на тяхно задължение да придобият 

разрешение за достъп до класифицирана информация. Става въпрос конкретно за 

§ 34, ал. 1, буква f), във връзка с § 34, ал. 3 от Закон № 215/2004 ДВ: „Съгласно 

този закон съдията е оправомощено лице със специално положение в обхвата на 

своята длъжност, с изключение на съдията от Специалния съд“ (ал. 1), като „за 

лицата, посочени в алинея 1, не се извършва проверка по сигурността, ако този 

закон, специален закон или международен договор, с който Словашката република 

е обвързана, не постановява друго“ (ал. 2).  

Както констатира и Конституционният съд с решение по дело № PL. ÚS 

6/04, законодателят е определил в § 34 от Закон № 215/2004 ДВ специална група 

лица, която е решил да изключи от задължението да се подложи на проверка за 

сигурност. Във въпросния процес Конституционният съд е отсъдил, че това 

положение като цяло и неговите отделни букви не са в несъответствие с 

посочените положения от Конституцията, включително с чл. 12 и чл. 1 от 

Конституцията.  

Вносителите се стремят към изменение на това решение, и то без да 

обясни в коя част на правовия ред след издаването на въпросното решение са 

настъпили толкова съществени промени, че да обосноват изменение на решението 

на Конституционния съд по идентичен правен въпрос. Независимо от това  по 

същество въпросът е дали (i) законодателят може да обвърже изпълнението на 

някаква публична длъжност със специални условия, ако изпълнението на подобна, 

но не еднаква длъжност не обвързва с такива специални условия, и дали (ii) 

Конституцията предписва за създаването на такива условия някакви материални 

изисквания. На двата въпроса, по мнението на Националния съвет, по смисъла на 

постоянната практика на конституционните съдилища и Европейския съд за 

правата на човека, е необходимо да се отговори така: (i) различаването в подхода 

към подобни длъжности и (ii) съдържанието на условията за заемането им 

трябва да се основават на разумни доводи. На тази плоскост законодателят 

разполага с поле за свободна дискреция и приетата от него регламентация ще е 

дискриминационна, когато за въпросните различия в съдържанието на условията 

липсва каквато и да е рационална основа и съдържателна зависимост с 

преследваната цел. По този въпрос вносителите са изложили само констатации, 

но не са обяснили тезата, че ако законодателят е изключил от задължението за 

подлагане на проверка по сигурността съдии, от принципа за равнопоставеност 

произтича, че от това задължение е трябвало да изключи и съдиите в Специалния 

съд. Вносителите посочват, че това просто се е налагало, защото 

„изключителността на положението на съдията в Специалния съд е обоснована с 
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критерии, които са неотделими от принципите на разделение на властите и 

независимостта на съдилищата и съдиите“, като обаче не посочва нито това за 

кои критерии не е следвало да става дума, нито това в какво се състои тяхната 

неотделимост. Така и в този случай аргументацията на вносителите е 

центрирана върху съдържателното им несъгласие с решението на Националният 

съвет, изразено под формата от законова регламентация. Такова съдържателно 

несъгласие може да бъде основателно, но несъмнено не е причина за обявяване на 

приетото от законодателя правило за противоконституционно. 

Националният съвет, напротив, е на мнение, че причините, поради които 

законодателят е подчинил заемането на длъжността на съдията на Специалния 

съд на условието за проверка по сигурността, не са по никакъв начин произволни и 

не прекрачват рамките на легитимното разсъждение. Такава причина е преди 

всичко тясната връзка на някои елементи на подсъдност на Специалния съд по 

отношение на материята със съдържанието на рисковете по сигурността – тази 

връзка е достатъчно тясна, за да обоснове решението от законодателя да не 

включи съдиите в Специалния съд в групата, която е решил да извади от 

задължението за проверка по сигурността, т.е., че поради някои специфики на 

тяхната длъжност няма да признае еднаква привилегия, каквато е признал на 

други длъжностни лица. Във връзка с това, по мнението на Националния съвет, е 

съществено дали тази причина е произволна и несъщинска, или действително, 

както намекват вносителите, тази същинска причина е усилието от 

законодателя „да подчини“ съдиите в Специалния съд на изпълнителната власт. 

Националният съвет счита, че доводът, на който се опира неговото решение да 

не разшири изключението от общото задължение и върху съдиите в Специалния 

съд, е довод с напълно рационални параметри и в никакъв случай не може да се 

възприема като израз на нормотворчески произвол от страна на законодателя.  

Що се отнася до признаването на допълнителното заплащане под формата 

на надбавка за длъжност съгласно § 69, ал. 2 от Закон № 385/2000 ДВ, 

вносителите повторно възразяват срещу правилото поради произвол на 

законодателя (с. 43-46), като при това от тяхната аргументация не става ясно 

дали противоречи от конституцията самото съществуване на надбавката за 

длъжност или нейният размер.  

Първо, ако конституционно проблемен би трябвало да бъде размерът на 

надбавката за длъжност, а не нейното съществуване, не са ясни аргументите по 

отношение за несъответствието с Коанституцията на онази разпоредба,  към 

чието оспорване вносителите се стремят – чл. II, точка 2 от Закон № 122/2005 

ДВ (с който надбавката е увеличена от двоен размер на шесткратен размер на 

референтната сума), тъй като тя не разполага с автономно нормативно 

съществуване и като такава не може да бъде предмет на решение на 

Конституционния съд. Ако вносителите са се стремили към обявяване на 

противоконституционност на разпоредбата на § 69, ал. 2 от Закон № 385/2000 

ДВ, то те биха искали премахване на каквато и да било надбавка за длъжност – 

нещо, което, например вече само в светлината на алинея първа на § 69, няма 
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никакви конституционни основания. Нещо повече – и в двата случая се предлага 

намеса в легитимно и законно заложените очаквания на носителите на съдебната 

власт, т.е. това, което стриктно се изключва от конституционното правосъдие. 

Във връзка с това Националният съвет счита  за достатъчно да посочи факта, че 

изразяването на мнение за несъответствието на § 69, ал. 2 от Закон № 385/2000 

ДВ с Конституцията би било в пряко и непреодолимо противоречие най-малкото с 

неотдавнашното решение на Конституционния съд по дело с № PL. ÚS 12/05 и 

цитираната в него практика. Ако, с други думи, на принципите на правовата 

държава противоречи повторното спиране на нарастването на 

възнаграждението на съдиите (а Националният съвет е убеден, че действително 

противоречи), и minori ad maius без съмнение им противоречи и отнемането на 

почти 60 процента от това възнаграждение.  

Второ, вносителите представят като доказателство за произвол своето 

собствено несъгласие с причините, които са водили законодателя към 

признаването на надбавката за длъжност. Националният съвет е убеден, че 

причините, които са го водили към признаване на надбавката за длъжност, не 

проявяват признаците на явен произвол. Вносителите например поставят под 

съмнение доколко е уместно основанието, свързано с повишения риск за съдиите в 

Специалния съд, който риск е свързан тъкмо с определената на съда подсъдност 

по отношение на материята и специална подсъдност по отношение на лицата. По 

същия начин според тях не издържа критика и причината за повишената 

трудност на достъпа до длъжността, нито повишеното натоварване за личните 

и семейните отношения, които изпълнението й носи. Националният съвет счита, 

че аргументацията на вносителите в тази част е изложена така, както 

аргументацията на някои жалбоподатели в производство за проверка на 

конституционосъобразността на съдебно решение, които обосновават 

нарушението на правото на съдебна защита със своето несъгласие с изложените 

от общия съд мотиви на решението. Разбира се, не е задължително решението на 

компетентния орган да изглежда правилно нито на тези жалбоподатели, нито на 

вносителите – те  може да не са съгласни с неговото съдържание. Фактът, че 

приведените доводи не изглеждат достатъчни за вносителите, не означава, че 

става дума за доводи толкова противоречиви, че и законодателят да не може да 

ги оцени като достатъчни. Приведените доводи всъщност и не са такива, тъй 

като става дума напълно еднозначно за промени, за които не липсва рационална 

основа и релевантна съдържателна връзка със съдържанието на решението от 

законодателя. Вносителите искат от Конституционния съд да замени 

комплексната оценка на фактите, които са водили Националния съвет към 

решението, изразено в § 69, ал. 2 от Закон № 385/2000 ДВ, със собствена оценка, и 

по такъв начин да отрече цялата своя досегашна практика, отнасяща се 

включително и до връзката между независимостта на съдебната власт и 

признатата финансова оценка на нейните членове. („Заплатата на съдията би 

трябвало да бъде стабилна и неманипулируема величина и не би трябвало да има 

подвижен фактор, с който може да калкулира актуалният състав на 
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правителството. Намесите от законодателя в областта на материалното 

осигуряване на съдиите, за каквато може да бъде считана и рестрикцията на 

заплатите, респ. замразяването на заплатите, или отказване от установена със 

закон съставка на заплатата, нарушават правната сигурност на съдиите... 

Намесата в материалното осигуряване на съдиите, гарантирано от закона, не 

може да бъде израз на произвол от законодателя, а трябва да бъде, изхождайки 

от принципа на пропорционалност, обоснована от извънредни обстоятелства.“ – 

PL. ÚS 12/05) Ясно е, че произволно и неизпълнимо е тъкмо едно такова искане на 

вносителите.  

1.2. Съответствие на § 1 от Закон № 458/2003 ДВ с международните 

договори. 

По мнението на Националния съвет не издържа на критика и твърдението 

за несъответствие на § 1 на оспорвания закон с правото на съдебна защита по чл. 

6, ал. 1 от Конвенцията, и то дори само по причина, че воденото от Специалния 

съд производство е обвързано точно със същите процесуалноправни и 

материалноправни разпоредби, както и в съдилищата, които разглеждат другите 

наказателни дела. С други думи, дейността на Специалния съд в рамките на 

предоставяне на съдебна защита (вземане на решение за вина и наказание) от 

гледна точка на процесуалните и материалноправни гаранции по нищо не се 

отличава от дейността на останалите съдилища, за съответствието на които с 

Конституцията няма разумни съмнения. 

И накрая, Европейският съд по правата на човека в подобно дело вече е 

изразил мнение, че съдът, учреден със закон, обвързан със закон и съставен от 

съдии, които са избрани от същия орган като съдиите в другите съдилища, 

отговаря на критериите по чл. 6, ал. 1 от Конвенцията, въпреки че му е възложена 

специална подсъдност по отношение на материята (§ 53 от решението по делото 

Barberá, Messegué и Jabardo срещу Испания, с позоваване на § 94 на доклада на 

Комисията по правата на човека). В съответното дело става дума дори за съд, 

чиито решения не подлежат на обжалване, освен по правни въпроси. Ако не 

противоречи на изискванията на чл. 6, ал. 1 от Конвенцията учредяването на съд 

със специална компетентност по отношение на материята, чиято преценка на 

фактическите обстоятелства не може да се оспори с обжалване, a maiori ad 

minus не им противоречи и учредяването на съд, който, прилагайки същите 

кодекси като другите съдилища, в пълен обем подлежи на пълния контрол на 

Върховния съд. 

Във връзка с това вносителите оспорват независимостта на Специалния 

съд най-вече поради специалните условия за изпълняване на длъжността „съдия в 

Специалния съд“. По това възражение Националният съвет изразява мнение и в 

точка 2.1 на това становище.  

II. Съответствие на други разпоредби от закона, респ. на други закони...  

2.1 Проверки по сигурността  

Вносителите посочват, че по мнението на Конституционния съд, изразено в 

решение номер PL. US 6/04, „именно изпълнението на съдийската длъжност... е 
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обстоятелството, изключващо обуславяне на изпълнението на тези длъжности 

от решение на органи на изпълнителната власт“. В действителност обаче 

Конституционният съд не твърди нищо подобно, тъкмо обратното: предмет на 

разглеждане от Конституционния съд по друго дело е бил въпросът дали на 

законодателя е позволено или не е позволено (както това твърдеше главният 

прокурор) да създаде за тези лица изключение от задължението да се подложат 

на проверка по сигурността. Накратко, във въпросното дело не е ставало въпрос 

за това, дали лицата, изключени съгласно § 34 от Закон № 215/2004 ДВ, не е 

позволено да бъдат подложени на проверка по сигурността, а дали не е трябвало 

да бъдат подложени, ако така е решил законодателят. Конституционният съд се 

е произнесъл по това дело, че решението от законодателя, изразено в § 34 от 

закон № 215/2004 ДВ, не е в несъответствие с Конституцията от гледище на 

принципа за равнопоставеност, по което Националният съвет вече е изразил 

мнение в точка 1.1.2 по-горе.  

Що се отнася до твърдяното несъответствие на проверката по 

сигурността като условие за изпълнение на длъжността в Специалния съд с 

независимостта на съдебната власт, вносителите конкретно твърдят 

противоречие с чл. 141a, ал. 4, буква b); чл. 143, ал. 1 и 2; чл. 141, ал. 1; чл. 144, ал. 

1; чл. 145, ал. 2, и чл. 148, ал. 1 от Конституцията.  

2.1.1 Съдебен съвет, възникване и прекратяване на правомощията на 

съдията 

Съгласно чл. 141a, ал. 4, буква b) от Конституцията, към компетенциите на 

Съдебния съвет спада вземането на решение за назначаване и преместване на 

съдиите. Вносителите не посочват никаква норма от оспорвания закон или друга 

общозадължителна правна разпоредба, която би отнела компетентността на 

Съдебния съвет да взема решение за назначаване и преместване на съдиите. 

Такава разпоредба и не съществува – компетентността за вземане на решение от 

Съдебния съвет е запазена в пълен обем и по отношение на съдиите от 

Специалния съд, и от Върховния съд.  

Съгласно чл. 143 от Конституцията съдебната система се състои от Върховния 

съд на Словашката република и останалите съдилища (ал. 1), като по-подробната 

регламентация на системата от съдилища, тяхната компетентност, 

организация и производството пред тях се определят със закон (ал. 2). Между 

създаването на съда със закон и разпоредбата от Конституцията, която 

регламентира учредителната компетентност от законодателя, разбира се, има 

съдържателна връзка и Националният съвет е изразил мнение по това 

възражение в точка 1.1 от настоящото становище. Обаче между 

конституционната регламентация на Върховния съд, респ. нормотворческите 

правомощия за по-подробна регламентация на системата на съдилищата, от една 

страна, и условието за изпълнение на длъжността „съдия в Специалния съд“ от 

друга страна, Националният съвет не намира никаква релевантна връзка.  

Съгласно чл. 145, ал. 2 от Конституцията, „за съдия може да бъде назначен 

гражданин на Словашката република, който е избираем в Националния съвет на 
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Словашката република, навършил е възраст 30 години и има висше юридическо 

образование. Другите предпоставки за назначаване на съдия и длъжностната му 

характеристика, както и обемът на имунитет на съдиите се определят  от 

закона.“ Според вносителите разпоредбата, обуславяща назначаването, 

временното назначаване и преместването на съдия от Специалния съд с 

навършването на възраст 35-годишна възраст противоречи на цитираната 

разпоредба от Конституцията. Националният съвет, напротив, счита, че 

посочените разпоредби са в съответствие помежду си, доколкото 

Конституцията обвързва с 30-годишна възраст само назначаването на длъжност 

„съдия“. Това условие се отнася в еднаква степен до всички съдии без разлика – в 

това число и до тези, които след навършване на 35-годишна възраст поискат 

назначение в Специалния съд, и до онези, пред които неговите актове се обжалват 

– съдиите във Върховния съд. Следователно вносителите квалифицират като 

несъответстващо на конституционното условие за възраст от 30 години 

положението, което се отнася до друг институт, несвързан с това условие за 

възраст. Не привежда обаче никаква разпоредба, която да обуславя 

назначаването на длъжност „съдия“ с друго условие за възраст, различно от 

посоченото в чл. 145, ал. 2 от Конституцията.  

2.1.2 Независимост и обособеност на съдебната власт  

Съгласно чл. 141, ал. 1 от Конституцията в Словашката република 

съдопроизводството се упражнява от независими и безпристрастни съдилища. 

Съгласно чл. 144, ал. 1 от Конституцията при изпълнението на своята длъжност 

съдиите са независими и при вземане на решение са обвързани от Конституцията, 

конституционните закони
6
, международните договори съгласно чл. 7, ал. 2 и 5, и 

от законите. Съгласно чл. 148, ал. 1 от Конституцията съдията може да бъде 

преместен в друг съд само с негово съгласие или въз основа на решение на 

дисциплинарния състав.  

Във връзка с това от решаващо значение е дали би била застрашена съдийската 

независимост, ако законодателят обуслови заемането на длъжността на съдия 

от Специалния съд с проверка по сигурността, която се извършва от 

Националната служба за сигурност (НСС). Всички останали въпроси 

(ограниченият срок на валидност на издаденото въз основа на проверката 

разрешение, преместването на съдията и др. подобни) се извеждат именно от 

това дали въпросното условие за заемане на длъжност е или не е неотделимо от 

независимостта на съдебната власт и нейната обособеност от изпълнителната 

власт. Националният съвет е убеден, че посоченото условие може да се тълкува и 

прилага по начин, който съответства от конституцията.  

Първо, няма съмнение, че на законодателя е позволено да обвърже 

заемането на публична длъжност с условия, които имат рационално основание и 

не са неадекватни на преследваната цел. С оглед на материалната подсъдност на 

Специалния съд решението на законодателя да изисква от съдиите в този съд 
                                                 
6
 Под „конституционен закон” в словашкото право се има предвид закон за изменение от конституцията. В 

Словакия липсва орган, аналогичен на българското Велико народно събрание – бел. пр. 



 38 

проверка по сигурността по никакъв начин не е произволно. Връзката между някои 

рискове относно сигурността съгласно Закон № 215/2004 ДВ и някои области на 

компетентността по отношение на материята на Специалния съд съгласно § 14, 

ал. 2 от Наказателнопроцесуалния кодекс по мнението на Националния съвет е 

достатъчно рационална основа, за да се обоснове решението му да обвърже 

заемането на длъжността „съдия в Специалния съд“ с подлагането на проверка 

по сигурността.  

Второ, ограничението на срока на валидност на разрешителното за достъп 

до класифицирана информация, издадено въз основа на проверката по 

сигурността, е основен принцип, който произтича от характера на подобна 

проверка и напълно отговаря на целта, на която тя служи. Според Националния 

съвет съотношението на средствата и целта (поставянето на петгодишен срок 

на валидност на разрешението) е обосновано с рационални и затова легитимни 

причини и не показва никакви признаци на нормотворчески произвол. 

Трето, за това дали съдията има или няма право да придобие разрешение за 

достъп до класифицирана информация на последна инстанция, решение взема 

такъв орган, на който в правовата държава се полага да вземе крайното решение, 

а това е съдът, по-конкретно Върховният съд. Всички решения на органите на 

изпълнителната власт (НСС), респ. от законодателната власт (Комисия на 

Националния съвет), които биха могли да имат влияние върху достъпа на съдията 

до длъжността „съдия в Специалния съд“, подлежат на контрол от страна на 

органите на съдебната власт. При това тяхната компетентност се отнася до 

всички елементи на разглежданото дело, т.е. както до фактическите, така и до 

правните въпроси. В комбинация със задължението за обосноваване на решението, 

с което не се признава разрешението за достъп до класифицирана информация, 

пълната юрисдикция на Върховния съд в тези дела е пълноценна гаранция за 

защита от евентуалния стремеж на изпълнителната власт да откаже на съдия 

достъп до длъжността „съдия в Специалния съд“ без легитимни доводи, които 

биха били адекватни на преследваната цел. Следователно изпълнителната власт, 

разполагаща с правомощие да издава разрешение за достъп до класифицирана 

информация, не получава в резултат на това свое правомощие възможност да се 

намеси във вътрешните отношения на съдебната власт по начин, който би 

представлявал реална заплаха за институционалната независимост, 

независимостта на статута, длъжностната независимост или независимостта 

при вземане на решения на Специалния съд.  

Без да се съобразяват с посоченото, вносителите основават своята 

аргументация на предпоставката, че НСС ще изпълнява своята компетентност, 

респ. ще я прилага така, че да създава за изпълнителната власт възможност за 

въздействие върху съдебната власт, с което вносителите директно поставя под 

съмнение способността на НСС да действа в съответствие със своето 

конституционно и законово предназначение. По мнението на Националния съвет 

опасенията на вносителите, че някакъв орган на публичната власт хипотетично 

би могъл да прилага своята компетентност в противоречие със закона и 
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Конституцията, не е достатъчно основание за заключението, че самата тази 

компетентност е заплаха, т.е. че представлява намеса в съдийската 

независимост и в случая, когато НСС, а впоследствие и парламентарната комисия 

я упражнят в съответствие с действащата правна уредба. Противното 

означава, че в противоречие с Конституцията е почти всяко правомощие на 

който и да било орган на публичната власт.  

При това е необходимо да се акцентира и върху факта, че неизбежна 

предпоставка за това Специалният съд да може да приложи своята 

компетентност спрямо конкретно лице, са действията и решенията на 

съответните активни в наказателното производство органи, които действат и 

вземат решение в условията на оперативна самостоятелност и независимост на 

преценката не само от НСС, а и от останалите органи на публичната власт. 

Следователно, ако вносителите повторно намекват, че тъкмо в резултат на 

участието на НСС в издаването на разрешение за достъп до класифицирана 

информация, което е условие за заемане на длъжността „съдия в Специалния 

съд“, този съд е зависим от изпълнителната власт и че при вземането на решение 

й се подчинява, то той забравя обстоятелството, че НСС, както и всеки друг 

орган на изпълнителната или законодателната власт няма право и не може да 

издава каквито и да било разпореждания нито към органите на наказателното 

производство, нито пък още повече на Специалния съд. Твърдението за някаква 

системна зависимост на Специалния съд в положението, при което той е 

обвързан със същите материалноправни и процесуалноправни разпоредби, както и 

останалите съдилища, и като съд от първа инстанция може да бъде контролиран 

в пълен обем от други правозащитни органи (Върховният съд, евентуално 

Конституционният съд, респ. Европейският съд по правата на човека), е 

самоцелно и няма опора в релевантните правни разпоредби.  

При проучване на съответствието на решението от законодателя да 

постанови специфични условия за достъп до специфична длъжност по мнението 

на Националния съвет не са без значение и емпиричните обстоятелства. Във 

връзка с твърдението на вносителите, че издаването на разрешения за достъп до 

класифицирана информация от орган на изпълнителната власт sui generis 

представлява реална заплаха за независимото вземане на решение на Специалния 

съд, Националният съвет посочва, че практиката абсолютно еднозначно оборва 

това по същество хипотетично и дори спекулативно твърдение. По време на 

досегашната дейност делът на делата, в които Специалният съд е постановил 

присъда в противоречие с предложението на прокурора и е оправдал подсъдимия, е 

по-висок, отколкото в наказателните съдилища, на които са подсъдни 

останалите видове престъпления . Следователно издаването на разрешения за 

достъп до класифицирана информация от НСС в никакъв случай не е довело до 

ситуация, която очертават вносителите, като твърдят, че целта на проверката 

е от Специалния съд да се изгради съд, заемащ страна в полза на действащата 

изпълнителна власт.  

Тези показателни фактически обстоятелства свидетелстват, че съответната 



 40 

законова регламентация на проверките по сигурността не представлява такова 

ограничение на съдийската независимост, което би надхвърлило 

конституционосъобразното й тълкуване и приложение. 

2.2 допълнително заплащане – надбавка за длъжност 

Във връзка с твърдението на вносителите, че § 69, ал. 2 от Закон № 

385/2000 ДВ е намеса в правото на безпристрастен съдия, Националният съвет е 

принуден да констатира, че между оспорваното законово положение и 

посоченото право не намира никаква съдържателна връзка. Твърденията на 

вносителите, че съдиите в Специалния съд и съответните съдии от Върховния 

съд поради това, че получават надбавката за длъжност, „обществеността ги 

възприема като съдии, които са неизменно обвързани с волята на изпълнителната 

власт... поради което у обществеността може да възникне представата за т.нар. 

държавна корупция или корупция на системата“ и че „с това обществеността се 

подбужда да гледа най-вече на съдиите в окръжните съдилища като на подкупни, 

респ. подпомагащи организираната престъпност“ изобщо нямат никаква 

конституционноправна релевантност и не предоставят възможност за 

основателен спор.  

III. Обобщение  

Националният съвет в пълен обем признава правомощието на 

Конституционния съд да проучи дали е упражнил своята компетенция, възложена 

му от Конституцията, по начин, който не прекрачва допустимите граници и не е 

проява от законодателен произвол. По мнението на Националния съвет в никой от 

елементите от законовата регламентация, които вносителите оспорва (в 

петитума или в мотивите на своето предложение), той не е прекрачил 

конституционните граници. 

Конкретно, Националният съвет е убеден, че неговото решение (i) да 

създаде Специалния съд, (ii) да не изключи съдиите в Специалния съд от 

задължението да придобият разрешение за достъп до класифицирана информация 

и (iii) да признае на съдиите в Специалния съд надбавка за длъжност, в никакъв 

случай не може да се възприема като произволно и отричащо принципите на 

материалната държава. Тъкмо напротив, Националният съвет счита, че става 

дума за решение, което в достатъчна степен се опира върху рационални доводи и 

има релевантна съдържателна връзка с легитимните цели на публичния интерес, 

чието идентифициране и прокарване е доминантна съставна част от 

предоставената компетентност на Националния съвет от Конституцията. 

Въз основа на гореизложеното Националният съвет предлага 

Конституционният съд да отхвърли предложението за обявяване на 

противоконституционност и да се произнесе, че оспорваните положения не са в 

несъответствие с посочените членове от Конституцията и международните 

договори...“ 

С оглед на конституционното му положение и предмета на разглежданото 

предложение Конституционният съд поиска по искането да изрази мнение и 
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Съдебният съвет на Словашката република (наричан по-долу „Съдебния съвет“). В 

становището на Съдебния съвет от 10 ноември 2008 г. (одобрено с негово решение 

от 11 ноември 2008 г.) се посочва:  

„... С аргументацията на 46 депутати, приведена във въпросното 

предложение и неговото допълнение, трябва да се съгласим най-вече поради това, 

че създаването на Специалния съд е в противоречие с принципите на правовата 

държава. Следователно Националният съвет на Словашката република като 

държавен орган е надхвърлил рамките на Конституцията и нейните граници, тъй 

като Конституцията не регламентира възможността за създаване на такъв съд 

и в условията на Словашката република не е съществувал съответният 

обществен интерес за това. Създаването на Специалния съд би било основателно 

тогава, когато общите съдилища не биха били способни редовно да осигуряват 

съдебната защита на субектите, които се нуждаят от нея, евентуално, когато 

осъществяването на съдопроизводството се окаже в конфликт с държавните 

интереси. В Словашката република не става дума за такава ситуация, а освен 

това в конституциите на европейските държави учредяването на такива 

съдилища се забранява. Ако законодателят е възнамерявал да регламентира 

определени обществени отношения, би могъл да го направи само в обема и по 

начина, който е в съответствие с Конституцията на Словашката република, 

което (поради липсващите условия за възможността за възникване на такъв съд) 

не се е случило. Сравнението с турския модел е неподходящо.  

Изхождайки от характеристиките на Специалния съд, чиято 

компетентност в сравнение с общите съдилища е неадекватно редуцирана, и с 

оглед на обстоятелството, че изборът на неговите съдии е обвързан със 

специална проверка, чието изпълнение се реализира от изпълнителната власт, 

трябва да се заключи, че със Закон № 458/2003 ДВ сериозно е бил нарушен 

принципът на независимост на съдебната власт.  

Във връзка с особено изгодните условия за заемане на длъжност „съдия в 

Специалния съд“ трябва да се обърне внимание на резултатите от заседанието 

на Пленума на Върховния съд на Словашката република от 25 май 2007 г. На него е 

бил разгледан докладът за приложението и ефективността на текста на § 66 и 

сл. от Закон № 385/2000 ДВ за съдиите и съдебните заседатели съгласно 

действащите разпоредби. По смисъла на § 69, ал. 2 от Закона за съдиите в 

редакцията съгласно Закон № 122/2005 ДВ, надбавката за длъжност се полага на 

съдия в Специалния съд и на съдия във Върховния съд, който взема решение по 

обжалвания по делата, които на първа инстанция гледа Специалният съд, месечно 

в размер, равен на шест средни месечни брутни заплати на служител в 

стопанството на Словашката република за предишната календарна година. 

През 2006 г., при определяне на добавката по смисъла на цитираното 

законово положение, се е изхождало от сумата 17 300 словашки крони, така че 

размерът на самата надбавка е представлявал сумата 103 800 словашки крони (17 

300 x 6), на която имат право само онези съдии от Върховния съд на Словашката 

република, които вземат решение за обжалвания по дела, за които на първа 
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инстанция компетентен е Специалният съд, а не „останалите“ съдии от 

Върховния съд на Словашката република; тяхната основна заплата, равняваща се 

на 1,3 пъти заплатата на депутат от Националния съвет (§ 66, ал. 1 от Закона за 

съдиите), което изразено финансово представлява сумата 67 470 словашки крони 

(17 300 x 3 x 1,3), към която трябва да се добави надбавката за длъжност за 

висша съдийска длъжност по смисъла на разпоредбата на § 69, ал. 1 от Закона за 

съдиите, варираща в порядъка между 4000 (при председателите на състави) и 

5000 словашки крони (при председателите на колегии).  

През 2007 г. тази разлика възлиза на 112 600 словашки крони. Съдиите във 

Върховния съд, които не вземат решение по обжалвания на решения на Специалния 

съд, нямат тази надбавка и получават както съдиите, които вземат решение по 

обжалвания на решения на Специалния съд, само еднаква основна заплата, която 

през 2007 г. достигаше размера от 73 190 словашки крони. От посоченото 

произтича, че само надбавката за длъжност на съдията във Върховния съд, който 

взема решение като съдия, произнасящ се по обжалвания на решения на 

Специалния съд, възлиза на 153,8 % от основната заплата на съдията във 

Върховния съд. Заедно с основната заплата на съдията във Върховния съд, който 

се  произнася по обжалвания на решения на Специалния съд през 2007 г., това 

възлиза общо на 185 790 словашки крони. Същото е важало и за съдиите в 

Специалния съд. През 2008 г. разликата в съдийските възнаграждения е още по-

изразителна.  

Следователно във възнагражденията на съдиите във Върховния съд на 

Словашката република възниква съществена разлика, която не може да се счита 

за основателна, тъй като:  

1) изискванията за изпълнение на длъжността „съдия във Върховния съд“ (с 

изключение на съответната проверка от НСС) са еднакви за всички съдии,  

2) отговорността за дейността по вземането на решение носи съдията във 

всяко дело без оглед на специализацията,  

3) фактът, че съдията, който взема решение като съдия, произнасящ се по 

обжалвания на решения на Специалния съд, се подлага на съответната проверка, 

не може да е основание за такава съществена разлика в заплатите на съдиите във 

Върховния съд, каквато в днешно време съществува. Такава разлика не е 

основателна и с оглед състава и характера на делата, разглеждани в тези 

специални състави. 

Съгласно чл. 12 от Конституцията на Словашката република (в редакцията 

от Закон № 460/1992 ДВ съгласно действащите разпоредби) хората са свободни и 

равни по достойнство и права. Основните права и свободи не могат да бъдат 

отнемани, отчуждавани, отнемани с обратна сила и спрямо тях не тече давност. 

Същото е в сила и съгласно Конвенцията за защита на правата на човека и 

основните свободи, а също така и съгласно Общата декларация за правата на 

човека. Всички са равни пред закона и имат право на еднаква законова защита, без 

каквато и да е дискриминация, която нарушава Общата декларация за правата на 

човека, и срещу каквото и да е правило, предвиждащо такава дискриминация (чл. 7 
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на Общата декларация за правата на човека и чл. 14 от Конвенцията за защита 

на правата на човека и основните свободи). Тези принципи без съмнение важат и 

при съдийските възнаграждения, което произтича от Европейската харта за 

статута на съдиите. Съгласно чл. 6, ал. 6.1 от Европейската харта за статута 

на съдиите, приета по инициатива на Съвета на Европа през юли 1998 г. в 

Страсбург във връзка с Принцип III от Препоръката на Съвета на Европа № R (94) 

12, е в сила положението, че „съдиите, заемащи съдийска длъжност, имат право 

на заплата, чийто размер трябва да бъде адекватен на достойнството на 

тяхната правна професия в обществото и отговорността, която поемат върху 

себе си, и трябва да бъде определена така, че да ги защитава от натиск за 

повлияване на вземането на решение от тях и въобще за действията им в рамките 

на възложените им правомощия, които биха накърнили тяхната независимост и 

безпристрастност“. 

Общо правомощие за предприемане на антидискриминационни мерки 

съдържа и чл. 13 на Договора за създаване на Европейската общност, въз основа 

на който (наред с другото) е била приета и Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 

27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в 

областта на заетостта и професиите. 

Тъй като Словашката република е демократична и правова държава, която не е 

обвързана с никаква идеология и която спазва общите правила на 

международното право, международните договори, с които е обвързана (чл. 1 от 

Конституцията на Словашката република, в редакцията съгласно Закон № 

460/1992 ДВ), трябва да се насочи към отстраняване на дискриминацията във 

Върховния съд на Словашката република, който залага нежелани диспропорции 

във възнагражденията на  съдиите; във връзка с това е необходимо позоваването 

и от закон № 365/2004 ДВ.  

Явно е, че отстраняването на дискриминацията, предизвикана с начина на 

възнаграждаване на съдиите в Специалния съд се очаква от съдиите както в 

областните, така и в окръжните съдилища...“ 

  

Конституционният съд поиска и Върховният съд на Словашката република 

(наричан по-долу „Върховният съд“) да изрази мнение по искането. Становището 

на Върховния съд от 10 ноември 2008 г. по съдържание е идентично със 

становището на Съдебния съвет. 

Конституционният съд накрая поиска и генералният прокурор на Словашката 

република (наричан по-долу „генералният прокурор“) да изрази мнение по 

предложението. Той е изразил мнение с доклад от 22 декември 2008 г., в който се 

посочва: 

 „... Съществено значение за оценяване на предложението за започване на 

производство във връзка с оспорваната регламентация има решението дали 

Специалният съд, създаден със Закон № 458/2003 ДВ за създаване на Специалния 

съд и на Службата на специалната прокуратура, е специализиран или извънреден 
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съд и дали положението и компетентността на Специалния съд и неговите съдии 

е съобразено с Конституцията на Словашката република и международните 

договори, с които е обвързана Словашката република.  

Извънредните съдилища имат своите характерни признаци – отклоняват се 

от установения ред, от обичайните правила, учредени са целенасочено, само в 

интерес на постигането на предварително определена цел и след постигането й 

прекратяват съществуването си. Това твърдение се подкрепя и от начина и целта 

на учредяването, положението и компетентността на извънредните съдилища, 

които в миналото са действали на наша територия 

Като извънредни може да се обозначат много съдилища, учредени в 

миналото на наша територия. В далечното минало такъв съд е бил например 

специалният разследващ и съдебен трибунал, учреден през 1687 г. от 

главнокомандващия на императорските части в Горна Унгария във връзка с 

политическите и религиозни репресии, влезли в историята под названието 

„Прешовските кланета“. През миналия век извънредни съдилища са били без 

съмнение Народният съд със седалище в Братислава, окръжните народни 

съдилища със седалище в седалището на окръга и местните народни съдилища във 

всяка политическа община, които са били учредени на територията на Словакия с 

цел наказване на престъпленията, посочени в наредбата на Словашкия национален 

съвет № 33/1945 от Сборника наредби на СНС за наказване на фашистките 

престъпници, окупатори, предатели и колаборационисти и за учредяване на 

народното съдопроизводство. Тази наредба определя състава на тези народни 

съдилища, тяхната персонална компетентност, специалната фактическа 

същност на престъпленията, наказанията (включително смъртно наказание) и 

специалните правни последствия на осъждането (загуба на граждански права), 

специалните правила за производство и вземане на решение на народните 

съдилища (производство и без присъствието на обвиняемия, откритото съдебно 

заседание е трябвало да започне до 14 дни от представяне на обвинителния акт на 

председателя на съда, присъдата е трябвало да бъде произнесена веднага след 

приключване на откритото заседание, присъдата не е подлежала на обжалване по 

редовния способ, подсъдимият пред местния народен съд е можел да си избере 

защитник, но не измежду адвокатите и съдиите), имало е и специални правила за 

изпълнение на наказанията. В тази наредба пряко се посочва, че тя влиза в сила 

незабавно и действа в продължение на една година. Освен другите извънредни 

съдилища, учредени след Втората световна война на наша територия 

(извънредните народни съдилища, учредени с декрети на президента), с цел 

защита на новите обществено-политически отношения е бил учреден и 

Държавният съд. Този съд е бил учреден със Закон № 232/1948 ДВ за Държавния 

съд и към неговите компетенции е спадало производството и вземането на 

решение за престъпленията, постановени в Закон № 231/1948 ДВ за защита на 

народно-демократичната република, който е уреждал специални фактически 

състави на престъпления, включително наказанията за тяхното извършване. 

Действието на Закон № 231/1948 ДВ за защита на народно-демократичната 
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република е било прекратено със Закон № 86/1950 ДВ – Наказателнопроцесуален 

кодекс. Действието на Закон № 232/1948 ДВ за Държавния съд е било прекратено 

със Закон № 66/1952 ДВ за организацията на съдилищата. 

Специалният съд е учреден със закон – Закон № 458/2003 ДВ за учредяване 

на Специалния съд и Службата на специалната прокуратура. Този съд е включен в 

системата на останалите съдилища на Словашката република като независим 

съд с правомощие да правораздава отделно от другите държавни органи. 

Специалният съд действа и взема решения въз основа на същите 

материалноправни и процесуалноправни разпоредби, както останалите съдилища 

по наказателни дела. Законът не ограничава във времето неговата 

компетентност; той е учреден като постоянен съд. Става дума за 

самостоятелен съд със специализирано съдопроизводство в сферата на 

наказателното право, насочен към защита от корупцията и организираната 

престъпност. Корупцията и организираната престъпност се превръщат в 

съществен глобален проблем на човечеството, срещу който държавите трябва да 

се борят в интерес на запазване на сигурността, стабилността и 

икономическото развитие. Корупцията застрашава правовата държава, 

демокрацията и правата на човека, нарушава конкуренцията, пречи на 

стопанското развитие, застрашава стабилността, демократичните институции 

и моралните устои на обществото. Организираната престъпност е заплаха за 

сигурността и икономиката на отделните държави, функционирането на 

обществото, демокрацията, независимостта на държавните органи и 

интегритета на финансовите институции. Без съмнение става дума за сериозни 

причини, с които законодателят е обосновал учредяването на Специалния съд. 

Решението на въпроса дали е съществувал неотложен обществен интерес за 

учредяването на Специалния съд не се включва в прерогативите на 

Конституционния съд на Словашката република; преценката и решението за 

това дали определен правен инструмент е, или не е обществено необходим, спада 

към компетенциите на Националния съвет на Словашката република. 

Конституционният съд на Словашката република обаче е в правото си да вземе 

решение за това дали учредяването на Специалния съд със закон от Националния 

съвет на Словашката република, неговото положение, компетентност и 

положението на неговите съдии е в съответствие с Конституцията на 

Словашката република и международните договори, с които е обвързана 

Словашката република.  

Съгласно Конституцията на Словашката република системата на 

съдилищата се състои от Върховния съд на Словашката република и останалите 

съдилища (чл. 143, ал. 1). По-подробната регламентация на системата на 

съдилищата, техните компетенции, организация и производството пред тях се 

определя със закон (чл. 143, ал. 2).  

От гореизложеното е ясно, че създателят от конституцията е възложил 

правомощие от законодателя да определи кои съдилища заедно с върховния съд на 

Словашката република съставляват системата на съдилищата...  
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... В обосноваващия доклад към чл. 143 от Конституцията на Словашката 

република изрично е посочено: „Системата на съдилищата е единна. Общите 

съдилища вземат решение по граждански, търговски и наказателни дела, а също 

така се произнасят по отношение от законността на решенията на 

административните органи. Положението на военните съдилища се 

регламентира от специален закон.“ Това означава, че конституционният 

законодател още при приемането на Конституцията на Словашката република е 

имал предвид съществуването на военните съдилища и е оставил от законодателя 

да регламентира тяхното положение, т.е. тяхната система и правомощия...  

... Начинът на определяне на подсъдността на Специалния съд не се 

отклонява от сферата на компетентност съгласно законовата регламентация по 

времето на приемане на Конституцията на Словашката република... Това обаче 

не важи по отношение на неговото включване в системата на съдилищата на 

Словашката република, неговото положение и положението на неговите съдии. 

Специалният съд има местна подсъдност на територията на цялата 

държава (§ 5 от Закон № 371/2004 ДВ за седалищата и районите на съдилищата 

на Словашката република); до него не се отнасят разпоредбите за териториална 

подсъдност (§ 17 на Наказателнопроцесуалния кодекс). Специалният съд има 

изключителна подсъдност – това е единственият съд в системата на 

съдилищата на Словашката република, който е оправомощен да действа като съд 

от първа инстанция по наказателните дела, определени от закона (§ 14 на 

Наказателнопроцесуалния кодекс). По редовните обжалвания на неговите актове 

се произнася Върховният съд на Словашката република (§ 315 на 

Наказателнопроцесуалния кодекс), който иначе действа като касационна 

инстанция (§ 377 от Наказателнопроцесуалния кодекс). По отношение на 

актовете на Специалния съд Върховният съд на Словашката република действа 

едновременно като въззивна и касационна инстанция (сравни § 315 и § 377 от 

Наказателнопроцесуалния кодекс).  

Съставите на Специалния съд (съд от първа инстанция) имат същия брой 

съдии като съставите на окръжните съдилища и Върховния военен съд (съдилища 

от втора инстанция); състоят се от трима съдии, от които един е председател 

на състава (§ 16, § 25 и § 29 от Закон № 757/2004 ДВ за съдилищата); съставите 

на окръжните съдилища и военните районни съдилища (съдилища от първа 

инстанция) се състоят от председател на състава и двама съдебни заседатели (§ 

14 и § 27 от Закон № 757/2004 ДВ за съдилищата).  

Специалният съд е наистина първоинстанционен съд, обаче за целите на 

Наказателнопроцесуалния кодекс се счита за окръжен съд (§ 10, ал. 5 от 

Наказателнопроцесуалния кодекс). Окръжният съд съгласно 

Наказателнопроцесуалния кодекс не действа като съд от първа инстанция, а е 

въззивен съд (§ 10, ал. 5 и § 315).  

За съдиите в Специалния съд и онези съдии във Върховния съд на 

Словашката република, които вземат решение по обжалване на решенията на 

Специалния съд, се отнасят специални правила.  
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В Специалният съд може да бъде назначен само съдия, който е навършил 

35-годишна възраст и по мнението на Националната служба за сигурност 

съгласно специален закон е оправомощен да се запознава с класифицирана 

информация с ниво на защита „строго секретно“. Тези условия важат в еднаква 

степен за съдията, който е временно назначен, и за съдията, който е преместен в 

Специалния съд, както и за съдията, който взема решение по обжалвани решения 

на Специалния съд (§ 11, ал. 3 от Закон № 385/2000 ДВ за съдилищата и съдебните 

заседатели).  

Ако съдия, назначен или преместен в Специалния съд, престане да отговаря 

на условието да има право да се запознава с класифицирана информация с ниво на 

защита „строго секретно“, той трябва да бъде преместен в друг съд (§ 150a, ал. 

2 от Закон № 385/2000 ДВ за съдилищата и съдебните заседатели). Ако не даде 

съгласието си за преместване, заемането на длъжността на съдия се прекратява 

(§ 150a, ал. 3 от Закон № 385/2000 ДВ за съдилищата и съдебните заседатели). 

Право за запознаване с класифицирана информация с ниво на защита 

„строго секретно“ може да се придобие само въз основа на проверка по 

сигурността IV-та степен [§ 15, ал. 1 и ал. 2, буква d) от Закон № 215/2004 ДВ за 

защита на класифицираната информация и за изменение и допълнение на някои 

закони (по-нататък само „Закон № 215/2004 ДВ за защита на класифицираната 

информация“)]. Проверка по сигурността IV-та степен извършва Националната 

служба за сигурност [§ 17 буква b) от Закон № 215/2004 ДВ за защита на 

класифицираната информация], която е централен орган на държавното 

управление [§ 21, буква j) от Закон № 575/2001 ДВ за организацията на дейността 

на правителството и организацията на централното държавно управление], 

следователно от орган, ръководен на принципа на субординацията.  

Валидността на разрешението за ползване на класифицирана информация с 

ниво на защита „строго секретно“ е 5 години (§ 28, ал. 1 от Закон № 215/2004 ДВ 

за защита на класифицираната информация), като Националната служба за 

сигурност има правото да проверява съдията и през времето на срока на 

валидност на такова разрешение и въз основа на установяване на нови факти да 

обезсили  разрешението (§ 29 от Закон № 215/2004 ДВ за защита на 

класифицираната информация). 

За проблемно считам това, че едно от условията за назначаване, временно 

назначаване или преместване на съдията в Специалния съд или във Върховния съд 

на Словашката република в състава, който се произнася по обжалвани решения на 

Специалния съд, е проверката по сигурността. Това в никакъв случай не би 

трябвало да бъде проверка по сигурността за придобиване на разрешение за 

ползване на класифицирана информация по смисъла на правилата, установени в § 2 

от Закон № 215/2004 ДВ за защита на класифицираната информация, ако 

предмет на производството пред съда не е информация или дело, които са 

класифицирани, т.е. информация или дело, определени от първоизточника на 

секретния факт, който с оглед интересите на Словашката република трябва да 

се пази от изтичане, злоупотреба, ощетяване, нерегламентирано размножаване, 
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унищожаване, загубване или кражба и който може да възниква само в областите, 

които постанови Правителството на Словашката република със своя наредба (§ 2 

буква a) от Закон № 215/2004 ДВ за защита на класифицираната информация). 

Обуславянето на заемане на длъжност на съдия в Специалния съд и във Върховния 

съд на Словашката република, в състава, който взема решение по обжалвани дела, 

където на първа инстанция се е произнесъл Специалният съд, от условието да 

имат право да се запознават с класифицирана информация, която не е предмет на 

производство в съда, е целенасочено – насочено е само към оправомощаване на 

Националната служба за сигурност да извършва проверка по надеждността на 

съдиите. И така, по същество Националната служба за сигурност взема решение 

за това дали съдията изпълнява условието за заемане на длъжността в 

Специалния съд и дали съдията в Специалния съд и съдията във Върховния съд на 

Словашката република, включен в състава, който взема решение по обжалване на 

дела, където на първа инстанция се е произнесъл Специалният съд, може да 

остане на своята длъжност (§ 150a, ал. 2 от Закон № 385/2000 ДВ, за съдиите и 

съдебните заседатели).  

Такава правна регламентация не създава предпоставки за независимост на 

съдиите, дори сериозно поставя под съмнение тяхната независимост. Поставя 

под съмнение и самия Специален съд и Върховния съд на Словашката република, 

защото не изключва целенасочени намеси в съдебните състави. Дава възможност 

за неадекватна намеса в съдийската легитимност, и то не само при възникването 

на длъжността „съдия в Специалния съд“, нейната продължителност или 

прекратяване, но и при оправомощаването да се заема по-нататък длъжността 

съдия в друг съд след загуба на правото да заема длъжността „съдия в 

Специалния съд“. Същото се отнася и до съдиите във Върховния съд на 

Словашката република, оправомощени да контролират първоинстанционните 

актове на Специалния съд. 

Зависимостта на съдиите в Специалния съд и онези съдии във Върховния съд 

на Словашката република, които контролират първоинстанционните актове на 

Специалния съд, от проверката по сигурността, извършена от Националната 

служба за сигурност, не премахва възможността за инстанционен контрол пред 

комисията на Националния съвет на Словашката република или възможността за 

последващо съдебно разглеждане. Евентуалната зависимост на съдиите от 

решение на орган на изпълнителната власт е в противоречие с иманентния 

принцип на правовата държава – независимост на съдебната власт. 

Следователно, ако задължителна предпоставка за справедливо вземане на 

решение от съдилищата е тяхната независимост, a contrario съдът, чиято 

независимост може да се постави под съмнение, не може да бъде гаранция за 

справедливо решение. Европейският съд по правата на човека по делото Delcourt 

срещу Белгия от 17 януари 1970 г., но и в други дела вече е потвърдил, че 

правосъдието не само трябва да бъде осъществявано, но и трябва да изглежда, че 

се осъществява (Justice must not only be done; it must also be seen to be done). 
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По тези причини подкрепям внесеното предложение по отношение на 

разпоредбите на § 11, ал. 3, и § 150a, ал. 2 и 3 от Закон № 385/2000 ДВ за съдиите 

и съдебните заседатели. За да се елиминират рисковете по сигурността, все пак 

нищо не пречи законодателят да приеме такава законова регламентация, която да 

създаде предпоставки за надеждност по отношение на сигурността на съдиите – 

тя обаче трябва да бъде в съответствие с принципите на демократичната и 

правовата държава. 

Специалният съд е първоинстанционен съд. Въпреки това:  

- съдиите в Специалния съд имат същата основна заплата като съдиите в 

съд от трета инстанция – Върховния съд на Словашката република [§ 66, ал. 1 от 

Закон № 385/2000 ДВ за съдиите и съдебните заседатели и за изменение и 

допълнение на някои закони (по-нататък само „Закон № 385/2000 ДВ за съдиите и 

съдебните заседатели“)], 

- съдиите в Специалния съд имат същата основана заплата без оглед на 

продължителността на стажа, както е при съдиите в съда от трета инстанция 

– Върховния съд на Словашката република, следователно не са включени в 

категорията „заплата“ според продължителността на стажа, както е при 

останалите съдии от съдилищата от първа инстанция и втора инстанция (§ 66, 

ал. 2 до 4 от Закон № 385/2000 ДВ за съдиите и съдебните заседатели),  

- председателят и заместник-председателят на Специалния съд имат 

същата надбавка за длъжност за ръководна дейност, както председателят и 

заместник-председателят на съдилищата от втора инстанция (§ 68, ал. 1 от 

Закон № 385/2000 ДВ за съдиите и съдебните заседатели),  

- председателят на състава в Специалния съд и съдията в Специалния съд, 

който взема решение без съдебни заседатели, имат същата надбавка за 

длъжност за висша съдийска длъжност като председателите на състави и 

съдиите без съдебни заседатели в съда от втора инстанция (§ 69, ал. 1 от Закон 

№ 385/2000 ДВ за съдиите и съдебните заседатели),  

- само съдиите в Специалния съд и само онези съдии във Върховния съд на 

Словашката република, които контролират първоинстанционните актове на 

Специалния съд, имат право на месечна надбавка за длъжността на сума, 

равняваща се на шест средни номинални месечни заплати на служител в 

стопанството на Словашката република за предходната календарна година (§ 69, 

ал. 2 от Закон № 385/2000 ДВ за съдиите и съдебните заседатели) – тази надбавка 

за длъжност е един от елементите на заплатата на съдията (§ 71, ал. 1 от Закон 

№ 385/2000 ДВ за съдиите и съдебните заседатели).  

През 2008 г. месечната надбавка за длъжност, призната с разпоредбата на 

§ 69, ал. 2 от Закон № 385/2000 ДВ за съдиите и съдебните заседатели само на 

съдиите в Специалния съд онези съдии във Върховния съд на Словашката 

република, които контролират първоинстанционните актове на съответния 

специален съд, възлиза на 120 876 словашки крони. През 2008 г. за основната 

заплата им се полага сумата, определена съгласно § 66, ал. 1 от Закон № 385/2000 

ДВ за съдиите и съдебните заседатели, т.е. в размер на 78 650 словашки крони. 
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Така тяхната заплата през 2008 г. възлиза най-малко на 199 526 словашки крони 

(тази заплата се увеличава с надбавката за длъжност за ръководна дейност и 

надбавка за висша съдийска длъжност, ако им се полага съгласно § 68; § 69, ал. 1, 

и § 70 от Закон № 385/2000 ДВ за съдиите и съдебните заседатели).  

Основната заплата на съдиите в окръжните съдилища и военните районни 

съдилища, които са съдилища от първа инстанция, на възраст над 35 години, 

възлиза на 95 % до 120 % от средната съдийска заплата в зависимост от 

продължителността на стажа им, която е решаваща за включването им в 

съответната категория заплата (§ 66, ал. 2 и 3, във връзка с § 67 от Закон № 

385/2000 ДВ за съдиите и съдебните заседатели). Средната заплата на съдия през 

2008 г. е 60 500 словашки крони (§ 23, ал. 1, във връзка с § 2, ал. 1 от Закон № 

120/1993 ДВ за платежните отношения на някои конституционни фактори 
7
на 

Словашката република). Това означава, че през 2008 г. им се полага основна 

заплата в размер от 57 475 словашки крони до 72 600 словашки крони (основната 

заплата в размер на 72 600 словашки крони се полага едва след 24-та година 

стаж). Тази основна заплата е същевременно тяхна длъжностна заплата, ако 

нямат право на някоя от надбавките за длъжност (§ 71, ал. 1 от Закон № 

385/2000 ДВ за съдиите и съдебните заседатели).  

Основната заплата на съдиите в окръжните съдилища и съдиите във 

Върховния военен съд, които са съдилища от втора инстанция, на възраст над 35 

години възлиза на 100 % до 125 % от средната заплата на съдията в зависимост 

от продължителността на стажа им, която е решаваща за включването им в 

съответната категория заплата (§ 66, ал. 2 и 3, във връзка с § 67 от Закон № 

385/2000 ДВ за съдиите и съдебните заседатели). Това означава, че през 2008 г. им 

се полага основна заплата в размер от 60 500 словашки крони до 75 625 словашки 

крони (основната заплата в размер на 75 625 словашки крони се полага до 

началото на 24-та година стаж). Тази заплата е същевременно тяхната основна 

заплата, ако нямат право на някоя от надбавките за длъжност (§ 71, ал. 1 от 

Закон № 385/2000 ДВ за съдиите и съдебните заседатели).  

Основната заплата на съдиите във Върховния съд на Словашката република, 

които не се произнасят по обжалвани дела, за които на първа инстанция е 

компетентен Специаленият съд, е заплата равна на 1,3 пъти заплатата на 

депутат от Националния съвет на Словашката република (§ 66, ал. 1 от Закон № 

385/2000 ДВ за съдиите и съдебните заседатели), т.е. 130 % от средната заплата 

на съдия. Това означава, че през 2008 г. им се полага основна заплата в размер на 

78 650 словашки крони. Тази основна заплата е същевременно тяхна брутна 

заплата, ако нямат право на някоя от надбавките за длъжност (§ 71, ал. 1 от 

Закон № 385/2000 ДВ за съдиите и съдебните заседатели).  

От гореизложеното е ясно, че ако не се вземат предвид надбавките за 

длъжност за ръководна дейност и надбавките за висша съдийска длъжност, 

които се полагат на съдиите при условията, постановени в § 68; § 69, ал. 1, и § 70 
                                                 
7
 Под „конституционни фактори“ най-вероятно се имат предвид лицата, отговарящи на условията за заемане 

на длъжността „конституционен съдия“ (бел. пр.). 
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от Закон № 385/2000 ДВ за съдиите и съдебните заседатели (отбелязвам, че на 

съдиите в Специалния съд в същия размер както на съдиите в съдилищата от 

втора инстанция), през 2008 г. брутната заплата на съдиите за длъжността, 

която заемат, представлява: 

1. сумата от 57 475 словашки крони до 72 600 словашки крони – за съдии в 

окръжните съдилища или съдии във военните районни съдилища;  

2. сумата от 60 500 словашки крони до 75 625 словашки крони – за съдии в 

областните съдилища и във Върховния военен съд; 

3. сумата 78 650 словашки крони – за съдии от Върховния съд на 

Словашката република, които не контролират първоинстанционните актове на 

Специалния съд;  

4. сумата 199 526 словашки крони – за съдии в Специалния съд и за съдиите 

във Върховния съд на Словашката република, които контролират 

първоинстанционните актове на Специалния съд.  

Това означава, че надбавката за длъжност на съдиите в Специалния съд и 

на онези съдии във Върховния съд на Словашката република, които контролират 

първоинстанционните актове на Специалния съд, през 2008 г. е почти:  

1. 3,5 до 2,75-пъти по-висока от заплата на съдиите в окръжния съд и 

съдиите във военните районни съдилища;  

2. 3,3 до 2,6 пъти по-висока от заплата на съдиите в областния съд и 

Върховния военен съд;  

3. 2,54 пъти по-висока от заплата на съдиите във Върховния съд на 

Словашката република, които не контролират първоинстанционните актове на 

Специалния съд.  

Такава система на възнаграждаване на съдиите в Специалния съд и съдиите 

във Върховния съд на Словашката република, които контролират 

първоинстанционните актове на Специалния съд, са очевидно неадекватно 

поставени в по-изгодно положение спрямо останалите съдии, и то при сравнима 

трудова натовареност. 

От гореизложеното е ясно, че законовото определяне на положението и 

компетентността на Специалния съд, както и положението и компетентността 

на неговите съдии е безсистемно. Това е първоинстанционен съд, който за целите 

на Наказателнопроцесуалния кодекс се счита за окръжен съд, който по принцип е 

второинстанционният съд. Неговите актове се контролират от Върховния съд на 

Словашката република, който иначе е съд от трета инстанция. Съдиите в 

Специалния съд имат защитата, привилегиите и доходите за изпълнение на 

съдийска длъжност, значително по-високи от повечето съдии на Върховния съд на 

Словашката република, следователно от съда от най-висшата (трета) 

инстанция. Неговата „специализация” всъщност се състои в това, че има 

изключителна компетентност за първоинстанционно разглеждане на дела за 

някои престъпления, извършени от подробно описан кръг лица, и за подробно 

описан кръг престъпления, извършени от останалите лица – съдиите в него имат 

специален статут, който очевидно и безсистемно се отклонява от рамките на 
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статута на съдиите в останалите съдилища – още самият факт, че са съдии в 

Специалния съд, им дава правото на специална защита, фактически и на 

осигуряване на специален вид жилищно настаняване, специално материално-

техническо оборудване, значително надхвърлящо стандарта на материално-

техническото оборудване на останалите съдилища, и най-вече техните доходи за 

заемане на длъжността „съдия“ значително надхвърлят доходите на останалите 

съдии, дори и на съдиите от Върховния съд на Словашката република, които 

често се произнасят по по-сложни наказателни дела (но и по други наказателни 

дела) и на по-опасни извършители, отколкото съдиите в Специалния съд. От чл. 

143, ал. 1 от Конституцията на Словашката република произтича, че системата 

на съдилищата се състои от Върховния съд на Словашката република и 

останалите съдилища. С тълкуването на това положение може да се стигне до 

извода, че начело на системата на общите съдилища може да има само един 

върховен съдебен орган и че трябва да става дума за единен съд. От тази гледна 

точка е необходимо да се счита за недопустимо съдиите в този съд да 

правораздават по еднакъв начин и да съставляват две различни групи съдии, т.е., 

от една страна, общите наказателни съдии, а, от друга страна – съдиите, 

оправомощени да вземат решение в апелативното съдопроизводство по 

обжалвани решения на Специалния съд. Де факто тук под названието 

„Върховният съд на Словашката република“ действат две съдилища и всъщност 

така съществува неявно Върховен специален съд; 

Заемането на съдийската длъжност в Специалния съд има временен 

характер с оглед на временната валидност на разрешението на Националната 

служба за сигурност за достъп до класифицирана информация с ниво на защита 

„строго секретно“ и на правото на Националната служба за сигурност да 

прекрати валидността на разрешението или след изтичане на определения 5-

годишен срок такова разрешение да не бъде предоставено. 

Конституцията на Словашката република изрично не забранява 

създаването на съдилища със специално съдопроизводство. С приемането на 

разпоредбата на чл. 143 от Конституцията на Словашката република нейният 

създател е дал право на преценка на законодателя да постанови със закон такава 

система от съдилища, техните компетенции, организация и производство пред 

тях, които да отговарят на изискванията на приложимата практика. Това обаче 

не означава, че законодателят не трябва да спазва конституционните принципи, 

отнасящи се до съдилищата, съдиите и съдебната система, че положението и 

подсъдността на определен конкретен съд и неговите съдии може да се 

отклонява от законовата рамка на останалите съдилища, спадащи към 

системата на съдилищата, и от законовото положение и условията за заемане на 

съдийската длъжност на останалите съдии, че „еднаквото може да бъде 

регламентирано произволно нееднакво”, нито това, че някои лица със специално 

положение в държавата могат да бъдат извадени от компетенциите на общите 

съдилища (§ 14, ал. 1 от Наказателнопроцесуалния кодекс) и да бъдат съдени от 

един първоинстанционен съд с изключителни правомощия. Не може да се изключи 
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възможността изключителната подсъдност на Специалния съд, постановена в § 

14, ал. 1 на Наказателнопроцесуалния кодекс, в крайна сметка да доведе за някои 

лица, посочени в тази разпоредба, до отрицателни последствия, а за някои – до 

положителни последствия, и то само в зависимост от тяхното влияние или 

отношения със съдиите от Специалния съд. Дори нещо повече, с подобна правна 

регламентация законодателят изрично поставя под съмнение специалната и 

моралната способност на съдиите в останалите съдилища на Словашката 

република да вземат решения безпристрастно и независимо, в съответствие със 

закона, по всички престъпления, следователно и по тези, които се извършат от 

конституционни фактори или други лица със специално положение. Като цяло, на 

съдиите, на които законодателят по предложение на правителството признае 

специфични значителни лични изгоди спрямо останалите съдии, обществеността 

може да гледа като на съдии, сътрудничещи с политически фактори (независимо 

дали настоящи или бивши) и като на съдии, вземащи решение необективно, според 

поръчката, с което се поставя под съмнение доверието на обществеността в 

съдебната система като такава. По мое мнение подобна правна регламентация е 

в противоречие с основните принципи на правовата държава, принципа на 

равнопоставеност (хората са равни по достойнство и в права – това важи както 

за съдиите, така и за лицата, които застават пред съда) и принципа на 

безпристрастност и независимост на съдебната система, които, от една 

страна, гарантират на съдиите правото да вземат решения безпристрастно и 

независимо, а, от друга страна, гарантират всекиму правото по неговото дело 

решение да взема безпристрастен и независим съд. Правната регламентация на 

статута на съдиите в Специалния съд не дава такава гаранция. Това насочва към 

мнението, че законодателят е създал две категории съдии – едната категория, 

представляваща онези съдии, на които може да се има доверие, но които могат 

да бъдат отстранени от длъжността „съдия в Специалния съд“, ако загубят 

доверието на изпълнителната власт, представлявана от Националната служба за 

сигурност, и втората категория, която представляват останалите. 

С оглед на гореизложеното нямам принципни възражения спрямо 

включването на Специалния съд в системата на съдилищата на Словашката 

република като съд, специализиран за производство и вземане на решение по 

престъпленията на корупцията и организираната престъпност. Споделям 

мнението, че съдът, учреден със закон, обвързан със закон и съставен от съдии, 

които са назначени от същия орган като съдиите в другите съдилища, отговаря 

на критериите на чл. 6, ал. 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и 

основните свободи, въпреки че разполага със специална материална подсъдност.  

От гледна точка от конституцията на Словашката република и 

конституционните принципи обаче възразявам срещу правната регламентация на:  

1. § 14, ал. 1 и 3 на Наказателния кодекс, който постановява изключителна 

подсъдност на Специалния съд като единствен съд в системата на съдилищата 

на Словашката република за производство и вземане на решение като първа 
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инстанция за престъпленията, извършени от подробно описания в закона кръг 

лица,  

2. § 11, ал. 3 от Закон № 385/2000 ДВ за съдиите и съдебните заседатели, 

който постановява като условие за заемане на длъжността на съдия в 

Специалния съд и във Върховния съд на Словашката република в състава, който 

контролира първоинстанционните актове на Специалния съд, мнението на 

Националната служба за сигурност, че съдията има право да се запознава с 

класифицирана информация с ниво на защита „строго секретно“, 

3. § 150a, ал. 2 и 3 от Закон № 385/2000 ДВ за съдиите и съдебните 

заседатели, който е пречка за съдията в Специалния съд да заема длъжността в 

Специалния съд, ако престане да отговаря на условието за достъп до 

класифицирана информация с ниво на защита „строго секретно“,  

4. § 69, ал. 2 от Закон № 385/2000 ДВ за съдиите и съдебните заседатели, 

който неадекватно дава предимство на възнагражденията на съдиите в 

Специалния съд спрямо съдиите в останалите съдилища. 

В посочения обем подкрепям внесеното предложение за откриване на 

производство пред Конституционния съд на Словашката република. Останалите 

недостатъци на оспорваната правна регламентация, които посочих, могат да се 

решат с изменение от законовата регламентация в Националния съвет на 

Словашката република, и то най-вече с оглед на правните последици по отношение 

на висящите, но и на приключилите производства...“  

В публично заседание на Пленума на Конституционния съд на 17 март 2009 

г. процесуалният представител на вносителите повторно посочи най-сериозните 

според него противоречия на оспорваните правни разпоредби с обозначението 

текстове от Конституцията, Конвенцията и Конвенцията на ООН срещу корупцията 

в съответствие с аргументацията, съдържаща се и в неговите писмено изразени 

становища.  

 В съответствие с писмено изразеното становище от 25 януари 2009 г. 

същевременно допълни своята аргументация, посочвайки, че: „... прокуратурата е 

единен орган, начело с генералния прокурор на Словашката република. 

Генералният прокурор на Словашката република се назначава и уволнява от 

президента на Словашката република по предложение на Националния съвет на 

Словашката република. Със закон № 458/2003 ДВ за създаването на Специалния 

съд и на Службата на специалната прокуратура и за изменение и допълнение на 

някои закони в съществуващата единна система от държавни органи, в която се 

включва самостоятелният орган на Службата на специалната прокуратура. С 

концепцията на разпоредбите на § 55b до 55l от Закон № 153/2001 ДВ, които бяха 

включени със Закон № 458/2003 ДВ, беше принципно нарушен конституционният 

принцип, деклариран с разпоредбата на член 150 от Конституцията на 

Словашката република. На генералния прокурор, който има положението на 

централен държавен орган, бяха отнети правомощия. Службата на специалната 

прокуратура изпълнява всички дейности за собствена сметка без възможност за 
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въздействие от висшестоящия прокурор. По посочения начин е бил нарушен 

основният принцип на прокуратурата – принципът на субординация, чрез който се 

осигурява надзор за запазването от законността, и то в рамките на орган за 

контрол от законността. Със Закон № 458/2003 ДВ е бил създаден самостоятелен 

орган със собствена затворена система извън рамките на единната система на 

Прокуратурата на Словашката република, в който липсва система за контрол. 

Еднозначно е, че по посочения начин е било нарушено положението на 

прокуратурата така, както е определено в Конституцията на Словашката 

република.“  

Процесуалният представител на Националния съвет посочи, че поддържа 

аргументацията, изложена в писменото становище на Националния съвет относно 

предложението. Той подчерта, че дефинитивен признак на извънредните съдилища 

е „създаване с цел изпълнение на някаква конкретна историко-политическа задача, 

като реакция на специфични събития или събитие. За разлика от така 

замислените извънредни съдилища специалните съдилища са органи, които имат 

постоянен характер и преди всичко са обвързани със същите процесуалноправни и 

материалноправни разпоредби, както „обикновените” съдилища. Специалният съд 

има всички признаци, които са свързани и с обикновените съдилища, що се отнася 

до определени конститутивни признаци – това означава обвързаност със същото 

процесуално и материално право, както обикновените общи съдилища, и обратно, 

тук липсват онези определени признаци, които определят съдилищата като 

извънредни… Що се отнася до заплатите, то вносителят не счита за 

достатъчни доводите, които са водили законодателя до признаването на такава 

надбавка за длъжност. По наше мнение тук би имало несъответствие с 

Конституцията, в случай че тези доводи са били произволни и им липсва каквато и 

да било рационална основа. Това, че тези доводи не трябва да изглеждат и не 

изглеждат достатъчни на вносителя, само по себе си не е индикация за 

несъответствието на такива доводи, тяхната произволност и липса на 

рационална основа... Що се отнася до проверката по сигурността на съдиите, 

считаме за важно да насочим вниманието към факта, че проверката е правило. 

Има определен списък от органи на публичната власт, които подлежат на 

проверка. Законодателят е направил изключение от това правило, от това 

задължение за някои видово дефинирани субекти, за конкретни органи на 

публичната власт. Националният съвет счита, че не действа в противоречие с 

Конституцията, ако е решил да не разшири това изключение и за съдиите в 

Специалния съд... Не сме съгласни с твърдението, че става дума за пряка намеса 

на изпълнителната власт в институционалната независимост и независимостта 

при вземането на решение на съдията на Специалния съд... доколкото 

съответните органи на изпълнителната власт упражняват своята 

компетентност по законен начин... Ако при изпълнение на тази компетентност на 

изпълнителната власт и с действията, например на Националната служба за 

сигурност, при предоставяне на разрешение за достъп до класифицирана 
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информация би се стигнало до намеса в независимостта на съдията, тогава 

става дума за процедура, която подлежи на контрол, включително и 

наказателноправни санкции при нарушение. Т.е. бихме се изправили пред 

незаконосъобразна процедура, притежаваща белезите и на престъпление, и 

считаме, че такава хипотетична ситуация, основана на предположението за 

противозаконна дейност от страна на органите на публичната власт, не дава 

достатъчно основания да се направи заключението, че тази процедура не 

съответства на Конституцията, още повече в ситуация, когато е налице 

обжалване на решението на орган на изпълнителната власт, какъвто е 

парламентарната комисия, създадена от конституционния закон и последна 

брънка в тази верига е съдебната власт. Органът на съдебната власт е този, 

който разполага с пълна юрисдикция за установяване на това дали 

гореспоменатите органи на изпълнителната и законодателната власт са спазили 

всички формалности, които се отнасят до техни действия и вземане на решение 

... Европейският съд по правата на човека се е занимавал с аналогичен въпрос и е 

стигнал до извода, че съдът, който е създаден със закон, обвързан със закон и 

назначен от същия орган, като съдиите в другите съдилища, изпълнява всички 

атрибути на независим и безпристрастен съд така, както го предполага член 6, 

ал. 1 от Конвенцията, в който съдът е приел заключенията на Комисията в 

конкретния испански случай.“ 

 

II.  

Относимо право 

 Съгласно чл. 1, ал. 1 на първото изречение от Конституцията Словашката 

република е суверена, демократична и правова държава.  

Съгласно чл. 141, ал. 1 от Конституцията в Словашката република 

съдопроизводството се извършва от независими и безпристрастни съдилища.  

Съгласно чл. 141, ал. 2 от Конституцията съдопроизводството се извършва на 

всички инстанции отделно от други държавни органи.  

Съгласно чл. 143, ал. 1 от Конституцията системата на съдилищата се състои 

от Върховния съд на Словашката република и останалите съдилища. 

Съгласно чл. 143, ал. 2 от Конституцията по-подробната регламентация на 

системата на съдилищата, тяхната компетентност, организация и производството 

пред се определят със закон. 

Съгласно чл. 144, ал. 1 от Конституцията при изпълнението на своята 

функция съдиите са независими, а при вземане на решение се ръководят от 

Конституцията, конституционния закон, международните договори съгласно чл. 7, 

ал. 2 и 5 и от закона.  
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Съгласно чл. 145, ал. 1 от Конституцията съдиите се назначават и отзовават 

от президента на Словашката република по предложение на Съдебния съвет на 

Словашката република; назначават се безсрочно.  

Съгласно чл. 145, ал. 2 от Конституцията за съдия може да бъде назначен 

гражданин на Словашката република, който може да бъде избран в Националния 

съвет на Словашката република, навършил е 30-годишна възраст и има висше 

юридическо образование. Другите предпоставки за назначаване на съдията и 

начина за заемане на длъжността, както и обхватът на имунитета на съдиите се 

определят със закон.   

Съгласно чл. 145, ал. 4 от Конституцията съдията полага пред президента на 

Словашката република следната клетва: „Заклевам се в моята чест и съзнание, че 

ще се ръководя от Конституцията, конституционните закони, международните 

договори, които Словашката република е ратифицирала и са били обнародвани по 

законно установения начин, и от законите, ще тълкувам законите и ще вземам 

решение според своето най-добро убеждение, независимо и безпристрастно.“  

Съгласно чл. 145, ал. 5 от Конституцията с полагането на клетвата съдията 

заема своята длъжност.  

Съгласно чл. 141a, ал. 4 от Конституцията към компетентностите на 

Съдебния съвет на Словашката република спадат:  

a) да изготвя за президента на Словашката република предложенията за 

кандидати за назначаване като съдии и предложенията за отзоваване на съдии, 

b) да взема решение за разпределяне и преместване на съдии...  

Съгласно чл. 148, ал. 1 от Конституцията съдията може да бъде преместен в 

друг съд с негово съгласие или въз основа на решение на дисциплинарния състав. 

Съгласно чл. 148, ал. 2 от Конституцията причините за освобождаване от 

съдийската длъжност и условията за временно отстраняване от длъжността „съдия“ 

или за временно разпределяне на съдията постановява законът.  

Съгласно чл. 147, ал. 1 от Конституцията президентът на Словашката 

република по предложение на Съдебния съвет на Словашката република отзовава 

съдията въз основа на влязла в сила осъдителна присъда за умишлено 

престъпление, или ако е бил осъден с влязла в сила присъда за лишаване от свобода 

и съдът не е взел решение в неговия случай за условно отлагане на изпълнението на 

наказанието лишаване от свобода; въз основа на решение на дисциплинарния съд за 

деяние, което е несъвместимо със заемането на длъжността „съдия“, или ако е 

отнето правото му да бъде избран в Националния съвет на Словашката република. 
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Съгласно чл. 147, ал. 2 от конституцията президентът на Словашката 

република по предложение на Съдебния съвет на Словашката република може да 

отзове съдия, 

a) ако здравословното му състояние дълго, поне в рамките на една година, не 

му позволява редовно да изпълнява съдийските си задължения, 

b) ако е навършил 65 години. 

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Конвенцията на ООН срещу корупцията с оглед на 

независимостта на съда и неговата ключова роля в борбата с корупцията всяка 

държава, страна по договор, ще приеме в съответствие с основните принципи на 

своя правен ред и без това да засяга съдийската независимост, мерки е за засилване 

на интегритета и за възпрепятстване на възможностите за корупция при съдиите. 

Тези мерки могат да включват и правила, отнасящи се до поведението на съдиите. 

Съгласно чл. 46, ал. 1 от Конституцията всеки може да изисква по законно 

установения начин упражняване на своето право на независим и безпристрастен 

съд, а в случаите, постановени от закона, на друг орган на Словашката република. 

 Съгласно чл. 48, ал. 1 от Конституцията не се допуска изземване на дело на 

съдия, компетентен по закон. Компетентността на съда се определя от закона. 

Съгласно чл. 12, ал. 1 от конституцията хората са свободни и равни в 

достойнството и в правата. Основните права и свободи не могат да бъдат отнемани, 

отчуждавани, отнемани с обратна сила и не се погасяват по давност.  

Съгласно чл. 12, ал. 2 от конституцията основните права и свободи се 

гарантират на територията на Словашката република за всички без оглед на пол, 

раса, цвят на кожата, език, вяра и религия, политически или друг начин на мислене, 

национален или социален произход, национална или етническа принадлежност, 

имущество, семейно или друго обществено положение. Никой не може по такива 

причини да бъде ощетяван, поставян в по-изгодно или по-неизгодно положение. 

Съгласно чл. I § 1, ал. 1 от Закон № 458/2003 ДВ за създаване на Специалния 

съд и на Службата на специалната прокуратура и за изменение и допълнение на 

някои закони съгласно Закон № 267/2004 ДВ (по-нататък също и „Закон № 458/2003 

ДВ“ или „законът за Специалния съд“) се създава Специалният съд. 

Съгласно чл. I § 1, ал. 2 от Закон № 458/2003 ДВ седалището, районът, 

компетенциите и организацията на Специалния съд и производството пред него, 

както и статута на съдиите в Специалния съд, техните права и задължения 

постановява специален закон. 

Съгласно § 5, ал. 1 от Закон № 757/2004 ДВ за съдилищата и за изменение и 

допълнение на някои закони съгласно действащите разпоредби (по-нататък също и 
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„Закон №757/2004 ДВ“) системата на съдилищата на Словашката република се 

състои от 

a) районните съдилища,  

b) окръжните съдилища и  

c) Върховния съд на Словашката република. 

Съгласно § 5, ал. 2 от Закон № 757/2004 ДВ към системата на съдилищата на 

Словашката република спада и Специалният съд. 

Съгласно § 8, ал. 1 от Закон № 757/2004 ДВ Върховният съд действа и взема 

решение относно 

a) редовните обжалвания на актовете на областните съдилища и на 

Специалния съд, ако така постановяват разпоредбите за производството пред 

съдилищата,  

b) извънредните обжалвания на актовете на окръжните съдилища, районните 

съдилища, на Специалния съд и на Върховния съд, ако така постановяват 

разпоредбите за производството пред съдилищата... 

 Съгласно § 9, ал. 1 от Закон № 757/2004 ДВ Специалният съд действа и 

взема решение по наказателни и други дела, посочени в разпоредба за 

производството пред съдилищата. 

Съгласно § 9, ал. 2 от Закон № 757/2004 ДВ Специалният съд има статута на 

областен съд. 

Съгласно § 91 от Закон № 757/2004 ДВ, ако в Специалния съд не е образуван 

състав или ако по друга причина Специалният съд не може да изпълнява своето 

правомощие съгласно този или специален закон, това правомощие се изпълняват от 

Окръжния съд в Банска Бистрица; съставът на областния съд в такъв случай се 

състои от трима съдии, от които един е председател на състава. 

Съгласно § 5 от Закон № 371/2004 ДВ за седалищата и районите на 

съдилищата на Словашката република и за изменение от Закон № 99/1963 ДВ 

Гражданският процесуален кодекс съгласно действащите разпоредби (по-нататък 

също и „Закон № 371/2004 ДВ“) седалището на Специалния съд е град Пезинок; той 

действа на цялата територия на Словашката република. 

Съгласно § 14, ал. 1 от Закон № 301/2005 ДВ (Наказателнен процесуален 

кодекс) съгласно действащите разпоредби (по-нататък също и „Закон № 301/2005 

ДВ“ или „Наказателнопроцесуалният кодекс“) на Специалния съд, са подсъдни 

обвинения в извършването на престъпление във връзка с правомощията и 

отговорността на следните лица: 

a) депутатите от Националния съвет на Словашката република,  

b) членовете на Правителството на Словашката република, 
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c) държавните секретари,  

d) председателите на централните органи на държавно управление на 

Словашката република,  

e) председателя и заместник-председателя на Върховната контролна служба 

на Словашката република,  

f) съдиите в Конституционния съд на Словашката република,  

g) съдиите,  

h) прокурорите, 

i) обществения защитник на правата
8
 (омбудсмана),  

j) ръководителя на Службата на правителството на Словашката република,  

k) директора на Националната служба за сигурност,  

l) директора на Словашката информационна служба,  

m) членовете на Банковия съвет на Народната банка на Словакия. 

Съгласно § 14, ал. 2 от Закон № 301/2005 ДВ подсъдни на Специалния съд са 

и обвиненията срещу други лица други лица за: 

a) пасивен подкуп съгласно § 328, ал. 3; § 329 до § 331 на Наказателния 

кодекс и активен подкуп съгласно § 332, ал. 3, § 333 до § 335 на Наказателния 

кодекс,  

b) престъплението основаване, съставяне или подпомагане на престъпна 

група и престъплението основаване, съставяне или подпомагане на терористична 

група,  

c) изключително сериозни престъпления, извършени от престъпна група или 

терористична група, 

d) престъпления срещу собствеността съгласно четвърти параграф на 

специалната част на Наказателния кодекс или стопански престъпления съгласно 

пети параграф на специалната част на Наказателния кодекс, ако с такова 

престъпление е била причинена вреда или придобита полза в размер най-малко 

двадесет и пет пъти от определената в Наказателния кодекс „вреда в малка 

стойност“, или такова престъпление е било извършено в обхвата, достигащ размера 

най-малко на двадесет и пет пъти повече от малката щета съгласно Наказателния 

кодекс,  

e) престъплението ощетяване на финансовите интереси на Европейските 

общности, 

f) престъпления, свързани с престъпленията посочени в букви a), b), c), d) или 

e), ако са изпълнени условията за обединяването им в едно производство. 

Съгласно § 14, ал. 3 от Закон № 301/2005 ДВ подсъдността на делата пред 

Специалния съд, съгласно ал. 1, се отнася до престъпленията, извършени по време 

на заемане на длъжността, която са описани в разпоредбата, въпреки че 

престъплението на лицето, посочено в ал. 1, е станало известно едва след 

                                                 
8
 Така се нарича омбудсманът на Словакия – б. пр. 
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освобождаване от длъжността, която дава основание за подсъдността на 

Специалния съд. 

Съгласно § 15 от Закон № 301/2005 ДВ първоинстанционното производство 

се осъществява от районния съд, ако този закон не постановява друго. 

 Съгласно § 16, ал. 1 от Закон № 301/2005 ДВ окръжният съд, в чийто район е 

седалището на районния съд осъществява производството на първа инстанция  

a) за особено сериозни престъпления, за които законът постановява наказание 

лишаване от свобода с долна граница на наказанието най-малко дванадесет години, 

или  

b) ако деянието е било извършено от организирана група, престъпна група 

или терористична група. 

Съгласно § 16, ал. 2 от Закон № 301/2005 ДВ районният съд, посочен в 

специален закон като първоинстанционен, и окръжният съд, посочен в специален 

закон като второинстанционен, осъществяват производството за престъпления:  

a) на войници съгласно § 128, ал. 3 буква a), b) и d) на Наказателния кодекс, 

но без престъпленията, посочени в § 14,  

b) военно предателство, служба в чужда войска и неявяване на служба във 

въоръжените сили. 

Съгласно § 16, ал. 3 от Закон № 301/2005 ДВ съдилищата, посочени в ал. 2, 

осъществяват производство и за съучастниците и участниците в престъплението. 

Съгласно § 16, ал. 4 от Закон № 301/2005 ДВ, ал. 2 и 3 изключват 

подсъдността, посочена в § 15 и в ал. 1.  

Съгласно § 16, ал. 5 от Закон № 301/2005 ДВ разпоредбите на ал. 1 – 4 не се 

отнасят за престъпленията, които са подсъдни на Специалния съд. Специалният съд 

осъществява съдебен контрол в досъдебното производство по престъпленията, 

спадащи към неговите компетентност като първа инстанция. 

Съгласно § 24, ал. 3 от Закон № 301/2005 ДВ по делата, посочени в § 16, ал. 5, 

компетентен да извърши действията в досъдебното производство е Специалният 

съд. 

 Съгласно § 24, ал. 4 от Закон № 301/2005 ДВ за издаване на заповед за 

проследяване на лица и вещи съгласно § 113, ал. 4, заповед за изготвяне на видео, 

аудио или аудио-видео записи съгласно § 114, заповед за подслушване и запис на 

телекомуникационна експлоатация съгласно § 115 или § 116 и заповед за 

използване на агент съгласно § 117 преди началото на наказателното преследване 

или по време на досъдебното производство, компетентен е съответният районен съд 

в седалището на окръжния съд, който би бил компетентен за производство по 

обжалване, и Специалният съд за подсъдните нему дела. Ако такива съдилища са 
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повече от едно, действията изпълнява съдът, в чийто район има действащ прокурор, 

който е подал съответното предложение. По дела съгласно § 16 ал. 2, компетентен е 

окръжният съд, който би бил компетентен за производство по обжалване. 

Съгласно § 2, ал. 1 от Закон № 385/2000 ДВ за съдиите и съдебните 

заседатели и за изменение и допълнение на някои закони съгласно действащите 

разпоредби (по-нататък също и „Закон № 385/2000 ДВ“) съдията е представител на 

съдебната власт. Съдията изпълнява правомощията на независим и безпристрастен 

съд, отделен от другите държавни органи. 

Съгласно § 2, ал. 2 от Закон № 385/2000 ДВ при изпълнение на своите 

функции съдията е независим и тълкува законите и другите задължаващи правни 

разпоредби според своето разумно съзнание и убеждение; взема решение 

безпристрастно, справедливо, без излишно забавяне и само въз основа на фактите, 

установени в съответствие със закона.  

Съгласно § 2, ал. 3 от Закон № 385/2000 ДВ при изпълнение на своята 

функция съдията е независим и при вземане на решение се ръководи само от 

Конституцията на Словашката република, конституционния закон, международен 

договор съгласно чл. 7, ал. 2 и 5 от Конституцията на Словашката република и 

закона. Правното становище на Конституционния съд на Словашката република, 

съдържащо се в негово решение, издадено в производството по чл. 125, ал. 1 от 

Конституцията на Словашката република въз основа на сезиране на съда, е 

задължително за последния. 

Съгласно § 2, ал. 4 от Закон № 385/2000 ДВ при условията, постановени от 

специални разпоредби, съдията е обвързан и от правното становище, произнесено 

от съда от по-висшата инстанция. 

Съгласно § 4, ал. 1 от Закон № 385/2000 ДВ държавата предоставя на съдиите 

и съдебните заседатели защита от нерегламентирана намеса в тяхната дейност. 

Съгласно § 4, ал. 2 от Закон № 385/2000 ДВ държавата осигурява 

независимост на съдиите и с материалното им обезпечаване. 

Съгласно § 5, ал. 1 от Закон № 385/2000 ДВ за съдия може да бъде назначен 

гражданин, който:  

a) в деня на назначаването е навършил най-малко 30-годишна възраст;  

b) е придобил висше юридическо образование, като има магистърска степен в 

юридически факултет на висше училище в Словашката република или притежава 

признат документ за завършено юридическо образование със завършен курс на 

обучение на същото равнище във висше училище в чужбина; 

c) напълно годен да извършва правни действия и е здравословно годен за 

изпълнение на длъжността „съдия“; 
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d) безукорен е и неговите морални качества дават гаранция, че ще изпълнява 

изрядно функциите на съдия; 

e) има постоянно местоживеене на територията на Словашката република; 

f) издържал е специалния юридически изпит; 

g) успешно е издържал конкурс, ако този закон не постановява друго; 

h) съгласен е с назначаването на длъжността „съдия“ и с разпределянето в 

предварително определения съд; съгласието трябва да бъде в писмена форма. 

Съгласно § 5, ал. 4 от Закон № 385/2000 ДВ предпоставките за назначаване на 

съдията, посочени в ал. 1, б. c) до e), и условието за гражданство на съдията в 

Словашката република трябва да са налице през цялото време, докато заема 

длъжността „съдия“.  

Съгласно § 5, ал. 5 от Закон № 385/2000 ДВ за целите на този закон за 

осъждано се счита физическо лице, което е било законно осъдено за умишлено 

престъпление, както и в случая на реабилитация съгласно специална разпоредба. 

Липсата на съдимост се доказва със свидетелство за съдимост не по-старо от три 

месеца. 

Съгласно § 6 от Закон № 385/2000 ДВ съдията се назначава от президента на 

Словашката република по предложение на Съдебния съвет; назначава се безсрочно. 

Съгласно § 7 от Закон № 385/2000 ДВ Съдебният съвет дава на президента 

предложение за назначаване на съдията само ако става дума за лице, което отговаря 

на предпоставките по § 5, ал. 1 и 3. 

Съгласно § 10, ал. 1 от Закон № 385/2000 ДВ след своето назначаване съдията 

съгласно Конституцията на Словашката република полага клетва пред президента и 

я потвърждава със своя подпис. 

Съгласно § 10, ал. 2 от Закон № 385/2000 ДВ отказът от полагане на клетва 

или полагането на клетва с възражение има за резултат прекратяване на 

длъжността. 

Съгласно § 10, ал. 3 от Закон № 385/2000 ДВ в деня на полагане на клетвата 

съдията заема длъжността. 

Съгласно § 11 от Закон № 385/2000 ДВ във варианта, действащ до 31 

декември 2008 г.: 

Съдията се назначава за изпълнение на функциите в определен съд с 

неговото предварително съгласие от Съдебния съвет по предложение на министъра 

(ал. 1). 

Във Върховния съд на Словашката република може да бъде назначен само 

съдия, който е навършил 35-годишна възраст (ал. 2). 
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В Специалния съд може да бъде назначен само съдия, който е навършил 35-

годишна възраст и по мнението на Националната служба за сигурност съгласно 

специален закон има право да се запознава с класифицирана информация с ниво на 

защита „Строго секретно“. Тези условия важат в същата степен и за съдия, който е 

временно назначен или за съдия, преместен в Специалния съд, както и за съдия, 

който се произнася по обжалване на решения на Специалния съд (ал. 3). 

Ако съдията оттегли своето съгласие относно назначаването си в определен 

съд, той се освобождава от длъжността съдия, ако този съдия, при съобразяване на 

неговите основателни интереси, не може да бъде назначен с негово съгласие в друг 

съд (ал. 4). 

Разпределянето на съдията за изпълнение на функциите в определен съд се 

извършва в деня на назначаването (ал. 5). 

Съгласно § 11 от Закон № 385/2000 ДВ в редакцията, действаща от 1 януари 

2009 г.: 

Съдията, с неговото предварително съгласие, се назначава за заемане на 

длъжността в определен окръжен съд от Съдебния съвет  

a) по предложение на министъра, ако мястото на съдията се заема от стажант-

юрист, 

b) в останалите случаи въз основа на резултатите от конкурс, които се 

съобщават на Съвета от министъра (ал. 1). 

Разпределянето на съдията влиза в сила в деня на неговото назначаване (ал. 

2). 

Съгласно § 12 от Закон № 385/2000 ДВ в сила от 1 януари 2009 г.: 

За обезпечаване на редовното протичане на съдопроизводството съдията 

може временно, с негово съгласие, да бъде командирован в друг съд. Заемането на 

длъжност в две съдилища е изключено, с изключение на заемане на длъжността 

„съдия“ в Дисциплинарния съд (ал. 1). 

В Специалния съд може да бъде командирован само съдия, който, съгласно 

разрешението на Националната служба за сигурност, взето по реда на специален 

закон, е оправомощен да се запознава с класифицирана информация с ниво на 

защита „Строго секретно“; това условие се отнася в същата степен и за съдията, 

командирован в Специалния съд, както и за съдия, който осъществява 

второинстанционен контрол върху актове на Специалния съд (ал. 2). 

За командироване на съдия решение взема Съдебният съвет по предложение 

на председателя на съда, в който трябва временно да бъде командирован съдията, и 

след предварително изразяване на становище от председателя на съда, в който 

работи съдията (ал. 3). 

Командироването на съдията не може да надхвърля две години в рамките на 

период от три години, освен ако този закон не постановява друго. Това не се отнася 

за съдия, който е командирован в Специалния съд; в такъв случай периодът на 

командироването не може да надхвърля пет години. (ал. 4). 
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Съгласно § 14, ал. 1 от Закон № 385/2000 ДВ Съдебният съвет може да 

премести съдията в друг съд само с негово съгласие, по негова молба или въз 

основа на решение на дисциплинарния състав. Съдията може да се премести само 

на свободно място, определено от министъра съгласно специален закон. 

Съгласно § 14, ал. 2 от Закон № 385/2000 ДВ в окръжен съд може да бъде 

назначен съдия, който е навършил поне 35-годишна възраст. В Специалния съд 

може да бъде назначен съдия, който е навършил поне 35-годишна възраст и 

отговаря на условието по § 12, ал. 2. Във Върховния съд на Словашката република 

може да бъде назначен съдия, който е навършил поне 40-годишна възраст. 

Съгласно § 14, ал. 3 от Закон № 385/2000 ДВ в съд от по-висока инстанция 

съдията се назначава въз основа на резултатите от конкурс и в съответствие с 

принципите за кариерно израстване на съдиите. 

Съгласно § 14, ал. 4 от Закон № 385/2000 ДВ в съд от по-ниска инстанция 

съдията се премества от Съвета въз основа на решение на дисциплинарния състав. 

Съгласно § 17 от Закон № 385/2000 ДВ пълномощията на съдията се 

прекратяват при: 

a) отзоваване от длъжност (§ 18), 

b) отказ от длъжност (§ 19), 

c) лишаване от правоспособност за извършване на правни действия или 

ограничаване на правоспособността за извършване на правни действия (§ 20, ал. 1), 

d) загубване на гражданство на Словашката република (§ 20, ал. 2), 

e) промяна на постоянното местоживеене извън територията на Словашката 

република (§ 20, ал. 2), 

f) неотстраняване на причините за несъвместимост с изпълняваната длъжност 

„съдия“ (§ 23, ал. 1), 

g) неполагане на клетва и полагане на клетва с възражение (§ 10, ал. 2), 

h) отказване от клетва (§ 151, ал. 4), 

i) смърт. 

Съгласно § 18, ал. 1 от Закон № 385/2000 ДВ президентът по предложение на 

Съдебния съвет отзовава съдията: 

a) въз основа на влязла в сила осъдителна присъда за умишлено 

престъпление; 

b) ако е бил осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода и съдът 

не е отложил изпълнението на наказанието; 

c) въз основа на решение на дисциплинарния състав за деяние, което е 

несъвместимо със заемането на длъжността „съдия“, 

d) ако е изборът е бил обявен за незаконосъобразен от Националния съвет на 

Словашката република. 
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Съгласно § 18, ал. 2 от Закон № 385/2000 ДВ президентът, по предложение на 

Съдебния съвет, може да отзове съдията:  

a) ако здравословното му състояние за период от поне една година, не му 

позволява редовно да изпълнява съдийските си задължения;  

b) ако е навършил 65 години. 

Съгласно § 18, ал. 3 от Закон № 385/2000 ДВ, ако има основания за 

отзоваване на съдията съгласно ал. 1 или 2, Съдебният съвет трябва да представи на 

президента предложение за отзоваване на съдията. Ако има основания за 

отзоваване на съдията съгласно ал. 2, министърът съобщава този факт на Съдебния 

съвет. 

Съгласно § 18, ал. 4 от Закон № 385/2000 ДВ съдията се освобождава от 

длъжност в деня, когато му е било връчено решението за отзоваване.  

Съгласно § 24, ал. 2, трето изречение от Закон № 385/2000 ДВ 

освобождаването от длъжността „съдия“ се извършва и на основанието, посочено в 

§ 150a, ал. 3. 

Съгласно § 24, ал. 7, 3-то изр. от Закон № 385/2000 ДВ съдия, освободен от 

длъжността съгласно ал. 1 – 3 или ал. 5, може отново да я заеме в съда, в която я е 

заемал преди прекъсването, или в друг съд, в който е бил преместен от Съдебния 

съвет; посоченият факт съдията съобщава на Министерството на правосъдието на 

Словашката република по правило 60 дни преди започване на изпълнението на 

длъжността.  

Съгласно § 25, ал. 1 от Закон № 385/2000 ДВ с назначаването на съдията 

възниква, а с прекратяването на длъжността на съдията – се прекратява 

специалното отношение на съдията към държавата, от което произтичат права и 

задължения за съдията и държавата, регламентирани с този закон. От името на 

държавата в тези отношения действа централният орган на управление на 

съдилищата, чиято подсъдност се регламентира от специална разпоредба. 

Съгласно § 25, ал. 2 от Закон № 385/2000 ДВ заемането на длъжността на 

съдията започва в деня на полагане на клетва и приключва в деня на освобождаване 

от длъжността на съдията или в деня на прекъсване на заемането на длъжността 

„съдия“, ако този закон не постановява друго.  

Съгласно § 29, ал. 2 от Закон № 385/2000 ДВ конкурсът за съдия в съд от по-

висока инстанция се обявява от председателя на съда, в който е освободено място за 

длъжност „съдия“. Конкурсът се провежда от конкурсна комисия, съставена от един 

член, предложен от съвета на съдиите
9
 на съда, в който е обявен конкурсът; един 

член, предложен от компетентната колегия на председателите на съвети на съдиите; 

                                                 
9
 Орган, състоящ се от специално избрани съдии, който има и административни функции – бел. ред. 
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един член, предложен от Съдебния съвет; един член, предложен от министерството 

на правосъдието, и един член, предложен от председателя на съда, в който е обявен 

конкурсът или упълномощен от него съдия. Ако става дума за конкурс за съдия във 

Върховния съд, вместо колегията на председателите на съдийските съвети, член на 

конкурсната комисия предлага общото събрание на Върховния съд. При вземането 

на решение конкурсната комисия взема предвид мнението на съвета на съдиите на 

съда, в който изпълнява длъжността си кандидатът за съд от по-висша инстанция, и 

на съответния съвет на съдиите на съда, в който е обявен конкурсът. 

Съгласно § 29a от Закон № 385/2000 ДВ за постановeните от тях актове не 

могат да бъдат преследвани наказателно нито съдията, нито съдебният заседател, 

включително и след прекратяване на мандата им.  

Съгласно § 34, ал. 1 от Закон № 385/2000 ДВ всеки съдия има при еднакви 

условия еднакви права и задължения. Съдията не може да бъде поставян в по-

изгодно или по-неизгодно положение поради неговите правни възгледи и 

позициите на съдия, член на Съдийския съвет или член на Съдебния съвет. 

 Съгласно § 34, ал. 6 от Закон № 385/2000 ДВ в обосновани случаи съдията 

има право на осигуряване на защита на своята личност, членове на семейството и 

своето жилище, ако поиска това от ръководството на съда; освен това има право на 

безплатно предоставяне на адекватни средства за осигуряване на защитата или 

компенсация на разходите за такава защита. 

Съгласно § 34, ал. 7 от Закон № 385/2000 ДВ без съгласието на съдията не 

може да се публикува информация за него и неговото местоживеене; това се отнася 

и до членовете на семейството на съдията, ако това е необходимо за ефективната 

защита на съдията и неговото семейство е съгласно с това. Съдията има право и на 

адекватно засекретяване на данни за своята личност и семейството си. 

Съгласно § 34, ал. 8 от Закон № 385/2000 ДВ правата, посочени в ал. 6 и 7, се 

полагат на съдия в Специалния съд и на съдия във Върховния съд, който взема 

решение по обжалване на решение на Специалния съд; в тези случаи безопасността 

на лицата и жилището се обезпечава безплатно от Полицейския корпус, ако това 

поиска председателят на Специалния съд или председателят на Върховния съд от 

министъра на вътрешните работи на Словашката република. 

Съгласно § 66, ал. 1 от Закон № 385/2000 ДВ основната заплата на съдията на 

Върховния съд и на съдията на Специалния съд е заплата равна на 1,3 пъти от 

заплатата на депутат на Националния съвет месечно, която му се полага от първия 

ден на месеца, в който е бил разпределен или командирован във Върховния съд или 

Специалния съд. 



 68 

Съгласно § 66, ал. 2 от Закон № 385/2000 ДВ съдиите в районните съдилища 

и окръжните съдилища за нуждите на определяне на основната заплата се включват 

в две групи заплати и в седем степени заплати.  

Съгласно § 66, ал. 3 от Закон № 385/2000 ДВ съдиите в районните съдилища 

се включват в I група заплати, а съдиите в окръжните съдилища се включват във II 

група заплати.  

Съгласно § 66, ал. 4 от Закон № 385/2000 ДВ степените заплати съдиите, 

посочени в ал. 2, се определят според продължителността на стажа за включване в 

съответната степен заплата. 

Съгласно § 67, ал. 1 от Закон № 385/2000 ДВ под средна заплата на съдия 

съгласно специална разпоредба [§ 23, ал. 1 от Закона на Националния съвет на 

Словашката република № 120/1993 ДВ за платежните отношения на някои 

конституционни фактори на Словашката република съгласно действащите 

разпоредби, забел.] се разбира заплата в I-ва група и от 3-та степен.  

Съгласно § 67, ал. 2 от Закон № 385/2000 ДВ основната заплата на съдиите, 

включени в отделните степени заплати и отделните групи заплати, се определя от 

средната заплата съгласно специална разпоредба по следния начин:  

 I II 

1. до приключване на 3-та година стаж 90 % 95 % 

2. от началото на 4-та година стаж         95 % 100 % 

3. от началото на 8-та година стаж 100 % 105 % 

4. от началото на 12-та година стаж 105 % 110 % 

5. от началото на 16-та година стаж 110 % 115 % 

6. от началото на 20-та година стаж 115 % 120 % 

7. от началото на 24-та година стаж 120 % 125 %. 

  

Съгласно § 69, ал. 1 от Закон № 385/2000 ДВ надбавката за висша съдебна 

длъжност се полага  

a) на председателя на състав на окръжен съд и председателя на състав на 

Специалния съд в размер на 66, 39 евро месечно,  

b) на съдия от окръжен съд и на съдия от Специалния съд, който взема 

решение без съдебни заседатели, в размер на 33, 20 евро месечно; 

c) на председателя на отделение във Върховния съд в размер на 165, 97 евро 

месечно;  

d) на председателя на състав на Върховния съд в размер на 132, 78 евро 

месечно;  

e) на председателя на отделение в окръжен съд в размер на 99, 59 евро 

месечно, и 

f) на председателя на отделение в размер на 66, 39 евро месечно. 
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Съгласно § 69, ал. 2 от Закон № 385/2000 ДВ надбавката за длъжност се 

полага на съдия в Специалния съд и съдия във Върховния съд, който взема решение 

по обжалване на дела, за които като първа инстанция компетентен е Специалният 

съд, месечно в размер равен на шест средни номинални месечни заплати на 

служител в стопанството на Словашката република за предходната календарна 

година. 

Съгласно § 150, ал. 3 от Закон № 385/2000 ДВ, ако по обжалването на 

решението на Специалния съд не може да вземе решение компетентният състав, 

определен за вземане на такова решение (§ 11, ал. 3), решение по обжалването може 

да вземе който и да е състав на Върховния съд, определен от работния график; 

надбавка за длъжност съгласно § 69, ал. 2 не се полага на тези съдии. 

Съгласно § 150a, ал. 1 от Закон № 385/2000 ДВ, ако съдия е разпределен в 

Специалния съд, в деня на назначаването (§ 11, ал. 4), паралелно с това по 

предложение на министъра, с предварителното съгласие на съдията, Съдебният 

съвет определя съда, в който ще бъде преместен, ако настъпят обстоятелствата, 

посочени в ал. 2 или 4. 

Съгласно § 150a, ал. 2 от Закон № 385/2000 ДВ, ако съдия, разпределен или 

преместен в Специалния съд, престане да отговаря на условието да се запознава с 

класифицирана информация със степен „Строго секретно”, довършва 

производството по делата, в които вече е взел участие на етапа на съдебното 

следствие, ако разглежданото дело не съдържа класифицирана информация, с която 

не е оправомощен да се запознае; по същия начин се постъпва в случая на съдия, 

който постановява второинстанционен акт по решение на Специалния съд. 

Съгласно § 150a, ал. 3 от Закон № 385/2000 ДВ съдията на Специалния съд, 

посочен в ал. 2, ще бъде преместен от Съдебния съвет с негово съгласие в съда, в 

който е заемал длъжността „съдия“ преди преместването му в Специалния съд. Ако 

съдия е бил разпределен в Специалния съд, в деня на назначаването (§ 11, ал. 4), 

Съдебният съвет с негово съгласие го премества в съда, определен съгласно алинея 

1. Ако съдията не даде съгласие за преместване, съдията се освобождава от 

длъжност. След освобождаването съдията заема длъжността „съдия“ в съда, в който 

е заемал длъжността „съдия“ преди преместването си в Специалния съд; ако 

съдията е бил разпределен в Специалния съд в деня на назначаването (§ 11, ал. 4), 

заема длъжността „съдия“ в съда, определен съгласно ал. 1. 

Съгласно § 150a, ал. 4 от Закон № 385/2000 ДВ, също както в ал. 3 се 

постъпва в случая на съдия в Специалния съд, който поради сериозни лични или 

семейни причини поиска преместване в съда, в който е заемал длъжността „съдия“ 

преди неговото преместване в Специалния съд, и ако става дума за съдия, който е 

бил разпределен в Специалния съд в деня на назначаването, в съда, определен 

съгласно ал. 1. 
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III.   

Заключения на Конституционния съд 

 Вносителите със своето предложение поставят под съмнение самото 

създаване на Специалния съд и твърдят, че в несъответствие с Конституцията и с 

международните договори е целият Закон № 458/2003 ДВ за създаване на 

Специалния съд и на Службата на специалната прокуратура и за изменение и 

допълнение на някои закони в редакцията, приета със Закон № 267/2004 ДВ 

(разширяването на петитума на предложението в тази посока съдържа допълващо 

становище на вносителите от 11 март 2008 г.). Вносителят оспорва също 

конституционността на разпоредбите на други закони, отнасящи се до 

правомощията, организацията и дейността на Специалния съд, и именно:  

- на Закон № 757/2004 ДВ за съдилищата и за изменение и допълнение на 

някои закони съгласно действащите разпоредби;  

- на Закон № 385/2000 ДВ за съдиите и съдебните заседатели и за изменение 

и допълнение на някои закони съгласно действащите разпоредби; 

- на Закон № 371/2004 ДВ за седалищата и районите на съдилищата в 

Словашката република и за изменение на Закон № 99/1963 ДВ – Граждански 

процесуален кодекс, съгласно действащите разпоредби (във редакцията съгласно 

Закони №№ 428/2004 ДВ и 757/2004 ДВ);  

- на Закон № 301/2005 ДВ – Наказателнопроцесуален кодекс съгласно 

действащите разпоредби,  

- на Закон № 185/2002 ДВ за Съдебния съвет на Словашката република и за 

изменение и допълнение на някои закони съгласно действащите разпоредби;  

- на Закона на Националния съвет на Словашката република № 171/1993 ДВ 

за Полицейския корпус съгласно действащите разпоредби; 

- на Закон № 153/2001 ДВ за прокуратурата съгласно действащите 

разпоредби, 

- на Закон № 65/2001 ДВ за управлението и събирането на съдебните 

вземания съгласно действащите разпоредби (по-нататък само „Закон № 65/2001 

ДВ“);  

- на Закон № 312/2001 ДВ за държавната служба и за изменение и 

допълнение на някои закони съгласно действащите разпоредби;  

- на Закон № 166/2003 ДВ за защитата на личния живот от нерегламентирано 

използване на информационно-технически средства и за изменение и допълнение 

на някои закони („Законът за защита от подслушване“) съгласно действащите 

разпоредби (по-нататък само „Закон № 166/2003 ДВ“); 

- на Закон № 215/2004 ДВ за защита на класифицираната информация и за 

изменение и допълнение на някои закони съгласно действащите разпоредби (по-

нататък също и „Закон № 215/2004 ДВ“). 
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Конституционният съд, при разглеждането на така широко дефинирания 

предмет на производството, избра подход, при който най-напред ще разгледа 

съответствието на Закон № 458/2003 ДВ и другите оспорвани правни разпоредби: 

- с принципите на материалната правова държава и демократичната държава, 

подлежащи на защита съгласно чл. 1, ал. 1 от Конституцията, 

- с конституционните норми, отнасящи се до организацията и дейността на 

съдилищата, както и до статута на съдиите (Раздел ІІ, Глава VІІ от Конституцията); 

- с основните права и свободи, гарантирани в разпоредбите на чл. 46, ал. 1;, 

чл. 48, ал. 1 от Конституцията, и в чл. 6, ал. 1 от Конвенцията (във връзка с чл. 12, 

ал. 1 от Конституцията), защото според аргументацията на вносителите 

прилагането на оспорваните правни разпоредби, респ. на техни части, може да 

доведе до нарушаване на споменатите основни права и свободи.  

Конституционният съд също така разгледа съответствието на оспорвани 

правни разпоредби с Конвенцията на ООН за борба с корупцията. 

По време на производството пред Конституционния съд се стигна до 

изменения на някои от оспорваните положения на Закон № 757/2004 ДВ, на Закон 

№ 301/2005 ДВ, на Закон № 385/2000 ДВ, на Закон № 65/2001 ДВ и на Закон № 

166/2003 ДВ. Измененията бяха извършени чрез изменение на посочените правни 

разпоредби със Закон № 517/2008 ДВ, с който се измени и допълни Закон № 

757/2004 ДВ за съдилищата и за изменение и допълнение на някои закони (по-

нататък само „Закон № 517/2008 ДВ“), и също така посредством Закон № 59/2009 

ДВ, с който се изменя и допълва Закон № 757/2004 ДВ за съдилищата и за 

изменение и допълнение на някои закони в редакцията съгласно Закон № 517/2008 

ДВ и за изменение и допълнение на някои закони (по-нататък само „Закон № 

59/2009 ДВ“). 

Измененията на Закон № 757/2004 ДВ, извършени чрез посочените правни 

разпоредби, засегнаха оспорваните положения на § 8, ал. 1, букви a) и b);§ 45, ал. 1; 

§ 59, § 67, ал. 1; § 71; § 73, ал. 4; § 74; § 78, ал. 2, и § 92, ал. 1 на посочения закон. 

Измененията на Закон № 301/2005 ДВ, извършени чрез посочените правни 

разпоредби, засегнаха оспорваните положения на § 10, ал. 4 и 5; § 16; § 18, ал. 4, и § 

24, ал. 3 и 4 на посочения закон.  

Измененията на Закон № 385/2000 ДВ, извършени чрез посочените правни 

разпоредби, засегнаха оспорваните положения на § 11, ал. 3; § 12, ал. 4; § 14, ал. 2; § 

68, ал. 1; § 69, ал. 1, и § 83, ал. 1 на посочения закон. 

Измененията на Закон № 65/2001 ДВ, извършени чрез посочените правни 

разпоредби, засегнаха оспорваните положения на § 2 на посочения закон. 

Измененията на Закон № 166/2003 ДВ, извършени чрез посочените правни 

разпоредби, засегнаха оспорваното положение на § 4a на посочения закон.  

Едно от съществените условия за производството относно 

конституционосъобразност на правните разпоредби съгласно чл. 125 от 

Конституцията във връзка с § 37 и сл. от Закона за Конституционния съд е 

оспорваната правна разпоредба с по-ниска юридическа сила,  нейната част или 
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отделно положение да е в сила по време на вземането на решение от 

Конституционния съд. Съгласно § 41a, ал. 4 от Закона за Конституционния съд, ако 

разглежданите правни разпоредби загубят валидност преди обявяване решението на 

Конституционния съд, производството се прекратява. 

Разпоредбите на § 8, ал. 1 букви a) и b); § 45, ал. 1; § 59; § 71; § 73, ал. 4; § 78, 

ал. 2, и § 92, ал. 1 от Закон № 757/2004 ДВ, разпоредбите на § 10, ал. 4 и 5; § 18, ал. 

4, и § 24, ал. 3 и 4 от Закон № 301/2005 ДВ, разпоредбите на § 12, ал. 4; § 14, ал. 2; § 

68, ал. 1; § 69, ал. 1 от Закон № 385/2000 ДВ, разпоредбата на § 2, буква a) от Закон 

№ 65/2001 ДВ, както и разпоредбата на § 4a, ал. 1, буква a) от Закон № 166/2003 ДВ 

въпреки измененията, извършени със Закон № 517/2008 ДВ и със Закон № 59/2009 

ДВ, не са загубили валидност. Посочените изменения само са изменили техния 

текст или са го допълнили по начин, който не променя принципно техния характер 

и няма съществено влияние върху довода на тяхното възможно несъответствие на 

конституционния ред на Словашката република, който се оспорва от вносителите. 

Затова по смисъла на принципа на материалната защита на 

конституционността Конституционният съд продължава производството по 

искането в частта, отнасяща се до въпросните разпоредби, изхождайки от техния 

валиден и действащ вариант във времето, когато е взето решението от 

Конституционният съд по самото дело (срв. Решение PL. ÚS 22/06 със съответни 

изменения). 

Що се отнася до предложението в частта, отнасяща се до оспорваното 

несъответствие на словосъчетанието „от председателя на Специалния съд“ в § 67, 

ал. 1 буква c); на несъответствието на § 74, ал. 6 от Закон № 757/2004 ДВ; на 

несъответствието на § 16, ал. 2 от Закон № 301/2005 ДВ; на несъответствието § 11, 

ал. 3, и на словосъчетанието „и на Специалния съд“ в § 83, ал. 1 от Закон № 

385/2000 ДВ, Конституционният съд прекратява производството в тази част, защото 

въпросните разпоредби във времето, когато Конституционният съд взема решение 

по съществото на делото вече или не са съставна част от валидния и действащ 

вариант на разглежданите закони [§ 67, ал. 1 буква c), § 74, ал. 6 от Закон № 

757/2004 ДВ и § 11, ал. 3 от Закон № 385/2000 ДВ], или в резултат на изменението 

на техния текст изразяваната от вносителите причина за тяхното възможно 

несъответствие на конституционния ред на Словашката република е отпаднала (§ 

16, ал. 2 от Закон № 301/2005 ДВ и § 83, ал. 1 от Закон № 385/2000 ДВ).  

В резултат на споменатите законодателни изменения съдържанието на 

оспорваните от вносителите положения на § 67, ал. 1, буква c), и § 74, ал. 6 от Закон 

№ 757/2004 ДВ; на § 16, ал. 2 от Закон № 301/2005 ДВ, и на § 11, ал. 3 от Закон № 

385/2000 ДВ законодателно пряко или непряко се е проектирало във варианта на § 

67, ал. 1, буква b); § 74, ал. 5 от Закон № 757/2004 ДВ; на § 16, ал. 5 от Закон № 

301/2005 ДВ, както и на § 12, ал. 2 от Закон № 385/2000 ДВ. 

Съгласно § 40 от Закона за Конституционния съд, ако Конституционният съд 

при вземане на решение съгласно чл. 125 от Конституцията установи 
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несъответствие на разглежданата правна разпоредба с по-ниска степен на 

юридическа сила с правните разпоредби с по-висока степен на юридическа сила 

или с международен договор, и при това установи несъответствие и на други 

правни разпоредби с разпоредбите с по-висока правна сила или с международен 

договор, издава решение за установеното несъответствие и относно тези други 

правни разпоредби.  

Поради посочените причини (с оглед на вече споменатото изискване за 

материална защита на конституционността) Конституционният съд въз основа на § 

40 от Закона за Конституционния съд разгледа в производството относно 

подаденото искане и съответствието на  § 67, ал. 1, буква b); на § 74, ал. 5 от Закон 

№ 757/2004 ДВ; на § 16, ал. 5 от Закон № 301/2005 ДВ, и на § 12, ал. 2 от Закон № 

385/2000 ДВ с означените от вносителите разпоредби на Конституцията и 

споменатите международни договори. 

 1. Относно съответствието на оспорваните правни разпоредби с чл. 1, ал. 

1 от Конституцията 

Конституционният съд в рамките на своето досегашна практика многократно 

е подчертавал, че предмет на защитата, предоставена от разпоредбата на чл. 1, ал. 1 

от Конституцията са конституционните принципи и демократичните ценности, 

съставляващи в своята съвкупност и взаимовръзка концепцията за материалната 

правова държава. Концепцията за материалната правова държава се състои по 

отношение на законодателя в изискване за спазване на основните права и свободи в 

рамките на нормативната регулация на обществените отношения. По мнението на 

Конституционния съд задължение на всички държавни органи е да осигурят реална 

възможност за тяхното прилагане от онези субекти, на които са били признати тези 

права (вж. решения I. ÚS 17/99, I. ÚS 44/99). Концепцията за материалната правова 

държава обхваща същевременно изискването за съдържателно и стойностно 

качество на правната норма, която трябва да осигури адекватност на използваното 

правно средство, прилагано в избраната законодателна регулация, по отношение на 

легитимната цел, преследвана от законодателя (декларираната от законодателя цел 

на правната регулация), и съответствие на избраната законодателна мярка с 

конституционните принципи и демократичните ценности, съставляващи 

концепцията за материалната правова държава (подобно напр. PL. ÚS 22/06).  

Материалната правова държава не се основава на привидно спазване на 

правото или на формално спазване на неговото съдържание по начин, който 

симулира съответствие на правно значимите факти с правовия ред. Същността на 

материалната правова държава е в привеждане на действащото право в 

съответствие с основните ценности на демократично организираното общество и 

впоследствие в последователното прилагане на действащото право без изключения, 

основани на целеви доводи.  

Концепцията за материалната правова държава има особено значение при 

създаването на органи на публичната власт, дефинирането на техните компетенции 
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и основните правила за организацията на тяхната дейност. Казаното важи и по 

отношение на конституирането на съдебната власт и нейните структури, 

включително извънредните съдилища. Създаването на извънредни съдебни органи 

представлява решение, което е проблемно от гледна точка на демократичната 

форма на управление. Такъв съд лесно може да се трансформира в средство за 

нарушаване на разделението на властите и за концентрирането на властта в един 

държавен орган или дори в ръцете на няколко лица. Затова принципно значение има 

определянето на компетенциите на съда, който притежава характерните признаци 

на извънреден съдебен орган, както и въвеждането на еднозначни гаранции, 

изключващи възможността за злоупотреба с него с цел концентриране на власт и 

прокарване на нелегитимни частни интереси. 

Въпросът за допустимостта за създаване на извънредни съдебни органи е 

предмет на множество експлицитни чуждестранни конституционни регламентации. 

По принцип става дума за конституционни регламентации, които изрично 

забраняват създаването на такъв тип съд в дадената държава: 

- Белгия (изключва създаването на извънредни комисии или извънредни 

трибунали под каквото и да е название), 

- България (изключва съществуването на извънредни съдилища); 

- Дания (изключва създаването на извънредни съдилища);  

- Естония (забранява създаването на извънредни съдилища);  

- Словения (изключва създаването на извънредни съдилища); 

- Румъния (забранява създаването на извънредни съдилища);  

- Италия (изключва съществуването на извънредни или специализирани 

съдилища, могат да бъдат създадени само специализирани секции за специални 

правни дела в рамките на общите съдилища; в Италия действа т. нар. Corti d’Assisse 

като специализирани състави на съдилищата за производство по дела за най-

сериозните престъпления; специални служби са създадени в рамките на 

прокуратурата – Националният прокурор срещу мафията и регионалните прокурори 

срещу мафията; със Закон № 8 от 20 януари 1992 г. е била създадена Национална 

служба „Антимафия“); 

- Германия (изключва съществуването на извънредни съдилища);  

- Люксембург (изключва създаването на извънредни комисии или извънредни 

съдилища); 

- Испания (забранява създаването на извънредни съдилища; в системата на 

общите съдилища действа т.нар. Държавен съд (Audientia Nacional), който гледа 

дела за престъпления срещу Кралство Испания, тероризъм, организирана 

престъпност, спорове за подсъдност, обжалвани актове на министри, представители 

на държавата и др. под., търговски дела, които се отнасят до повече от една 

автономна територия; този съд е известен и с вземането на решение по дела на 

членове на ЕТА);  

- Кипър (забранява създаването на изборни съдилища или извънредни 

съдилища); 
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- Финландия (забранява създаването на извънредни съдилища, в сферата на 

наказателното съдопроизводство действа въз основа на специален закон т.нар. High 

court of impeachement – компетентен по наказателното производство срещу 

министри, членове на Върховния съд, Върховния административен съд за 

престъпления, произтичащи от изпълнението на тяхната длъжност; конституцията 

създава Държавния съд като съд, компетентен за разглеждане на жалба, внесена 

срещу член на Държавния съвет, правосъдния канцлер, правосъдния омбудсман и 

т.н. за нарушаване от закона при изпълнение на функциите);  

- Турция (извънредни трибунали с правомощие, което би имало за резултат 

изключването на лице от юрисдикцията от законния съд, не могат да бъдат 

създавани; през 2004 г. е прекратено съществуването на Съдилищата на държавна 

сигурност, тези съдилища, които са съставяни както от цивилни, така и от военни 

съдии, вземат решение по дела за престъпления срещу целостта на държавата и са 

критикувани за нарушаване на правата на човека и нарушаване на принципите на 

справедливия процес най-вече поради недостатъчно гаранции за независимостта и 

безпристрастността на съда; съдебните дела, които са спадали към тяхната 

юрисдикция, са формално прехвърлени към други съдилища, към т.нар. Heavy Penal 

Courts. Обобщаващият доклад на Амнести Интернешънъл от септември 2004 г. 

констатира: „Защитниците на правата на човека приветстваха процеса на 

премахване на критикуваните съдилища на държавна сигурност, но подчертаваха 

необходимостта от създаването на специалните Heavy Penal Courts, които ще 

действат по дела за организираната престъпност, тероризма и действия срещу 

националната сигурност да бъде нещо повече от промяна в названието на същата 

институция.”). 

Конституционният ред на някои държави допуска съществуването на 

извънредни съдилища при определени условия: 

- Полша (извънредни съдилища или съкратени производства могат да бъдат 

създадени само по време на военно положение);  

- Литва (в мирно време в Република Литва не могат да бъдат създавани 

съдилища с извънредни правомощия; от 2000 г. в Литва е създадена специална 

следствена служба – държавен орган, отговарящ пред президента на републиката и 

парламента, който разкрива и разследва престъпления, свързани с корупцията, и 

въвежда мерки за превенция на корупцията на държавните служители и лицата в 

сходно положение). 

 

Държави, в които конституцията изрично допуска съществуването на 

„специални” съдилища:  

- Гърция (конституцията регламентира създаването на специален съд, 

компетентен по наказателното производство срещу настоящи или бивши министри, 

държавни секретари и членове на правителството; специален трибунал, създаден 

със специален закон, взема решение по жалби срещу съдии за постановено 

погрешно решение);  
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- Ирландия (съгласно конституцията специални съдилища могат да бъдат 

създадени със закон за престъпления, когато общите съдилища не са достатъчни за 

обезпечаване на ефективно изпълнение на съдебната власт и защита на 

обществения ред. В сферата на наказателното съдопроизводство действа 

Специалният наказателен съд – Special Criminal Court, който разглежда преди 

всичко дела, свързани с тероризма и организираната престъпност. Правните 

разпоредби, регламентиращи доказването, които се прилагат пред Специалния 

наказателен съд, са същите като тези, които се прилагат в производствата пред 

общите съдилища. Този съд е бил създаден през 1939 г. Въпреки че първоначално е 

трябвало да действа преди всичко по дела, свързани с тероризма, след 1990 г., във 

връзка с дейността на ИРА, все повече действа по дела, свързани с организираната 

престъпност. Повечето членове на S. са били осъдени от този съд. Специалният 

наказателен съд е критикуван от страна на Амнести Интернешънъл за недостатъчно 

гаранции за независимост и безпристрастност на този съд и увеличаване на броя на 

производствата по дела, свързани с „обикновената“ организирана престъпност, 

спрямо делата, отнасящи се до тероризма, които първоначално е трябвало да гледа. 

Критиката се отнася също до това, че този съд е морално остарял, тъй като 

Ирландия не отбелязва сериозни терористични заплахи. Амнести Интернешънъл, в 

документ от 1997 г. със заглавие „Ирландия: Заявление до Комисията за 

разглеждане на закона за престъпления срещу държавата и свързаните дела“, 

изрично настоява Комисията да препоръча на правителството да прекрати 

съществуването на Специалния наказателен съд, тъй като не са налице 

международни стандарти, които биха обосновали дейността на такъв съд в 

Ирландия); 

- Нидерландия (Конституцията позволява създаването на съдилища или 

трибунали, които не са съставна част от системата на съдилищата; специални 

трибунали са били създадени за производство по дела, свързани със социалното 

осигуряване, по дела, свързани с държавната служба, а действа също така и 

Търговски и промишлен апелативен трибунал като специален административен 

съд); 

- Унгария (Конституцията позволява със закон да се създадат специални 

съдилища за особени групи дела). 

Държави, чиято конституция не съдържа разпоредби за извънредните 

съдилища:  

- Чешката република; 

- Франция (във Франция действат множество съдилища със съдебни 

заседатели. В сферата на наказателното съдопроизводство действа т.нар. Специален 

съд със съдебни заседатели. Той осъществява правомощия най-вече по дела, 

свързани тероризма. Този съд има специално положение във френската съдебна 

система. Създаден е през 1982 г., за да разглежда дела, свързани с военни 

престъпления; правомощията му са били разширени през 1986 г. с терористичните 

престъпления, а през 1992 г. – и с организираната престъпност и търговията с 
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упойващи вещества. Този съд годишно решава приблизително по 10 дела. Всяко 

заседание трае най-малко 5 дни и може да се удължи максимум до 6 седмици, в 

зависимост от сложността на случая и броя на обвиняемите), 

- Австрия,  

- Обединеното кралство,  

- Латвия,  

- Малта. 

Конституционният ред на Словашката република не съдържа изрична правна 

регламентация, отнасяща се до създаването на извънреден съд. Конституцията не 

съдържа изрична забрана за създаването на извънреден или на „специален“ съд, 

нито упълномощава Националния съвет да създава специално съдопроизводство. В 

рамките на регламентацията на съдебната власт Конституцията различава 

конституционно съдопроизводство, извършвано от Конституционния съд на 

Словашката република (чл. 124 – 140), и общо съдопроизводство, извършвано в 

широк смисъл от съдилищата на Словашката република (чл. 141 – 148). 

Разграничението е формално подчертано от структурната организация на 

Конституцията (съдебната власт е регламентирана в общата седма глава от 

Конституцията, която е разделена на два раздела; в раздел І на глава VІІ е 

регламентиран статутът на Конституционния съд на Словашката република, а в 

Раздел ІІ на глава VІІ е регламентиран статутът на съдилищата на Словашката 

република).  

Разпоредбата на чл. 143, ал. 2 от Конституцията упълномощава Националния 

съвет да постанови със закон по-подробна регламентация на системата на 

съдилищата, тяхната подсъдност, организацията и производството пред тях. 

Конституционните принципи, на които трябва да отговаря такава законова правна 

регламентация, се съдържат в други текстове от конституцията, преди всичко в чл. 

141 – 148 (относно системата на съдилищата, тяхната подсъдност, организацията), в 

чл. 17; чл. 46 – 50 (относно производството пред тях), и в чл. 1, ал. 1, във връзка с 

чл. 2, ал. 2 от Конституцията (относно основните принципи и ценности на 

демократичната правова държава). 

Националният съвет е обвързан от Конституцията в същата степен, както и 

всички останали държавни органи на Словашката република (чл. 2, ал. 2 от 

Конституцията). При упражняването на своята законодателна дейност той може да 

приеме произволен закон, доколкото с този закон не прекрачва рамката, зададена от 

Конституцията (PL. ÚS 15/98). 

 Член 1 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Конституцията установява основните 

принципи на действие на всички държавни органи на Словашката република, 

включително на Националния съвет, при създаването на правото, т.е. при 

приемането от законите. Текстът на чл. 1, ал. 1 от Конституцията възлага и на 

законодателя задължението да защитава принципите на материалната правова 

държава. Ако законодателният орган не постъпва в съответствие с разпоредбите от 
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конституцията, той нарушава и принципа на конституционността, произтичащ от 

чл. 1 от Конституцията. С тази разпоредба е предопределено качеството на 

нормотворческата дейност от законодателя. При прилагането на Конституцията 

никакви нейни разпоредби не могат да се отделят от контекста и да се 

интерпретират изолирано. При интерпретирането и прилагането на Конституцията 

не може да се нарушава или игнорира взаимовръзката между разпоредбите, които 

препращат една към друга. Принципът на правовата държава при създаването от 

закон ще се спази тогава, когато законът съответства на всички норми на 

Конституцията, които са в смислова и причинна връзка с отношенията, които 

приетият закон регламентира (срв. със съответни изменения Решение PL. ÚS 32/95).  

В посочения контекст Конституционният съд установи, че обхватът на 

дискреция, с който разполага законодателният орган при идентификацията на 

обществените проблеми и нужди, при избора на подходящи правнорегулаторни 

инструменти за тяхното решаване и удовлетворяване, както и във връзка с 

прилагането на конкретни законодателни инструменти за избраната обществена и 

стопанска политика, е наистина широк, но не е неограничен. Границите за вземане 

на решение от законодателя във връзка с избора на конкретна законодателна мярка 

са именно предпазни клаузи, произтичащи от конституционния ред, интерпретиран 

и прилаган по смисъла на концепцията на материалната правова държава. 

Конституционният съд, в производството за съответствие от закона с 

Конституцията, в интерес на защитата на конституционността не може да се 

съобразява само с формалната страна на нещата – т.е. с факта, че Националният 

съвет в рамките на своята компетентност е регламентирал със закон определено 

обществено отношение. В такова производство Конституционният съд е длъжен да 

вземе предвид не само формалното съществуване от закона, а преди всичко 

неговото съдържание от гледна точка на съответствието с всички разпоредби на 

Конституцията, които имат връзка с обществените отношения, съставляващи 

предмет от законовата регламентация. 

 От съществуването на конституционно правомощие на Националния съвет 

да установи със закон по-подробната регламентация на системата на съдилищата, 

тяхната подсъдност, организацията и производството пред тях, и същевременно 

липсата на изрична конституционна забрана за създаване на Специален съд не може 

автоматично да се извежда заключението за конституционността и законността на 

създаването на Специалния съд със закон на Националния съвет. Законодателят, 

при прилагане на своето правомощие, се подчинява на регламентацията на чл. 2, ал. 

2 от Конституцията, изключващ създаването на орган на съдебната власт, чието 

положение, компетентност и организация биха били в противоречие с 

конституционните принципи, релевантни от гледна точка на създаването и 

функционирането на съдебната власт, съдържащи се в чл. 1 и чл. 141 до чл. 148 от 

Конституцията. Конституцията не е оправомощила Националния съвет за подобни 

действия. 
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Националният съвет изразява становище, че положението на Специалния съд 

в системата на общото съдопроизводство е сравнимо с положението на другите 

съдии със специализирана материална подсъдност. Съществуването и дейността на 

такива съдебни органи, според твърдението на Националния съвет, досега не е 

било, нито е предмет на съмнение или спор от гледна точка на тяхното 

съответствие с конституционния ред на Словашката република. 

Създаването от на съдебни състави със специализирано компетентност в 

рамките на  общите съдилища според Конституционния съд е възможност, 

съвместима с организацията на съдебната власт в демократичната и правовата 

държава. В правовия ред на Словашката република, в рамките на общото 

съдопроизводство, като съдилища със специализирана компетентност са създадени 

например съдилища по несъстоятелност и оздравяване(§ 9 от Закон № 371/2004 

ДВ), съдилища за менителнични задължения и чекове (§ 10 от Закон № 371/2004 

ДВ), съдилища за защита на индустриалната собственост (§ 11 от Закон № 371/2004 

ДВ), съд за защита на конкуренцията (§ 12 от Закон № 371/2004 ДВ), съд по 

борсови сделки (§ 13 от Закон № 371/2004 ДВ), съдилища за правото на убежище (§ 

14 от Закон № 371/2004 ДВ). 

Специалният съд се отличава от общите съдилища със специализирано 

съдопроизводство дори по названието, което трябва да изрази извънредност на 

целта на неговото съществуване. Разликата в названието обаче не е достатъчна за 

правно релевантна квалификация на Специалния съд като извънреден съд. По 

отношение на заключението за извънредния характер на въпросния съдебен орган е 

определящо съдържанието на правната регламентация, която дефинира неговото 

положение, правомощия, дейност и организация.  

Органи на публичната власт, които притежават, по смисъла на съвместните 

европейски, респ. демократични конституционни традиции, статута на съд (на 

съдебен орган), трябва да отговарят на множество критерии – например тяхното 

възникване и съществуване да се регламентира от правни норми (в съответствие с 

правовия ред, в рамките на който са били създадени); постоянен характер; 

задължение да вземат решение по делото (което им е било представено в 

съответствие с тяхната компетентност) – забрана de negatio iustitiae; прилагане на 

правните разпоредби (респ. законовите правила) при вземането на решение; 

състезателен характер на производството, включващо правилата за справедлив 

процес, както и независимост и безпристрастност (подобни критерии е 

специфицирал в рамките на своята практика във връзка с „дефинирането” на 

понятието „съдебен орган по смисъла на правото на Общността” и Европейският 

съд, напр. в решение от 19 септември 2006 г., Wilson, C-506/04, Zb. 2006 с. I-8613, т. 

47 – 53; в решение от 6 юли 2000 г., Abrahamsson и Anderson, C-407/98, Zb. стр. I-

5539, т. 29; в решение от 22 октомври 1998 г., Jokel и Pitkärant, C-9/97 и C-118/97, 

Zb. с. I-6267, т. 18).  

Характерно за извънредните съдебни органи е, че правната регламентация на 

техния статут, подсъдност, дейност и организация по отношение на някои от 

посочените критерии се отличава от правната регламентация на статута, 
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подсъдността, дейността и организацията на „стандартните“ съдилища до такава 

степен, че въпросният съдебен орган създава алтернативен елемент на 

съществуващата система на съдилищата (съдебната система). 

Извънредните съдилища по принцип изпълняват изискването за 

възникването и съществуването си като съдебен орган въз основа на правни 

разпоредби. Често обаче те са създавани със специфично намерение (цел), 

например наказване на военни престъпления и престъпления срещу човечеството, 

вземане на решение за действия, застрашаващи или накърняващи независимостта, 

сигурността и конституционния ред на държавата, борба срещу тероризма и др. 

под. Във връзка с тази специфична насоченост често става дума за органи, които 

имат само временен характер или в рамките на тяхната дейност прилагат специални 

юридически правила (преди всичко от процесуален характер), както и специални 

правила, регламентиращи условията за избор, назначаване, прекратяване на 

длъжността на съдиите и самата организация на такива съдилища. 

За разлика от „стандартните“ специализирани съдилища, в случая с 

извънредните съдилища посочените специфични черти на правната регламентация, 

на тяхното положение, дейност и организация почти винаги се обвързват със 

специално дефинирана подсъдност, обхващаща значителен властово-политически 

контекст. 

Специалният съд е учреден от Националния съвет със закон, включващ го в 

системата на съдилищата на общото съдопроизводство. 

Съгласно § 5, ал. 2 от Закон № 757/2004 ДВ към системата на съдилищата на 

Словашката република спада и Специалният съд.  

Съгласно § 9, ал. 1 от закон № 757/2004 ДВ Специалният съд действа и взема 

решение по наказателни дела и по други дела, за които това е постановено от 

разпоредба за производството пред съдилищата.  

Съгласно § 16, ал. 5, второ изречение от Закон № 301/2005 ДВ Специалният 

съд извършва производство по престъпления, спадащи към неговата подсъдност 

като първа инстанция.  

Съгласно § 8 ал. 1 от закон № 757/2004 ДВ Върховният съд действа и взема 

решение  

a) относно редовните обжалвания на решенията на областните съдилища и на 

Специалния съд, ако така постановяват разпоредбите за производството пред 

съдилищата, 

b) относно извънредните обжалвания на решенията на окръжните съдилища, 

областните съдилища, на Специалния съд и на Върховния съд, ако така 

постановяват разпоредбите за производството пред съдилищата...  

С член VII от Закон № 458/2003 ДВ беше допълнен Закон №141/1961 ДВ за 

наказателното съдебно производство (Наказателнопроцесуален кодекс), в сила до 

31 декември 2005 г. (наричан по-долу „отмененият Наказателнопроцесуален 

кодекс“) с разпоредбата на § 15a, която в алинея 1 дефинира субектите на 
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юрисдикцията на Специалния съд и в алинея 2 установи видовете престъпления, за 

които се отнасят правомощията на Специалния съд, ако бъдат извършени и от 

други лица, различни от посочените в § 15a, ал. 1 от отменения Наказателен кодекс 

във варианта от закон № 458/2003 ДВ. 

С разпоредбата на § 15a, ал. 1 от отменения Наказателнопроцесуален кодекс 

се определя юрисдикцията на Специалния относно редица конституционни органи 

и други носители на публична власт по време на изпълнение на длъжността (§ 15a, 

ал. 3). Специалният съд трябваше да взема решение за наказателната отговорност 

на тези лица в случаите на обвинение за извършено престъпление във връзка с 

тяхното правомощия и служебни задължения, свързана със заемането на публична 

длъжност. Юрисдикцията, призната на Специалния съд по отношение на лицата, 

дефинирани в подробното изброяване на § 15a, ал. 1 от отменения Наказателен 

кодекс бяха разширени с разпоредбата на чл. VII, § 20, ал. 4 от Закон № 458/2003 

ДВ: „Ако лице, попадащо под юрисдикцията на районен съд, окръжен съд или 

военен съд, е преследвано същевременно и за друго престъпление, което е свързано 

с престъпление, което е подсъдно на Специалния съд, Специалният съд гледа 

делото и взема решение и по отношение на свързаното престъпление. В останалите 

случаи разпоредбата на алинея 1 по отношение между районния съд, окръжния съд 

или военния съд, от една страна, и Специалния съд, от друга страна, не се прилага.“ 

До разширяване на подсъдността на Специалния съд се е стигнало и с 

регламентацията на чл. VII, § 21 от Закон № 458/2003 ДВ, съгласно която „В § 21, 

ал. 1 в края се добавя следното изречение: „Ако обаче дори едно от престъпленията 

е от компетентността на Специалния съд, делата се гледат в общо производство 

пред Специалния съд.“ 

 Отмененият Наказателнопроцесуален кодекс престана да действа от 1 

януари 2006 г. със Закон № 301/2005 ДВ – Наказателнопроцесуален кодекс 

съгласно действащите разпоредби, който с модификацията запази концепцията за 

подсъдността на Специалния съд така, както я въведе чл. VII от Закон № 458/2003 

ДВ. 

 

Съгласно § 14, ал. 1 от Наказателнопроцесуалния кодекс на Специалния съд 

са подсъдни обвинения в извършването на престъпление във връзка с 

правомощията и отговорността на следните лица: 

a) депутатите от Националния съвет на Словашката република,  

b) членовете на Правителството на Словашката република, 

c) държавните секретари,  

d) председателите на централните органи на държавно управление на 

Словашката република,  

e) председателя и заместник-председателя на Върховната контролна служба 

на Словашката република,  

f) съдиите в Конституционния съд на Словашката република,  

g) съдиите,  

h) прокурорите, 
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i) обществения защитник на правата
10

 (омбудсмана),  

j) ръководителя на Службата на правителството на Словашката република,  

k) директора на Националната служба за сигурност,  

l) директора на Словашката информационна служба,  

m) членовете на Банковия съвет на Народната банка на Словакия. 

Съгласно § 14 ал. 3 на Наказателнопроцесуалния кодекс подсъдността на 

Специалния съд съгласно алинея 1 се отнася до престъпления, извършени по време 

на заемането на длъжността, за която тази подсъдност се отнася, дори 

престъплението на лицето, посочено в алинея 1, да е разкрито след приключване на 

длъжността, която учредява подсъдността на Специалния съд. 

 От посочената правна регламентация произтича, че със създаването на 

Специалния съд се ограничава подсъдността на общите съдилища на Словашката 

република. От тяхната подсъдност се изключва вземането на решения относно 

наказателната отговорност на определени лица – носители на публична власт. Така 

юрисдикцията на Специалния съд е била определена съгласно принципа на 

персоналната юрисдикция, който спада към релевантните признаци на 

определянето на правомощията на съдебната власт преди всичко по време на 

феодализма. Съществуването на съдилища, към които през даден период от 

развитието на обществото (включително правната система) може да се обърне само 

привилегирована класа (социална група), е довело до правни реформи, 

акцентиращи върху съдебна система, в която субектите на правните отношения в 

еднакви по тип дела имат достъп до еднакъв съд, което, разбира се, не изключва 

прилагането на концепцията на специализираните съдилища. Съществуването на 

последните може разумно и достатъчно да се обоснове с обществена неизбежност, 

произтичаща от задълбочаване на диференциацията на регулираните от правото 

обществени отношения в съвременното общество и свързаната с това потребност от 

квалифицирано приложение на сложно специализирано законодателство. 

Създаването на специализирани съдебни органи трябва обаче да бъде израз 

на обективираните обществени потребности, а не средство за властови намеси на 

други елементи на държавната власт в изпълнението на правомощията, спадащи 

към съдебната власт, посредством създаване на елементи на „алтернативна съдебна 

система“. Предпоставка за запазване на независимостта на правосъдието е 

запазването на „единно съдопроизводство“ в държавата.  

В този контекст Конституционният съд се присъединява към аргумента на 

вносителя, че извънредният съд е съвместим с принципа на правовата държава в 

демократичните държавни режими само по изключение, и то за достигане на 

извънредно сериозна цел, която не е възможно да бъде достигната по друг начин. 

Главният довод за учредяване на Специалния съд в Словашката република е 

бил защитата от корупцията и организираната престъпност. Съгласно 

                                                 
10

 Така се нарича омбудсманът на Словакия – б. пр. 



 83 

обосноваващия доклад към проекта на Закон № 485/2003 ДВ: „Целта на 

предлаганата правна регламентация е да се създадат специализирани органи за 

разкриване, разследване и наказателно преследване на корупцията и 

организираната престъпност… С посоченото е свързано също така и 

създаването на Специалния съд, който ще е отговорен за съдебното производство 

по тези дела. Тези органи ще имат териториална подсъдност за цялата 

територия на Словашката република. Целта е... по-добра специализация и 

същевременно защита, и в случая с престъпленията, свързани с корупция, 

пречупване на някои местни връзки, които могат да повлияят върху разкриването, 

разследването и евентуално и самото съдебно производство в тези случаи.“ 

Националният съвет, при одобряването от законопроекта за Специалния съд, 

по убедителен начин констатира съществуването на неотложен обществен интерес, 

отъждествявайки го с интереса за борба срещу корупцията и организираната 

престъпност. Признатата от закона компетентност на Специалния съд по 

отношение на лицата – носители на публична власт, при това от гледна точка на 

целия й обхват, прекрачва декларираната от законодателя цел, защото не е свързана 

изключително с корупцията или с организираната престъпност, а преминава 

техните граници. Лицата, подробно изброени в § 14, ал. 1 на 

Наказателнопроцесуалния кодекс, попадат под юрисдикцията на Специалния съд за 

всяко престъпление, което могат да извършат във връзка със своите правомощия, и 

то ако тяхното престъпление, свързано с поверените им правомощия, е било 

разкрито дори след приключване на мандата (т.е. след отпадане на статута, който 

би могъл да бъде считан за индикатор на риск за корупционно влияние по 

отношение на вземането на решение от съда).  

Според Националния съвет „специалната подсъдност по отношение на 

лицата“ на Специалния съд „... не е нищо, което би правил извънреден съд, 

различен от общите съдилища...“, защото по подобен начин както „специалната 

подсъдност по отношение на материята... в тъждествен вид, но с друго 

съдържание, се отнася и до другите съдилища...“.  

Според Конституционния съд подсъдността по отношение на лицата, която 

законът е възложил на Специалния съд, е специфична именно със своето 

съдържание, защото, за разлика от другите съдилища с подобен тип стеснена 

подсъдност, подсъдността по отношение на лицата на Специалния съд е 

дефинирана по начин, който от конституционно и държавно-политическо гледище 

не може да се счита за неутрален. На Специалния съд е било предоставено 

наказателно правомощие върху лицата, упражняващи възложени от конституцията 

функции, и висшите държавни служители. Тази „извънредна” черта, що се отнася 

до положението на Специалния съд, заедно с другите съществени признаци, 

отнасящи се до неговата организация и дейност, трябва да бъде взета предвид при 

оценяване на характера на този съдебен орган и при последващото преценяване на 

конституционната съвместимост на неговото положение, основано върху 

оспорваните правни разпоредби. 
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Специфична черта на Специалния съд е също така специалният правен 

режим за заемане на местата на съдии в този съд. Тази особеност се свързва с 

изпълнението на постановеното от закона условие, съгласно което съдия в 

Специалния съд може да бъде само онзи съдия, който получи разрешение за достъп 

до класифицирана информация с ниво на защита „строго секретно“.  

 Съгласно § 12, ал. 2 от Закон № 385/2000 ДВ в Специалния съд може да бъде 

назначен само съдия, който съгласно разрешението на Националната служба за 

сигурност съгласно специален закон е оправомощен да се запознава с 

класифицирана информация с ниво на защита „строго секретно“; това условие се 

отнася по същия начин и за съдията, командирован в Специалния съд, както и за 

съдията, който взема решение по обжалване на решение на Специалния съд. 

 Съгласно § 14, ал. 2 на второто изречение от закон № 385/2000 ДВ в 

Специалния съд може да бъде назначен само съдия, който е навършил поне 35 

години и изпълнява условието съгласно § 12 ал. 2. 

Съгласно § 150a, ал. 2 от Закон № 385/2000 ДВ, ако съдия, назначен или 

командирован в Специалният съд, престане да изпълнява условието да притежава 

разрешение да се запознава с класифицирана информация с ниво на защита „Строго 

секретно“, довършва производството по делата, които вече е разглеждал, ако 

разглежданото дело не съдържа класифицирана информация, с която няма право да 

се запознае; по същия начин се постъпва и в случая на съдия, който се произнася по 

обжалвани решения на Специалния съд.  

Съгласно § 150a, ал. 3 от закон № 385/2000 ДВ съдията в Специалния съд, 

посочен в алинея 2, се премества от Съдебния съвет в съда, в който е заемал 

длъжността „съдия“ преди неговото преместване в Специалния съд. Ако съдия е 

бил преместен в Специалния съд в деня на назначаване..., Съдебният съвет, с негово 

съгласие, го премества в съда, определен съгласно алинея 1. Ако съдия не даде 

съгласие за преместване, заемането на длъжността на съдията се прекъсва. След 

прекъсването съдията заема длъжността „съдия“ в съда, в който е заемал 

длъжността „съдия“ преди неговото преместване в Специалния съд... 

В правовата държава компетеността, правата, задълженията и 

регламентираните от закона начини на работа на органите на държавата, както и на 

юридическите и физическите лица, трябва да създават неизбежни предпоставки за 

конституционно равновесие. Нейна съставна част е и системата за разделение на 

властите на законодателна, изпълнителна и съдебна, които в парламентарната 

демокрация са автономни и взаимосвързани само с връзките на конституционния 

контрол и сътрудничество. От принципа на конституционно равновесие произтича, 

че законодателят не може свободно да организира отделните съставни части на 

властта в държавата (PL. ÚS 25/00). 

Разделението на държавната власт на законодателна, изпълнителна и съдебна 

е основа на независимостта на съдебната власт. Независимостта от другите 

съставни части на държавната власт представлява същевременно определяща черта 

на съдебната власт, с която се обуславя редовното изпълнение на нейните функции. 
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Това предполага обаче съществуването на конституционни и други гаранции, които 

защитават съдиите при съдилищата от натиск и въздействие от другите съставни 

части на държавната власт, но и от въздействие „отвътре” на самата съдебна 

система (PL. ÚS 52/99). 

 Националната служба за сигурност, която взема решение за предоставяне на 

достъп на съдиите в Специалния съд да се запознават с класифицирана информация 

с ниво на защита „Строго секретно“, е учредена със Закон № 215/2004 ДВ за защита 

на класифицираната информация и за изменение и допълнение на някои закони 

съгласно действащите разпоредби. От правомощията, които й е признал законът (§ 

70), може да се заключи, че става дума за орган, спадащ от гледна точка на 

разделението на властите от законодателна, изпълнителна и съдебна, към органите 

на изпълнителната власт. 

Националната служба за сигурност издава удостоверения, които имат 

ограничена валидност във времето. 

Съгласно § 28, ал. 1 от закон № 215/2004 ДВ „валидността на разрешение за 

достъп до класифицирана информация с ниво на защита „Строго секретно“ е пет 

години, за класифицирана информация с ниво на защита „Секретно“ е седем години 

и за класифицирана информация с ниво на защита „Поверително“ е десет години.  

Съгласно § 29, първо изречение от Закон № 215/2004 ДВ службата въз основа 

на установяването на нови факти е длъжна по време на валидността на 

разрешението да провери дали лицето изпълнява предпоставките за възникване на 

правото на достъп съгласно § 10, ал. 1 и в случай, че установи, че не изпълнява 

предпоставките, да прекрати валидността на удостоверението.  

За преценка на съответствието на правния режим, постановен със Закон № 

458/2003 ДВ с Конституцията, релевантна е не само цитираната регламентация на § 

28 и § 29 от Закон № 215/2004 ДВ, а и разпоредбата на § 81, ал. 1 на същия закон, в 

който се посочва: „За вземане на решение съгласно този закон в случаите по§ 55, 

ал. 6; § 65, ал. 4; § 79 до § 80 не се прилагат общозадължителните правни 

разпоредби за административното производство.“  В резултат на това 

производството по издаване на разрешение за достъп до класифицирана 

информация, както и производството за проверка дали лицето изпълнява 

предпоставките за възникване на право, което може да приключи с прекратяване на 

валидността на разрешението, и накрая и производството за издаване на ново 

разрешение за достъп до класифицирана информация след изтичане на срока, 

посочен в § 28, ал. 1 от закон № 215/2004 ДВ, не се подчиняват на регламентацията 

на Закон № 71/1967 ДВ за административното производство (Административния 

кодекс) съгласно действащите разпоредби. Резултатът от това е, че производството 

и вземането на решение по въпрос от ключово значение за изпълнение на 

постановено от закона условие с характер conditio sine que non за допускане и 

оставане на конкретно лице (съдия) на длъжност „съдия“ в Специалния съд, се 

извършва съгласно правна регламентация, която не е съвместима с изискването за 

правна сигурност, въпреки че тя е неизбежен атрибут на правовата държава. С 

прилагането на този принцип се свързва не само изискването за обща валидност, 
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трайност, стабилност, рационалност, справедливо съдържание на правните норми и 

тяхната достъпност за гражданите, но и изискването за предвидимост на действията 

на органите на публичната власт (PL. ÚS 15/98).  

Съгласно § 10 от Закон № 215/2004 ДВ разрешението за запознаване с 

класифицирана информация с ниво на защита „Строго секретно“, „Секретно“, 

„Поверително“ или „За служебно ползване” може да възникне, ако този закон не 

постановява друго, само за предлагано лице, което... d) е съгласно да бъде 

оправомощено да се запознава с класифицирана информация и с извършване на 

проверка по сигурността.  

Съгласно § 16 на посочения закон материал за проверка по сигурността са и...  

b) данните за надеждността по отношение на сигурността на предлаганото 

лице от регистъра на Полицейския корпус, Словашката информационна служба и 

Военната информационна служба;  

c) данните за надеждността по отношение на сигурността на предлаганото 

лице, изискана от други държавни органи и други юридически лица, отнасящи се до 

предлаганото лице,  

d) данните за надеждността по отношение на сигурността на предлаганото 

лице от проверките, извършени по местоживеене от Полицейския корпус, 

Словашката информационна служба и Военната информационна служба,  

e) информация, изискана от общината, в която е постоянното или временното 

местоживеене на предлаганото лице, 

f) информация от проверките, извършени от Полицейския корпус, 

Словашката информационна служба и Военната информационна служба, за 

сигурността на средата, в която предлаганото лице живее и се движи, и за 

възможността от поява на рискове по сигурността. 

Съгласно § 14, ал. 2 от Закон 215/2004 ДВ за риск по сигурността (основание 

за отказване на разрешение за достъп до класифицирана информация) се счита:  

a) дейност срещу интересите на Словашката република в сферата на 

отбраната на държавата, сигурността на държавата, международните връзки, 

икономическите интереси на държавата, дейността на държавния орган или срещу 

интересите, които Словашката република се е задължила да защитава съгласно 

международни договори,  

b) умишлено нарушаване на правни разпоредби, в резултат на което би могла 

да настъпи заплаха за интересите на Словашката република,  

c) констатация, че лицето 

1. е или е било съучастник на шпиони, терористи, саботьори или други лица, 

основателно подозирани в миналото за такива действия, 

2. е или е било член или помагач на каквато и да е организация, която с 

насилствени, подмолни или други незаконни средства се стреми да разруши 

демократичния обществен ред, 

3. се намира под доказуем натиск в резултат на финансовото положение, 

4. доказуемо е зависимо от консумацията на алкохолни напитки или от други 

вещества, предизвикващи пристрастяване, 
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5. е или е било заинтересовано от каквато и да било форма на сексуално 

действие, което води до изнудване или до натиск, 

6. е доказало със своите действия или изказвания нечестност, ненадеждност 

по отношение на защита на класифицирана информация,  

7. сериозно или повторно е нарушило мерките за сигурност с това, че се е 

стремило без правомощие да прониква в защитени комуникационни или 

информационни системи,  

8. страда или е страдало от каквато и да било болест или ментално или 

емоционално състояние, което може да причини сериозно нарушение в преценката 

и поведението му,  

9. се намира под доказуем натиск от стана на роднини или близки приятели, 

които са използвани от чуждо разузнаване или информационна служба, 

терористична група, нелегална организация, рискова група или подобен индивид, 

10. получава необосновани плащания, подаръци или други изгоди или 

злоупотребява с положение и длъжност за придобиване на необосновани ползи, 

11. разполага с имущество, чиято стойност е неадекватна на декларираните 

приходи и чиято законност на произхода не може или не желае да докаже, 

12. е завършило следването си, курс или квалификация с характер, свързан 

със сигурността във Висшето училище „Феликс Едмундович Дзерджински” на КГБ 

на Съюза на съветските социалистически републики. 

Правната регламентация, въведена със Закон № 485/2003 ДВ във връзка с 

разпоредбите от Закон № 215/2004 ДВ, позволява на специализирания орган по 

сигурността на изпълнителната власт ефективно да се намеси в правния статут на 

съдията в Специалния съд и да постави под съмнение неговата легитимност по 

начин, в рамките на който се стига до събиране на лични данни за личността на 

съдията, включително лични данни от специална категория (здравословно 

състояние, сексуална ориентация и интимен живот, финансово и имуществено 

положение, възгледи и лични убеждения, семейни и обществени отношения), като 

до събирането на посочените данни може да се стигне и чрез таен способ с 

последваща оценка на т.нар. риск по сигурността в рамките на доста широката 

рамка за административна оперативна самостоятелност на Националната служба за 

сигурност. При това причина за констатиране на риск по сигурността може да бъде 

и информация, отнасяща се до заболяване или „емоционално състояние”, прекарано 

от съдията в миналото, или до поведение на „трети лица” от обкръжението на 

съдията (членове на семейството, познати). 

Националният съвет в тази връзка посочи, че правната сигурност, отнасяща 

се до положението на съдиите в Специалния съд, както и равновесието на 

взаимоотношението между съдебната, изпълнителната и законодателната власт в 

дадената сфера се постига чрез системата на съдебен контрол, включваща, наред с 

другото, и пълна юрисдикция на Върховния съд за разглеждане на решенията на 

Националната служба за сигурност посредством правомощието да разглежда 

решенията на комисията на Националния съвет на Словашката република за 



 88 

проучване на някои решения на Националната служба за сигурност (наричана по-

долу „специалната комисия на Националния съвет“). Проучването на решенията за 

проверката по сигурността на съдиите в Специалния съд е многоинстанционно, 

като на последна инстанция се полага на орган на съдебната власт. 

По мнението на Конституционния съд правната регламентация, обуславяща 

заемането на длъжността „съдия в Специалния съд“ от проверка по сигурността, 

реализирана съгласно правния режим от закон № 215/2004 ДВ, създава състояние, 

при което съдия в Специалния съд може да стане само лице, за което Националната 

служба за сигурност е придобила информация със специфичен личен характер, по 

таен начин, при което така придобитата информация може да бъде преценена в 

рамките на много широко свобода на действие на административния орган и 

практически във всеки един момент може да постави под съмнение легитимността 

и законността на изпълнението на длъжността „съдия в Специалния съд“ от 

конкретно лице без възможност за контрол и ефективна намеса на Съдебния съвет 

като конституционен орган на съдебната власт, на който Конституцията възлага 

правомощието да гарантира независимостта на съда и неговото отделяне от другите 

органи на държавата, включително решенията, отнасящи се до избора, кариерното 

развитие и „служебното” отношение на съдиите. Посочената правна регламентация 

същевременно не осигурява на съдиите в Специалния съд достатъчно ефективни 

средства за защита, ако това е възражение на Националния съвет, защото нито 

специалната комисия на Националния съвет [учредена и действаща въз основа на 

конституционния Закон № 254/2006 ДВ за учредяването и дейността на комисията 

на Националния съвет на Словашката република за проучване решенията на 

Националната служба за сигурност (наричан по-долу „конституционния Закон № 

254/2006 ДВ“)], нито Върховният съд във връзка с проучване решенията на 

специалната комисия на Националния съвет могат със свое решение да променят и 

заместят първоинстанционното решение на Националната служба за сигурност. Те 

имат само касационни правомощия, в рамките на които могат да обезсилят 

проучваното решение и да върнат преписката за ново разглеждане и вземане на 

решение на Националната служба за сигурност. Юрисдикцията на специалната 

комисия на Националния съвет и на Върховния съд е следователно пълна само що 

се отнася до обхвата на правомощието да преразгледат акта (възможност да се 

проучи констатацията и да се прецени действителното състояние, както и да се 

направи преценка на правни въпроси), не е пълна обаче, що се отнася до обхвата на 

правомощието за вземане на решение на тези органи. Обжалването на решение на 

Националната служба за сигурност, както и на решение на специалната комисия на 

Националния съвет, не се ползва с отлагателно действие по отношение на правното 

положение на съдията на Специалния съд. Що се отнася до положението на 

специалната комисия на Националния съвет, Конституционният съд освен това 

констатира, че Националният съвет не е реагирал по конституционосъобразния 

начин на резултата от производството пред Конституционния съд по делото, водено 

под № PL. ÚS 6/04, като не е спазил заключенията и правното становище на 

Конституционния съд, изразено в решението му от 19 октомври 2005 г. по 
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посоченото дело (публикувано в Сборника със закони на Словашката република 

под № 638/2005 ДВ), с което е нарушил принципите на правовата държава (срв. PL. 

ÚS 12/97).  

 При тези обстоятелства е невъзможно системата на обжалванията съгласно 

Закон № 215/2004 ДВ и конституционния Закон № 254/2006 ДВ да се счита за 

достатъчно ефективна и годна да осигури стабилността и независимостта на статута 

на съдиите в Специалния съд. Правните гаранции за защита на лицата, чиято задача 

е да правораздават, са вътрешноприсъща съставна част от правните гаранции, 

предоставени на съдебните органи за защита от възможни външни намеси или 

натиск, който би бил способен да застраши независимостта и безпристрастността на 

вземането на съдебно решение (вж. напр. вече споменатото решение на Съда на 

Европейския съюз от 19 септември 2006 г., по дело Wilson, C-506/04, Сб. 2006 стр. 

I-8613, параграф 51). 

Така правната регламентация § 12, ал. 2, § 14, ал. 2 и § 150a от Закон № 

385/2000 ДВ подчиняваща заемането на длъжността „съдия“ от Специалния съд на 

проверка по сигурността, реализирана съгласно режима на закон № 215/2004, ДВ не 

предоставя адекватни и надеждни гаранции, изключващи възможността за 

повлияване изпълнението на функцията на този съд за прокарване на евентуални 

незаконни, нелегитимни или политически интереси. В тази връзка 

Конституционният съд напомня, че Словакия вече има горчив политически опит от 

злоупотреба за скалъпени, политически мотивирани съдебни процеси от 50-те 

години на 20 век.  

Включването на съдията в състава на Специалният съд по законно 

установения начин (назначаване или командироване) по смисъла на въпросната 

правна регламентация е обусловено от решението на орган на изпълнителната власт 

– на Националната служба за сигурност. Този орган е оправомощен да се намесва в 

дейността на Специалния съд с изпълнението на своето правомощие и с това, че 

може  

- да прекрати валидността на разрешението за достъп до класифицирана 

информация по време на срока на валидност на същото,  

- да не издаде ново разрешение за достъп до класифицирана информация 

след изтичане на определения от закона срок за валидност на същото.  

Със създаването на условието за валидно разрешение за достъп до 

класифицирана информация съгласно Закон № 215/2004 ДВ, като conditio sine qua 

non по отношение на регламентирането и заемането на съдийската длъжност в 

Специалния съд, законодателят е нарушил принципа на разделение на властите. В 

рамките на конституционната концепция за система на взаимни спирачки и баланси 

на отделните съставни части на държавната власт е наистина легитимно да се 

признае на изпълнителната власт определена степен на въздействие в рамките на 

създаването и някои аспекти на функционирането на съдебната власт, но 

правомощията признати на изпълнителната власт не могат да бъдат конституирани 

по такъв начин, че да позволяват в крайна сметка практически по всяко време и 
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изведнъж „да се отзове“ или да има намеса в съдебния състав, разглеждащ 

конкретно дело. Гъвкавостта на подхода на Националната служба за сигурност 

съгласно Закон № 215/2004 ДВ и обхватът на административната оперативна 

самостоятелност, която й признава този закон във връзка с преценката и 

оценяването на риска по сигурността в сравнение със значително по-малко 

ефективната система на обжалванията по отношение решенията на този орган 

създават такова състояние. Така на изпълнителната власт законодателят е признал 

неадекватно силно положение, което не е в съответствие със системата от спирачки 

и баланси като централен елемент в демократичната форма на управление. Става 

дума за нарушаване на конституционни принцип на разделение на властите по 

начин, който противоречи на принципите съдържащи се в концепцията на 

демократичната държава така, както я гарантира чл. 1, ал. 1 от Конституцията. 

Вносителите възразяват, че обуславянето на заемането на длъжността 

„съдия“ в Специалния съд с решение на Националната служба за сигурност за 

даване на удостоверение съгласно § 12, ал. 2, § 14, ал. 2 и § 150a от закон № 

358/2000 ДВ не спазва принципа на разделение на властите в демократичната 

държава и с това, че ограничава правомощията на Съдебния съвет съгласно чл. 

141a, ал. 4, буква b) от Конституцията. Съгласно тази разпоредба към 

правомощията на Съдебния съвет на Словашката република спада вземането на 

решение за назначаване и командироване на съдиите.  

 Съдебният съвет е конституционен орган, учреден от чл. 141a от 

Конституцията в рамките на втория раздел на нейната седма глава. С това 

включване в систематиката от Конституцията е изразена без съмнение 

принадлежността на Съдебния съвет към съдебната власт. Компетентността на 

Съдебния съвет съгласно чл. 141a, ал. 4 от Конституцията служи за създаване на 

механизъм, гарантиращ независимостта на съдебната власт от изпълнителната 

власт. Националният съвет е отрекъл целта на тази правна регламентация, когато е 

обусловил вземането на решение на Съдебния съвет с решение на изпълнителната 

власт, представлявана от Националната служба за сигурност. При вземането на 

решение за назначаване или командироване на съдия в Специалния съд Съдебният 

съвет има задължението да изпрати на длъжност съдия в Специалния съд само този 

съдия, когото Националната служба за сигурност признае за правоспособен да 

изпълнява длъжността в този съд. Правната регламентация при това не предоставя 

на Съдебния съвет никакво ефективно средство за контрол върху заключенията на 

Националната служба за сигурност по отношение на отделните проверявани лица, 

кандидати за мястото на съдия в Специалния съд. С одобряването на такъв правен 

механизъм Националният съвет не е спазил принципите на материалната правова 

държава, защитавани от чл. 1, ал. 1 от Конституцията във връзка с чл. 141a, ал. 4, 

буква b) от Конституцията.  

В производствата за контрол на правните разпоредби за съответствие с 

Конституцията и международните договори (чл. 125 от Конституцията) преценката 
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на съответствието на оспорваната правна разпоредба с чл. 1, ал. 1 от Конституцията 

по принцип има субсидиарно (подкрепящо, допълващо) значение. В случаите на 

изразяване на несъответствие на оспорваната правна разпоредба с конституционния 

ред приоритет има констатацията, че законът, евентуално друга разглеждана 

общозадължителна правна разпоредба, не е в съответствие с други конституционни 

норми или с договорени международни договори. Посоченото обаче не изключва 

такова състояние, когато нарушаването на принципите на материалната правовата 

държава е толкова интензивно, че само по себе си трябва да има като резултат 

решение за несъответствие от закона с Конституцията. Създаването на орган на 

държавата, който по своята същност излиза извън рамките на стандартната 

организация на публичната власт в държавата, без съществуване на сериозна 

причина обосноваваща създаването на такъв орган на държавата само по себе си 

сериозно застрашава същността на материалната правова държава. Поради тази 

причина създаването на такъв орган е неотделимо от защитата, която гарантира чл. 

1, ал. 1 от конституцията в обхвата на принципите и правилата на правовата 

държава (подобно напр. PL. ÚS 6/04). 

Във връзка с досега посочените факти може да се констатира, че 

Специалният съд е съдебен орган, който има характеристиките, типични за съд със 

специализирано съдебно делопроизводство (учреден е въз основа на правни 

разпоредби; постоянен характер; специална подсъдност по отношение на материята 

съгласно § 14, ал. 2 на Наказателнопроцесуалния кодекс, в рамките на която са 

дефинирани конкретни категории престъпления, спадащи към неговата подсъдност; 

процесуални действия съгласно общите процесуални правила – Закон № 301/2005 

ДВ; вземане на решение на първа инстанция, като неговите решения могат да се 

обжалват пред Върховния съд), но има и някои характеристики на извънреден 

съдебен орган (специфична подсъдност по отношение на лицата, свързана с лицата, 

упражняващи мандат на конституционни органи, и висшите държавни 

функционери извън рамките на престъпленията, свързани с корупцията и 

организираната престъпност съгласно § 14, ал. 1 и 3 на Наказателнопроцесуалния 

кодекс; както и специфичен правен режим на избор на съдии и заемане на техните 

длъжности в този съд, обусловено от надзора на органа по сигурността на 

изпълнителната власт и свързаните с това недостатъчни правни гаранции от намеса 

в изпълнението на техните правомощия). Така създаденият „хибриден” характер на 

Специалния съд, който е възникнал чрез свързване на въпросните две извънредни 

характеристики в един орган от съдебен тип (наред с останалите черти, типични за 

стандартните специализирани съдилища), е причина да се приеме, че не е ясно дали 

той е включен в системата на съдилищата на Словашката република, и не е в 

съответствие с чл. 1, ал. 1 от Конституцията, защото:  

- нарушава принципа на правната сигурност, приложен в концепцията за 

материалната правова държава, тъй като правното положение на съдиите в 

Специалния съд е поставено под съмнение от възможността на Националната 

служба за сигурност по всяко време да прекрати валидността на разрешението за 
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достъп до класифицирана информация и така да предизвика прекратяване на 

дейността му в Специалния съд по производството без еднозначни и предварително 

предвидими правила,  

- създава Специалния съд по начин, който нарушава разделението между 

съдебната власт и изпълнителната власт в полза на изпълнителната власт, с което 

нарушава и принципите на демократичната държава, по-специално гаранциите за 

съдийската независимост, като на така създадения съдебен орган се възлага 

практически изключителна наказателна юрисдикция над конституционните 

фактори и някои държавни функционери във връзка с изпълнението на техните 

правомощия. 

В дадения случай става дума за толкова сериозно нарушаване на принципите 

на демократичната правова държава, че изисква специална оценка на оспорваните 

правни разпоредби с чл. 1, ал. 1 от Конституцията и води Конституционния съд до 

извод за несъответствие на чл. I, § 1 от закон № 458/2003 ДВ, § 14, ал. 1 и 3 на 

Наказателнопроцесуалния кодекс, както и за несъответствие на § 12, ал. 2, за 

несъответствие на словосъчетанието „и изпълнява условието съгласно § 12, ал. 2“ в 

§ 14 и за несъответствие на § 150a от закон № 385/2000 ДВ с цитираните 

разпоредби от Конституцията. 

 

2. Относно съответствието на оспорваните правни разпоредби с чл. 141, 

ал. 1 и 2, чл. 144, ал. 1, чл. 145, ал. 2 и чл. 148, ал. 1 и 2 от Конституцията  

Съгласно чл. 143, ал. 1 от Конституцията системата на съдилищата в 

Словашката република се състои от Върховният съд и останалите съдилища. По-

подробната регламентация на системата на съдилищата, тяхната подсъдност, 

организация и производството пред тях ще определи законът (чл. 143, ал. 2 от 

Конституцията).  

 Терминът „закон“ не трябва да означава изключително една задължителна 

правна разпоредба със силата от закон, а може да обхваща неопределен брой 

задължителни и разпоредби с дефинирана степен на правна сила (подобно напр. II. 

ÚS 28/96). Формалното условие на чл. 143, ал. 2 от Конституцията може да се 

изпълни с регламентация на системата на съдилищата, техните правомощия, 

организация и производството пред тях с един закон, както и със серия от закони. 

Материалният пълнеж на това конституционно пълномощие обаче предполага 

съответствие на съдържанието на такава правна регламентация с конституционната 

регламентация на статута на съдебната власт. Националният съвет, при прилагането 

на своето законодателно правомощие във връзка с регулирането на организацията и 

дейността на съдебната власт, не може да създава органи на държавата, които 

формално се включват в системата на съдилищата, но излизат от рамките, които 

структурата, свойствата и функционирането на съдебната власт конституционно 

дефинират. 
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Съгласно чл. 141, ал. 1 от Конституцията в Словашката република 

съдопроизводството се извършва от независими и безпристрастни съдилища. 

Съгласно чл. 144, ал. 1 от Конституцията при изпълнението на своите функции 

съдиите са независими и при вземане на решение са обвързани с Конституцията, 

конституционните закони, международните договор съгласно чл. 7, ал. 2 и 5 и от 

законите.  

Конституцията дефинира два съществени атрибута на съда в Словашката 

република – независимост и безпристрастност. Независимостта на съдебната власт 

и на съдията означава, че други органи на публичната власт нямат никакво 

правомощие да издават актове, които биха могли да повлияят върху резултата от 

дейността по вземането на решение на съда или съдията. Независимостта има 

принципно значение за съдопроизводството и за съдиите. Целта на независимостта 

на съдилищата е да им се осигури такова положение, което да отговаря на тяхната 

роля в правовата държава, и то както по отношение на други органи на държавата (в 

хоризонталното равнище на отношенията), така и по отношение на субекти, 

попадащи под тяхната юрисдикция. Общо понятието „независимост на 

съдилищата“ може да се характеризира така, че обхваща вземане на решение без 

каквито и да било правни и фактически влияния върху изпълнението на 

правомощията им и също така изключване на тяхната подчиненост на когото и да 

било другиго при изпълнението на правомощията им. Затова независимостта на 

съда и независимостта на съдиите е свързана с изпълнение на задачите им, които в 

правовата държава им възлага Конституцията. В тази посока както независимостта 

на съдилищата, така и независимостта на съдиите не може да бъде никога 

абсолютна и „самоцелна” независимост, тъй като се предоставя функционално за 

нуждите на редовното правораздаване. В резултат на това тя не може да бъде 

считана за някаква „привилегия“ на съдебната власт, а (и обратното) за неизбежна 

предпоставка за изпълване на нейната отговорност за безпристрастно и 

справедливо съдебно решение. Този факт най-накрая потвърждава чл. 141, ал. 1 от 

Конституцията, в който се посочва, независимите и безпристрастни съдилища 

„правораздават“, а чл. 144, ал. 1 от Конституцията посочва, че съдиите са 

независими „при вземането на решение“, респ. чл. 135, ал. 4 от Конституцията 

постановява, че съдиите в Конституционния съд са длъжни „да вземат решение” 

независимо и безпристрастно“ (PL. ÚS 52/99).  

Независимостта на съдебната власт е понятие с двойно значение: означава 

независимост на съдилищата (институционална независимост) и независимостта на 

съдиите (индивидуална независимост). Институционалната независимост на 

съдебната власт не може да се отъждествява с индивидуалната независимост на 

съдиите. Правните гаранции за институционалната независимост, както и за 

индивидуалната независимост, би трябвало да бъдат в справедливо равновесие с 

обществения интерес за това съдилищата и съдиите да изпълняват своята задача да 

вземат решение по спорове безпристрастно в съответствие с действащия правен ред 

и при пълно спазване на правата, които се признават на участниците в съдебните 

производства. 
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Конституционните принципи за независимостта на съдилищата при съдиите 

обаче не може да се отделят, тъй като независимостта на съдебната власт трябва да 

се счита за основна предпоставка на независимостта на самите съдии. 

Независимият съд, обратно, не може да съществува без независими съдии. В този 

контекст съдийската независимост може да се обозначи като понятийна 

характеристика на съдебната власт (PL. ÚS 52/99). 

Законовата регламентация на положението на Специалния съд не гарантира 

институционална независимост на този орган, нито индивидуална независимост на 

неговите съдии. Изпълнителната власт посредством Националната служба за 

сигурност има възможност да се намесва в заемането на местата на институцията на 

Специалния съд с издаването на разрешението за достъп до класифицирана 

информация с ниво „Строго секретно“ или с решението за прекратяване 

валидността на разрешението, евентуално с неиздаването на ново разрешение след 

изтичане на срока на валидност, което е в противоречие с чл. 141, ал. 1 от 

Конституцията.  

Времево неограниченият мандат е средство за гарантиране на 

индивидуалната независимост на съдията. С даването на разрешение за достъп до 

класифицирана информация за определено от закона време, след изтичането на 

което започва нов период на валидност на разрешението, заемането на съдийската 

длъжност на мястото на съдия в Специалния съд става временно. Времево 

ограниченият мандат на съдията в Специалния съд (макар и не де юре, но де факто), 

посредством постановеното от закона време на валидност на проверката по 

сигурността, свързано с периодичното повтаряне на проучването на надеждността 

на съдията в Специалния съд по отношение на сигурността, се свързва с факта, че 

тази проверка по сигурността се извършва от орган на изпълнителната власт, като 

проучването на надеждността на съдията по отношение на сигурността не е 

обвързано с процесуален законен подход, изпълняващ изискванията за справедлив 

процес (придобива или използва данни придобити и по таен начин и от различни 

източници), и при вземане на своето решение по делото не трябва да изхожда 

изключително от еднозначно доказуеми заключения (същност на проверка по 

сигурността е превантивно да се елиминира потенциална заплаха – риск по 

сигурността). Гаранциите за независимостта на съдиите в Специалния съд подлежат 

на толкова изразително „надзорно” правомощие на органа на изпълнителната власт 

с реална възможност по всяко време да се постави под съмнение законността и 

легитимността на изпълнението на функциите на съдията в Специалния съд, че са в 

значителна степен поставени под съмнение. Затова правното положение на съдиите 

в Специалния съд не е в състояние да гарантира индивидуалната независимост така, 

както го предполага чл. 144, ал. 1 от Конституцията. 

Вносителите възразяват също така срещу нарушаването на чл. 141, ал. 2 от 

Конституцията, съгласно който съдопроизводството на всички инстанции се 

осъществява отделено от другите държавни органи. Както вече беше споменато, от 

намеса на Националната служба за сигурност не е освободена дейността на съдиите 
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в Специалния съд, заемащи длъжността, както и вземането на решенията на съдия в 

Специалния съд.  

Потенциалното влияние на орган на изпълнителната власт върху действията 

на Специалния съд е толкова интензивно, че не може да им се признае характер на 

съдопроизводство, осъществявано независимо от другите държавни органи, което е 

в противоречие с чл. 141, ал. 2 от Конституцията. 

Доколкото Националният съвет възразява, че в разглежданото дело не може 

предварително да се предполага възможността изпълнителната власт да повлияе 

върху съдебната и е необходимо стриктно да се изхожда от предположението за 

конституционосъобразно и законосъобразно изпълнение на правомощието от 

Националната служба за сигурност („... иначе би било в несъответствие с 

Конституцията почти всяко правомощие на който и да е орган на публичната 

власт...“), Конституционният съд констатира, че тълкуването и практическото 

приложение на правото от органите на публичната власт (включително от 

Конституционния съд) трябва да реагира на реално съществуващите обществени 

отношения, включително на обективно възможните алтернативи на тяхното 

развитие. Само такъв подход е в съответствие със смисъла и задачата – социалната 

функция, на правото. Конституционните гаранции, отнасящи се до 

институционалната независимост на съдебната власт, както и до статута на 

индивидуалните носители на тази власт – съдиите, се предоставят от 

Конституцията посредством конституционните принципи за независимост на 

съдилищата (чл. 141, ал. 1 от Конституцията), независимост на съдиите (чл. 144, ал. 

1 от Конституцията) и отделено осъществяване на съдопроизводството от другите 

органи на публичната власт (чл. 141, ал. 2 от Конституцията) и в случаите, когато 

естествено декларира и изисква стриктно законосъобразно прилагане на публичната 

власт от страна на всички държавни органи (чл. 2, ал. 2 от Конституцията). 

 Приемането на аргумента на Националния съвет би довело в своите 

последствия до отричане на целесъобразността и смисъла на принципите, 

гарантирани в разпоредбите на чл. 141, ал. 1 и 2 от Конституцията и чл. 144, ал. 1 от 

Конституцията, както и до отричане на целесъобразността и смисъла на самия 

принцип на разделение на властите, който е фундаментална основа на модерния 

конституционализъм, и парадоксално (per argumentum ad absurdum) би поставило 

под съмнение самата легитимност на целта, която законодателят е преследвал със 

създаването на Специалния съд и въвеждането на института на проверка по 

сигурността на неговите съдии. Ако разсъждението за възможността за отклонение 

на Националната служба за сигурност като орган по сигурността на изпълнителната 

власт във връзка с изпълнението на неговото правомощие не е легитимно, в още по-

голяма степен не би било възможно да считаме за легитимно разсъждението за 

възможни отклонения на съдилищата и съдиите при изпълнение на техните 

правомощия. В резултат на това не би била легитимна и основаната на това 

разсъждение цел на споменатите законодателни мерки, състоящи се в усилието да 

се елиминира възможността за изнудване, натиск или корупционно влияние върху 
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съдиите като източник на техни възможни ексцесии при изпълнението на 

съдийските правомощия.  

Вносителите възразяват и срещу нарушаването на предварителното 

правомощие, предоставено на Националния съвет с второто изречение на чл. 145, 

ал. 2 от Конституцията, съгласно което законът трябва да установи:  

a) други предпоставки за назначаване на съдията,  

b) други предпоставки за кариерното развитие на съдията,  

c) обхвата на имунитета на съдиите.  

Въпреки че вносителят не е посочил това изрично, от неговата аргументация 

може да се заключи, че в обстоятелствата по случая вижда нарушаване на второто 

изречение на чл. 145, ал. 2 от Конституцията в това, че в случая на съдиите в 

Специалния съд Националният съвет е приел и такива условия за заемане на 

съдийската длъжност в Специалния съд, които не могат да се включат в нито една 

от трите групи условия, регламентирани със закон.  

Конституционният съд констатира, че целта на конституционното 

правомощие на законодателя да приеме допълнителна законова регламентация не 

представлява изчерпателно дефиниране на предмета на правната регламентация, 

към която Конституцията отпраща. Целта на правомощието, което Конституцията 

предоставя на законодателя за регламентация със закон, е да определи минималния 

стандарт на регламентацията на отношенията, чиято правна регулация се създава от 

Конституцията. В случая със законовата регламентация на статута на съдиите, при 

изпълнение на съдебната власт Конституционният съд счита за несъвместима с 

принципите на материалната правова държава например такава правна 

регламентация, която би пропуснала да дефинира правата и задълженията на 

съдиите, и то въпреки че във втори раздел на седма глава Конституцията не 

оправомощава изрично законодателя да дефинира правата и да определи 

задълженията, свързани с изпълнението на длъжността „съдия“. Нито 

независимостта на съдилищата, нито независимостта на съдиите може да се 

интерпретира неограничено като правно положение, целта на което е несъвместима 

с каквото и да е законово задължение, адресирано към съдията, без да говорим за 

признаването на права. Поради тази причина Конституционният съд не приема 

аргументацията на вносителя, че законовата регламентация надхвърля, от гледна 

точка на обхвата на предмета на правната регламентация, кръга от въпросите, 

подробно изброени в чл. 145, ал. 2 от Конституцията (напр. постановяване на 

условието за възрастта на съдията от 35 години за преместване в Специалния съд) и 

е в противоречие с Конституцията, и затова в тази част не удовлетворява 

предложението на вносителя.  

Що се отнася до законовото изискване за възраст 35 години, както и 

условието „положителен резултат от проверката по сигурността“, 

Конституционният съд освен това се съгласява с аргументацията на Националния 

съвет в този смисъл, че става дума за условие за назначаване (командироване) на 

съдията в Специалния съд (конкретен съдебен орган), а не за конституционно 
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определено условие за придобиване или продължаване на съдийската длъжност 

като такава (чл. 145, ал. 2 от Конституцията). 

3. Относно оплакването за нарушаване принципа на еднаквото 

третиране и за несъответствието на правната регламентация за 

възнаграждаване на съдиите в Специалния съд 

Вносителите посочват, че съдиите в Специалния съд и съдиите в общите 

съдилища нямат еднакво положение по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Конституцията. 

Това твърдение той е извел от правното становище на Конституционния съд, 

съгласно което „Фактът дали някой е или не е духовник в която и да е църква, 

представлява негово различно обществено положение “ (III. ÚS 64/00). В резултат 

на използването на тази аналогия вносителят възразява срещу позитивната и 

негативната дискриминация на съдиите в Специалния съд спрямо съдиите в общите 

съдилища, защото „Така съдиите в Специалния съд поради своето различно 

обществено положение, в сравнение със съдиите в общия съд, са поставени в по-

изгодно положение или в по-неизгодно положение, като задачата на 

съдопроизводството и в двата случая е вземане на решение за вината и 

наказанието в наказателното производство, важаща с еднаква сила за дейността 

на съдиите в Специалния съд, както и на съдиите в общите съдилища.“.  

Забраната за дискриминация, установена с чл. 12 от Конституцията, е 

конституционен принцип, който с оглед на своята същност и цел надхвърля 

границите на основните права и свободи и е релевантен и за тълкуването и 

прилагането на онези норми от Конституцията, които не се отнасят до основните 

права и свободи. В материалната правова държава забраната за дискриминация 

представлява принцип, който конституционния законодател адресира до държавата 

като неин позитивен ангажимент. 

Правното положение на съдиите, техните права и задължения, отнасящи се 

до заемането на съдийската длъжност, не може да се включват в системата на 

основните права и свободи. Основните права и свободи се гарантират на всеки, 

следователно и на съдиите, но в причинна взаимовръзка по отношение на заемане 

на длъжността на съдиите имат пасивна форма – съдията при заемането на 

длъжността има конституционното задължение да спазва основните права и 

свободи, признати на участниците в съдебните производства и другите лица, 

засегнати от прилагането на правомощието на съдилищата да вземат решение. И 

все пак и правното положение на съдиите подлежи на принципа за забрана на 

дискриминацията, и то затова, защото държавата е длъжна да спазва 

конституционния принцип за еднакво третиране и извън отношенията, чийто 

предмет са основните права и свободи (чл. 12, ал. 1, първо изречение от 

Конституцията).  

 Националният съвет е изпълнил своето общо законодателно правомощие 

[чл. 86, буква a) от Конституцията] по начин, съвместим с чл. 145, ал. 2 от 

Конституцията, като е определил правата и задълженията на съдиите в Специалния 
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съд. Той обаче е бил длъжен да приложи това правомощие в съответствие с всички 

норми от Конституцията и релевантните международни договори.  

Националният съвет е признал на съдиите в Специалния съд надбавка за 

длъжност в размер на две средни номинални месечни заплати на служител в 

стопанството на Словашката република за предходната календарна година 

[наричана по-долу „средната брутна месечна заплата“ (чл. VI, точка 12 от Закон № 

458/2003 ДВ, с който се допълва текстът на § 69 от Закон № 385/2000 ДВ)], която 

надбавка по-късно повишава до шест средни брутни месечни заплати [със Закон № 

122/2005 ДВ, с който се изменя и допълва Закон № 141/1961 ДВ за наказателното 

съдебно производство (Наказателнопроцесуален кодекс) съгласно действащите 

разпоредби и за изменение и допълнение на някои закони; наричан по-долу „Закон 

№ 122/2005 ДВ“]. 

Европейският съд по правата на човека посочва относно проблемите, 

свързани с дискриминацията, следното: „Различното третиране на лица в 

аналогично или относително подобно положение е дискриминационно, ако няма 

обективна и разумна обосновка, т. е. ако не преследва легитимна цел или не 

съществува отношение на разумна пропорционалност между използваните средства 

и целта, която трябва да се реализира.“ (дело Evans v. the United Kingdom, жалба № 

6339/05, § 73). 

Признаването на надбавката за длъжност на съдиите в Специалния съд е било 

обосновано с разсъждението за друга (значително по-висока) степен на заплаха за 

тях в сравнение със съдиите в общите съдилища без оглед на факта, че 

производството от компетентността на Специалния съд първоначално са 

изпълнявали именно съдиите в общите съдилища, и то без признаване на такава 

финансова оценка, като законодателят е взел и други мерки за елиминиране на по-

високата степен на заплаха на съдиите в Специалния съд под формата на 

задължително осигуряване на защитата на техните личности, членовете на техните 

семейства, както и на жилищата им. С по-голямата трудност за изпълнение на 

функцията съдия в Специалния съд освен това се съобразява и регламентацията на 

основната заплата на съдиите в този съд (§ 66, ал. 1 от Закон № 385/2000 ДВ) в 

размер отговарящ на 1,3 заплати на депутат от Националния съвет без оглед на 

стажа, т.е. размер идентичен с основната заплата на съдия във Върховния съд, както 

посочи това и генералният прокурор в своето становище. Накрая, до времето на 

вземане на решение на Конституционния съд предположението на Националния 

съвет за значително по-висока степен на заплаха на съдиите в Специалния съд не се 

потвърди с практически опит. Съдиите в Специалния съд не бяха изложени на 

насилие или заплаха от насилие от страна на субектите, подлежащи на тяхното 

правомощие да вземат решение с по-висока интензивност или по-често, отколкото 

съдиите, упражняващи съдебната власт в останалите съдилища на Словашката 

република,въпреки действителното състояние на тяхната застрашеност. 

Националният съвет призна на съдиите в Специалния съд надбавка за длъжност, 

значително по-висока в сравнение със сумите на надбавките за длъжност, 
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признавани в други случаи, а впоследствие за кратко време (в рамките на 18 

месеца) рязко я повиши от размера на две средни брутни месечни заплати на шест 

такива заплати. 

Такъв подход от законодателя, като се вземат предвид всички обстоятелства, 

свързани с учредяването на Специалния съд и неговото положение – преди всичко с 

оглед на неговите особени черти, отнасящи се до подсъдността по отношение на 

лицата на този съдебен орган спрямо притежатели на публичната власт и на 

проверките по сигурността на неговите съдии, сигнализира за опасност от заплаха 

за безпристрастността на съдиите в Специалния съд, „от скрита (системна) 

корупция“, реализирана от държавата. Признаването на надбавката за длъжност в 

размер на шест средни брутни месечни заплати за съдиите в Специалния съд и 

непризнаването на сравнима надбавка за длъжност на останалите съдии от общите 

съдилища може да има наистина рационална основа и връзка с легитимната цел под 

формата на усилие за съобразяване с повишените изисквания към заемането на 

длъжността (напр. в резултат на по-висок риск, свързан с вземането на решение по 

наказателни дела, отнасящи се до сериозна организирана наказателна дейност), но 

му липсва отношението на разумна пропорционалност между използваните 

средства и преследваното намерение.  

Такъв принципен дисбаланс във възнаграждението на съдиите в Специалния 

съд, както и на съдиите във Върховния съд, вземащи решение по обжалвани 

решения на Специалния съд, в сравнение с възнаграждението на съдиите „от 

останалите съдилища“ нарушава принципа на пропорционалност, ограничаващ 

намесите от законодателя в материалното обезпечаване на съдиите от гледна точка 

на спазването на принципа за еднакво третиране, приложим спрямо съдиите във 

връзка със заемането на тяхната длъжност (чл. 12, ал. 1 от Конституцията), което по 

подобен начин се посочва в становищата на Генералния прокурор, Съдебния съвет 

и Върховния съд, както и от гледна точка на спазване на изискването за запазване 

на единна системата на съдопроизводство в държавата по смисъла на чл. 143, ал. 1 

от Конституцията, който позволява създаване на специализирани съдилища, но 

изключва създаването на алтернативни елементи на съдебната система, които със 

своето положение и връзки към други елементи на държавната власт излизат от 

рамките на конституционно дефинираното положение, структура, свойства и 

функциониране на съдебната власт (преди всичко посредством принципите на 

независимост на съдилищата, независимост на съдиите и отделено 

съдопроизводство от другите органи на публичната власт).  

Законовата регламентация, съдържаща се в § 69, ал. 2 от Закон № 385/2000 

ДВ, нарушава системното и концептуално решаване на въпросите за статута на 

съдиите. Диференциацията по възнаграждение или по заплата в рамките на 

изпълнението на определена професия е наистина естествена съставна част от 

живота на обществото и затова не може разумно, нито пък в края на краищата 

легитимно, да се очаква нейното премахване именно при упражняването на 

съдийската професия. Разликите във възнаграждаването на съдиите обаче трябва, 
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също както и в другите области на заемане на публични длъжности и на 

осигуряване на държавни въпроси, да изхождат от критерии, които имат 

обективирана основа и по отношение на цялостната система на възнаграждения, 

валидна за дадена сфера, спазват критериите за рационалност и адекватност. 

Конституционният принцип за независимостта на съдиите, гарантиран посредством 

чл. 144, ал. 1 от Конституцията, ограничава намесите на законодателя в 

материалното обезпечаване на съдиите чрез принципа на пропорционалността, 

чийто смисъл е да гарантира регламентирането на материалните (най-вече 

свързаните със заплатата) отношения на съдиите по начин, елиминиращ 

потенциалния натиск, насочен към повлияване на техните решения и изобщо, към 

повлияване на тяхното поведение при търсене на правото (вж. Решение PL. ÚS 

12/05). 

Избраният от законодателя обхват за предоставяне на преференции на 

съдиите в Специалния съд по отношение на заплатите, както и на съдиите във 

Върховния съд вземащи решение по обжалване на решения на Специалния съд, в 

сравнение с възнаграждаването на съдиите „от останалите съдилища“, би било 

възможно да се счита за съвместим с посочения принцип на пропорционалността 

само в случай, че би било възможно да се обоснове с обстоятелства от извънреден 

характер. Никакви конкретни причини от извънреден характер обаче не са били 

посочени на Конституционния съд в процеса на производството от страна на 

Националния съвет в тази посока, нито такива произтичат от релевантните 

документи, отнасящи се до законодателния процес (обосноваващия доклад и 

протокола от заседанието на Националния съвет във връзка с разглеждането и 

одобрението на Закон № 122/2005 ДВ). От протокола от заседанието на 

Националния съвет от 17. март 2005 г. във връзка с разглеждането и одобрението от 

закон № 122/2005 ДВ (парламентарни печатни издания № 999) следва, че 

актуалната сума на надбавката за длъжност, призната накрая на съдиите в 

Специалния съд, е била обоснована по следния начин: „Предлага се в § 69, ал. 2 да 

се повиши надбавката за длъжност на съдиите, работещи в Специалния съд, и 

съдиите във Върховния съд, които вземат решение по обжалване на решения на 

Специалния съд, от две средни брутни месечни заплати на шест средни брутни 

месечни заплати на служител в стопанството на Словашката република. 

Посоченото е обосновано с големия риск при извършване на процесуални действия 

и вземане на решение по делата в юрисдикцията на Специалния съд. Става дума за 

най-тежките и най-големите наказателни дела. В момента регламентираните 

преференции във връзка със заплатите спрямо другите съдии (две средни брутни 

месечни заплати...) се оказаха недостатъчни и към работа в Специалния съд има 

минимален интерес.“ Цитираното мнение заедно с липсата на конкретизация на 

причините, отнасящи се до по-високата заплаха на съдиите в Специалния съд, 

свидетелстват, че повишаването на надбавката е имало по-скоро характера на 

„материален стимул” във връзка с трудностите, отнасящи се до попълване на 

персоналния състав на този съд, отколкото характер на действителна компенсация 

на повишения риск на съдиите му. 
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Обратното, нито при учредяването на Специалния съд, нито по-късно при 

последвалите изменения на правната регламентация, която е свързана с него (по 

принцип с цел забавяне на започването на неговата дейност заради проблеми с 

неговата организационно-техническа обезпеченост и попълване на персоналния 

състав), е било доказано или констатирано „несправяне” със съдебното 

делопроизводство, прехвърлено като правомощие на Специалния съд от общите 

съдилища, които до създаването на Специалния съд го извършваха, а и сега вземат 

решение по някои от най-сериозните случаи. 

Като се вземат предвид всички посочени досега обстоятелства, 

Конституционният съд стига до заключението за несъответствие на § 69, ал. 2 от 

Закон № 385/2000 ДВ и чл. 12, ал. 1 от Конституцията във връзка с чл. 144, ал. 1 от 

Конституцията. От гледна точка на спазване на предпазните клаузи, произтичащи 

от конституционния принцип за равнопоставеност, обхващащ изискването за 

изключване на произвола при разграничаване на правния статут на субектите на 

правата, разглежданата правната регламентация е дискриминационна по отношение 

на останалите съдии. 

Конституционният съд не приема аргументацията на Националния съвет, 

съгласно която „... изразеното мнение за несъответствие на § 69, ал. 2 от закон № 

385/2000 ДВ с Конституцията би било в непосредствено и непреодолимо 

противоречие най-малкото с неотдавнашното решение на Конституционния съд 

по дело № PL. ÚS 12/05 и цитираната в него практика. Ако противоречи на 

принципите на правовата държава, повторното спиране на нарастването на 

възнаграждението на съдиите (a Националният съвет е убеден, че действително 

противоречи), a minori ad maius без съмнение им противоречи и отнемането на 

почти 60 процента от това възнаграждение.“ 

Правното становище, произнесено от Конституционния съд в решение № PL. 

ÚS 12/05, не изключва преценката на конституционосъобразността на правната 

регламентация, съдържаща се в разпоредбата на § 69, ал. 2 от Закон № 385/2000 ДВ. 

От гледна точка на сравнението на съществените обстоятелства, отнасящи се до 

делото, гледано от Конституционния съд под № PL. ÚS 12/05, и релевантните 

обстоятелства по този случай, не става дума за аналогична ситуация. 

 По дело № PL. ÚS 12/05 Конституционният съд прецени съответствието на 

правната регламентация, отнасяща се до възнаграждението на съдиите, в ситуация, 

при която Националният съвет, с разпоредбите на § 77 от Закон № 385/2000 ДВ, 

създаде у съдиите легитимно очакване, отнасяща се до възникването на определени 

права, свързани със заплатите, и впоследствие повторно се намеси със 

законодателни мерки с ad hoc характер, като никога не се стигна до поставяне под 

съмнение на конституционосъобразността на правната основа на неосъществените 

по този начин легитимни очаквания на засегнатата група лица (по никакъв начин не 

беше поставено под съмнение съответствието на текста на § 77 от Закон № 385/2000 

ДВ с конституционния ред на Словашката република). 
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В случая с изразяването на становище от Конституционния съд за 

несъответствието на текста на оспорваната правна разпоредба с Конституцията или 

с международен договор в производството по чл. 125 от Конституцията не може 

противоконституционно положение (в дадения случай § 69 ал. 2 от закон № 

385/2000 ДВ), от момента на оборване на презумпцията за неговата 

конституционосъобразност pro futuro, да създава легитимност на претенцията, 

която е била инкорпорирана в него. 

За разлика от приемането на претенции, които са възникнали при такова 

положение въз основа на правна разпоредба, която е съществувала до момента на 

прогласяването на  несъответствие с Конституцията, с прилагането на принципа за 

защита на правата, придобити добросъвестно, допускането на възникване на 

легитимно очакване или легитимна надежда на адресата на правната норма след 

обявяването на противоречието й с конституционния ред, би било в пряко 

противоречие със същността на принципа на правовата държава, защото в резултат 

на това би позволило заобикаляне на правото и би направило невъзможна 

ефективната защита на конституционността. Спазването на принципа на 

пропорционалността при прилагането на конституционните принципи в рамките на 

прилагане на правото изисква принципът на правна сигурност (включващ 

концепцията за защита на легитимната надежда) да се прилага по начин, отговарящ 

на неговата цел и съдържание, следователно така, че да не поставя под съмнение, а 

да укрепва стабилността и спазването на правовия ред. 

4. Относно съответствието на оспорваните нормативни актове с чл. 148, 

ал. 1 и 2 от Конституцията 

Вносителят всъщност излага становище и за несъответствие между Закон № 

458/ 2003 ДВ и посочените, свързани с него нормативни актове, и чл. 148, ал. 1 и 2 

от Конституцията, съгласно който:  

„(1) Съдия може да бъде преместен в друг съд само с негово съгласие или въз 

основа на решение на дисциплинарния състав. 

(2) Мотивите за прекратяване на заемането на съдийската длъжност и 

условията за отстраняване от длъжността „съдия“ или за временно назначаване на 

съдия се определят със закон.“ 

В чл. 148, ал.1 Конституцията определя условията, които представляват 

конституционно допустим мотив за преместване на съдия в друг съд. Мотивите за 

прекратяване на заемането на съдийската длъжност и условията за временно 

отстраняване от длъжността „съдия“, уредени в чл. 148, ал. 2 от Конституцията, 

представляват особен, различен от чл. 148, ал.1 от Конституцията, начин за намеса 

в правния статут на съдията. Закон № 458/ 2003 ДВ смесва тези взаимно 

независими форми на намеса в правния статут на съдиите, като определя различни 

условия и друг начин за преместване на съдия от Специалния съд в друг съд. 

Ако Националната служба за сигурност прекрати валидността на 

разрешението за достъп до класифицирана информация на съдия в Специалния съд 
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или след изтичането на валидността на удостоверението не издаде ново такова, а 

съдията не даде съгласие за преместването си в съд, различен от Специалния съд, ex 

lege (по закон) се освобождава от длъжността на съдия без право на заплата (чл. VІ, 

точка 18 от Закон № 458/ 2003 ДВ, с който се допълва Закон № 385/ 2000 ДВ с 

разпоредбата на § 150а). Така законът упражнява недопустим натиск върху съдията 

да даде съгласие за преместването си в друг съд. Целта на разпоредбата на чл. 148, 

ал. 1 от Конституцията, засягаща преместването на съдия в друг съд с изричното му 

съгласие обаче, се свързва с доброволността в поведението на съдията. 

Доброволността в посочения контекст представлява съществена част от 

конституционно гарантираната индивидуална независимост на съдията. Но 

обжалваната правна уредба установява правен режим, в резултат на който съдията 

се лишава от предимството доброволно да даде съгласие за преместването си в друг 

съд, а в резултат на това § 150а, ал. 3 от Закон № 385/ 2000 ДВ не съответства на чл. 

148, ал. 1 и 2 от Конституцията.  

5. Относно съответствието на оспорваните нормативни актове с чл. 46, 

ал. 1; чл. 48 ал.1; чл. 12, ал. 1 от Конституцията и с чл. 6, ал. 1 от Конвенцията  

 

Вносителите излагат становище, че правната уредба, регламентираща статута 

на Специалния съд и неговите съдии не е в съответствие с посочените основни 

права и че също така не е в съответствие с правата на човека, подлежащи на защита 

по Конвенцията. 

Възраженията на вносителя в тази част са насочени към нарушаването на 

основните права, респ. правата на човека, гарантирани на участниците в 

производството пред Специалния съд, както и основните, респ. правата на човека, 

признати на съдиите в Специалния съд. 

Доколкото става дума за правния статут на съдиите в Специалния съд, 

Конституционният съд се позовава на своето вече цитирано тълкуване за 

отношението на основните права и свободи към съдържанието и целта на заемането 

на длъжността „съдия“. Въз основа на това становище Конституционният съд 

констатира, че възраженията за несъответствие между Закон № 458/ 2003 ДВ и 

свързаните с него нормативни актове, оспорвани от вносителя, и основните права и 

свободи на съдиите в Специалния съд, са неоснователни поради отсъствието на 

причинна връзка. Тъй като не е могло да се стигне до нарушаване на основните 

права и свободи от оспорваната правна уредба, Конституционният съд оставя без 

уважение искането в тази му част. 

Във връзка със защитата на основните права и свободи на участниците в 

производството пред Специалния съд, Конституционният съд не може да 

удовлетвори искането в частта, в която се твърди несъответствие между Закон № 

458/ 2003 ДВ и свързаните с него нормативни актове, оспорвани от вносителя, и 
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основното право на законен съдия
11

, респ. основното право на съдебна защита 

(правото на справедлив процес). 

С прекратяването валидността на разрешението за достъп до класифицирана 

информация, както и с неиздаването на ново разрешение след изтичане от законово 

установения срок, което вносителят определя като намеса в правото на съдията в 

Специалния съд „да бъде законен съдия”, не е възможно да се стигне до 

нарушаване на основното право съгласно чл. 48, ал. 1 от Конституцията. Субект на 

това основно право не е съдията, действащ по делото (ІІ. ÚS 43/97). Същевременно 

от несъответствието между нормативните актове, оспорвани от вносителя, и 

другите норми от конституцията не следва автоматично и нарушаване на основното 

право на участника в производството от законен съдия. Със смяната на съдията по 

определената от закона процедура и след изпълнение на условията, определени от 

закона, не може да се стигне до нарушаване на основното право от законен съдия. 

На това основание Конституционният съд не удовлетворява предложението в тази 

му част. 

6. Относно съответствието на оспорваните нормативни актове с чл. 11, 

ал. 1 от Конвенцията на ООН срещу корупцията 

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Конвенцията на ООН срещу корупцията, 

публикувана с обявление № 434/ 2006 ДВ на Министерството на външните работи 

на Словашката република, с оглед независимостта на съдебната система и 

ключовата й роля в борбата срещу корупцията всяка държава, страна по договора, в 

съответствие с основните принципи на своя правен ред, и без това да засяга 

независимостта на съдиите, ще приеме мерки за засилване на интегритета и 

предотвратяване на възможностите за корупция при съдиите. Тези мерки могат да 

включват и правила, отнасящи се до поведението на съдиите.  

Вместо да изпълни задължението си към ООН, прието с присъединяването 

към Конвенцията на ООН срещу корупцията, Словашката република наруши този 

международен договор, тъй като мерките, въведени в Словашката република със 

Закон № 458/2003 ДВ и свързаните с него нормативни актове, оспорвани от 

вносителя, не бяха приети в съответствие с основните принципи на правния ред на 

Словашката република. Словашката република е нарушила условието по чл. 11, ал. 

1 от Конвенцията на ООН срещу корупцията, когато със Закон № 458/ 2003 ДВ е 

въвела мерки, които са се отразили негативно върху независимостта на съдиите.  

7. Относно оплакването за противоконституционност на Закон № 

458/2003 ДВ и свързаните с него нормативни актове, оспорвани от вносителя, 

които уреждат създаването и статута на Службата на Специализираната 

прокуратура 

                                                 
11

 Така в германския правен кръг и повлияните от него правни системи се обозначава правото на всяка страна 

по делото да изисква гледането му от съдебен състав, назначен спрямо закона и по обективни и предвидими 

критерии – б. ред. 
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С искане от 25 януари 2009 г., подадено в Конституционния съд на 24 

февруари 2009 г. и в последствие в рамките на открито заседание на пленума 

вносителите разшириха аргументацията, съдържаща се в искането с възражение за 

несъответствие на Закон № 458/ 2003 ДВ и свързаните с него оспорвани 

нормативни актове, уреждащи създаването и статута на Службата на 

Специализираната прокуратура (най-вече разпоредбите на § 55 - §551 от Закон № 

153/ 2001 ДВ за прокуратурата, в следваща редакция; по-нататък за краткост „Закон 

№ 153/ 2001 ДВ”) и конституционния ред на Словашката република.  

 

Съгласно становището на вносителите чрез разпоредбите на § 55 – §55l от 

Закон № 153/ 2001 ДВ, инкорпорирани със Закон № 458/ 2003 ДВ, се нарушава „... 

конституционният принцип, деклариран в... разпоредбата на чл. 150 от 

Конституцията на Словашката република”, тъй като се ограничават 

пълномощията на генералния прокурор да възлага т.нар. „негативно” задължителни 

указания, отнасящи се до процедурата в наказателните дела от компетенциите на 

Службата на Специализираната прокуратура, да извършва отделни действия по 

такива дела от името на специалния прокурор или на прокурор от Службата на 

Специализираната прокуратура, както и да вземе решение, че тези действия ще 

бъдат извършени от друг нисшестоящ прокурор. Според вносителя по този начин 

Службата на Специализираната прокуратура осъществява своята дейност 

самостоятелно и автономно, без възможност за въздействие от страна на генералния 

прокурор, с което се нарушава основният принцип на прокуратурата, принципът на 

висшестоящи и нисшестоящи, чрез който се гарантира контролът върху спазването 

от законността от самия орган за защита от законността. 

 

Съгласно чл. 149 от Конституцията прокуратурата на Словашката република 

защитава правата и защитените от закона интереси на физическите, юридическите 

лица и държавата.  

Съгласно чл. 150 от Конституцията на чело на прокуратурата стои генерален 

прокурор, който се назначава и отзовава от президента на Словашката република по 

предложение на парламента на Словашката република. 

Съгласно чл. 151 от Конституцията подробната регламентация, свързани с 

назначаването и отзоваването, правата и задълженията на прокурорите и 

организацията на прокуратурата се определят със закон. 

Съгласно чл. § 2 от Закон № 153/2001 ДВ прокуратурата е самостоятелна, 

йерархично организирана единна система от държавни органи начело с генерален 

прокурор, в която работят прокурори в отношения на висшестоящи и нисшестоящи. 

Съгласно чл. § 4, ал. 1 от Закон № 153/2001 ДВ компетенциите на 

прокуратурата се осъществяват от прокурорите посредством: 
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a) наказателно преследване на лица, заподозрени в извършването на 

престъпления, и чрез контрол върху спазването от законността преди започването 

на наказателно преследване в обхвата, определен със специален закон, и по време 

на досъдебното производство, 

b) контрол върху спазването от законността на местата, където задържаните 

лица са лишени от личната си свобода или чиято лична свобода е ограничена въз 

основа на решение на съда или друг оправомощен държавен орган, 

c) прилагането на правомощията си в производството пред съда, 

d) представлявайки държавата в производството пред съда, ако това е 

уредено с отделен закон, 

e) контрол върху спазването от законността от органите на публичната 

администрация в обхвата, определен от този закон,  

f) участието си в подготовката и осъществяването на превантивни мерки, 

насочени към предотвратяване нарушаването от законите и другите 

общозадължителни нормативни актове, 

g) участието си в отстраняването на причините и условията за престъпна 

дейност, превенция и ликвидиране на престъпността, 

h) участието си в създаването на нормативните актове, 

i) изпълнението на други задачи, ако са определени от специален Закон или 

международен договор, обявен по начин, установен със закон. 

Съгласно чл. § 10, ал. 1 от Закон № 153/ 2001 ДВ генералният прокурор 

ръководи и контролира дейността на всички прокуратури, включително военните 

прокуратури. В изпълнение на задачите си издава служебни предписания, заповеди 

и инструкции, които са задължителни за всички прокурори, стажант-юристи в 

прокуратурата и останалите служители. 

Съгласно чл. § 10, ал. 2 от Закон № 153/ 2001 ДВ в интерес на единното 

прилагане от законите и другите общозадължителни нормативни актове 

генералният прокурор издава становища, които са задължителни за всички 

прокурори. 

Съгласно чл. § 10, ал. 3 от Закон № 153/ 2001 ДВ генералният прокурор 

издава също и правни и организационни актове. 

Съгласно чл. § 38, ал. 1 от Закон № 153/ 2001 ДВ прокуратурата се състои от 

следните държавни органи: 

а) Генерална прокуратура на Словашката република (по-нататък за краткост 

„генералната прокуратура”), обособена част от която е Службата на 

Специализираната прокуратура с действие на цялата територия на Словашката 

република (§ 55 - § 551), 

b) окръжни прокуратури, 

c) върховна военна прокуратура, 

d) районни прокуратури, 
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e) военни районни прокуратури. 

Съгласно чл. § 53, ал. 1, буква а) от Закон № 153/2001 ДВ непосредствено 

висшестоящият прокурор е: 

а) генералният прокурор, когато става дума за заместник генералния 

прокурор, специалният прокурор, окръжният прокурор или върховният военен 

прокурор... 

Съгласно чл. § 55b, ал. 1 от Закон № 153/ 2001 ДВ Службата на 

Специализираната прокуратура осъществява надзор върху спазването от 

законността преди започването на наказателното преследване и по време на 

досъдебното производство, наказателно преследва лицата, заподозрени в 

извършването на престъпления, и прилага правомощията на прокурора в 

производството пред съда, и то по делата от компетенциите на Специалния съд. 

Съгласно чл. § 55d, ал. 1 от Закон № 153/ 2001 ДВ на чело на Службата на 

Специализираната прокуратура стои специален прокурор, чрез когото генералният 

прокурор ръководи дейността на Службата на Специализираната прокуратура. 

Съгласно чл. § 55d, ал. 2 от Закон № 153/ 2001 ДВ специалният прокурор 

отговаря за заемането на длъжността си пред генералния прокурор. В делата от 

компетентност на Службата на Специализираната прокуратура (§ 55b) генералният 

прокурор няма право: 

а) да дава на специалния прокурор или прокурор от Службата на 

Специализираната прокуратура указание да не бъде започнато наказателно 

преследване, да не бъде повдигнато обвинение, да не бъде подадено искане за 

задържане на обвиняемия под стража, делото да бъде предадено за преразглеждане 

на друг орган, да бъде спряно наказателно преследване, да не бъде подадена жалба 

или редовно, респ. извънредно оспорване във вреда на обвиняемия, 

b) да извършва действия от името на специалния прокурор или прокурор от 

Службата на Специализираната прокуратура, респ. да вземе решение, че ще бъдат 

извършени от друг нисшестоящ прокурор.  

Съгласно чл. § 55e, ал. 2 от Закон № 153/ 2001 ДВ броят на лицата, 

определени за изпълнение задачите на Службата на Специализираната прокуратура, 

разпределени по длъжности, се определя от правителството на Словашката 

република по предложение на генералния прокурор. 

Съгласно чл. § 55f, ал. 1 от Закон № 153/ 2001 ДВ прокурор в Службата на 

Специализираната прокуратура може да бъде само прокурор от генералната 

прокуратура, назначен на тази длъжност от генералния прокурор в съответствие със 

специален закон. 
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Съгласно чл. § 24а, ал. 1 от Закон № 154/ 2001 ДВ парламентът на 

Словашката република назначава на длъжност специалния прокурор по 

предложение на генералния прокурор въз основа на конкурс. Мандатът на 

специалния прокурор е пет години. За специален прокурор може да бъде избиран 

само прокурор от генералната прокуратура. 

От цитираните разпоредби на релевантната правна уредба следва, че 

Конституцията дефинира прокуратурата на Словашката република (по-нататък за 

краткост „прокуратурата”) като орган за защита на правата и защитените от закона 

интереси на физическите, юридическите лица и държавата (чл. 149 от 

Конституцията), но не урежда нейната организация, структура и дейност. С 

регламентирането на тези въпроси чл. 151 от Конституцията упълномощава 

законодателя. 

Принципите, определящи организационната структура на прокуратурата и 

функционалните отношения при изпълнението на правомощията й са принципи на 

закона, а не конституционни. От този факт произтича много по-широка степен на 

регулативна свобода за законодателя при регламентирането на статута, дейността и 

организацията на прокуратурата, отколкото в случаите, отнасящи се до статута, 

дейността и организацията на съдиите. Законодателят, който конституира 

принципите на организация и функционалните отношения при изпълнение на 

дейността на прокуратурата, може също така да модифицира и изменя тези 

принципи, естествено при условие, че се съобразява с останалите разпоредби от 

конституцията, включително чл. 149 и чл. 150. 

Съгласно становището на Конституционния съд образуването на Служба на 

Специализираната прокуратура и определянето на нейния статут и компетенции не 

е в противоречие с конституционно дефинираната мисия на прокуратурата като 

орган за защита на правата и защитените от закона интереси на физическите, 

юридическите лица, и държавата, както не е в противоречие и с конституционно 

дефинирания статут на генералния прокурор, който, по смисъла на чл. 150 от 

Конституцията, е „начело на прокуратурата”. 

На Службата на Специализираната прокуратура са поверени правомощия във 

връзка с наказателното преследване (включително извършителите на 

престъпленията, посочени в §14, ал. 2 от Наказателнопроцесуалния кодекс, т.е. 

извършителите на престъпления, свързани с корупцията и организираната 

престъпност), които се осъществяват в съответствие със специални процесуални 

норми. Правомощията на генералния прокурор са частично ограничени по 

отношение на дейността на Службата на Специализираната прокуратура, доколкото 

става дума за правомощието да се възлагат т.нар. „негативни” задължителни 

указания, отнасящи се до процедурата в наказателните дела, попадащи в 

правомощията на Службата на Специализираната прокуратура или правомощието 

„да отнемат дело” на прокурор от Службата на Специализираната прокуратура, 

респ. на службата като такава (§55d, ал. 1 и 2 от Закон № 153/2001 ДВ). Защитата на 
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правата на участниците в наказателното производство се гарантира преди всичко от 

сбора процесуални права, признати им от отделен нормативен акт 

(Наказателнопроцесуалният кодекс), включително системата от обжалвания, 

предоставящи им възможност във връзка със защитата на правата си в крайна 

сметка да се обърнат към независим съдебен орган или към съдия в досъдебното 

производство (в определените от закона случаи), или към съда, разглеждащ 

подадената жалба (респ. подаденото обжалване на етап съдебно производство), 

който е оправомощен (и същевременно задължен) да следи и за евентуалната 

незаконност на процедурата на досъдебното производство с оглед спазване правото 

на защита. 

Образуването и статута на Службата на Специализираната прокуратура в 

системата на органите на прокуратурата, както и определянето на статута на 

специалния прокурор по отношение статута и правомощията на генералния 

прокурор имат рационално основание в усилието да се осигурят ефективни правни 

средства с цел разкриването и наказателноправното санкциониране на най-

сериозните форми на престъпление и не влиза в конфликт с принципа за защита на 

основните права и свободи, респ. останалите принципи на материалната правова 

държава или принципите на правния ред на Словашката република. В тази връзка 

Конституционният съд напомня, че самият вносител в предложението си е изтъкнал 

международноправните задължения на Словашката република да предоставя на 

лицата и органите, специализирани в борбата срещу корупцията, необходимата 

степен независимост за надлежното и ефективно изпълнение на компетенциите им, 

изключващи всякаква форма на потенциално въздействие. 

Статутът на Службата на Специализираната прокуратура и най-вече на 

специалния прокурор по смисъла на правната уредба, оспорвана от вносителя, не е 

автономен до такава степен, че да води до отричане на правомощието за управление 

и контрол на генералния прокурор по смисъла на § 10 от Закон № 153/2001 ДВ. 

Генералният прокурор е висшестоящият прокурор по отношение на специалния 

прокурор и чрез него ръководи дейността на Службата на Специализираната 

прокуратура [§ 53, ал. 1, буква а); § 55d, ал. 1 от Закон № 153/2001 ДВ]. 

Специалният прокурор отговаря за изпълнението на функциите си пред генералния 

прокурор (§ 55d, ал. 2 от Закон № 153/2001 ДВ), като генералният прокурор има 

съществено влияние при определянето на броя и при назначаването на прокурорите 

в Службата на Специализираната прокуратура, както и при избора на специалния 

прокурор от парламента (§ 55e, ал. 2; § 55е, ал. 1 от Закон № 153/2001 ДВ и § 24а, 

ал. 1 от Закон № 154/2001 ДВ за прокурорите, стажант-юристите в прокуратурата, в 

по-късна редакция). 

Поради посочените мотиви Конституционният съд счита искането в тази му 

част за неоснователно и го оставя без уважение, с изключение на изтъкнатото 

несъответствие на разпоредбата на § 46, ал. 2, както и на израза „и то по делата, 

подсъдни на Специалния съд” в разпоредбата на § 55b, ал. 1 от Закон № 153/2001 



 110 

ДВ, което обаче Конституционният съд обявява поради мотивите, посочени по-долу 

(в точка 8, параграф 3 от тази част на решението). 

 

8. Констатации относно несъответствието на оспорваните от вносителя 

нормативни актове с конституционния ред на Словашката република се отнасят 

преди всичко до разпоредбата на чл. І, § 1 от Закон № 458/2003 ДВ. Посредством 

следващите разпоредби от закон № 458/2003 ДВ образуването на Специализиран 

съд е отразено в уредбата на следващите закони, оспорвани от вносителя. 

Някои разпоредби на тези актове, по-конкретно § 14, ал. 1 и 3 от Закон № 

301/2005 ДВ; § 12, ал. 2, изразът „и изпълнява условието съгласно § 12, ал. 2” в § 14, 

§ 69, ал. 2 и § 150а от Закон № 385/2000 ДВ поради мотивите, посочени в 

обосновката на това решение, също са в противоречие с Конституцията и с 

релевантните международни договори в обхвата, определен в диспозитива на 

решението. 

Другите оспорвани от вносителя разпоредби на нормативни актове във 

връзка с правната уредба на чл. І, § 1 от Закон № 458/2003 ДВ, които отразяват 

съществуването на Специализиран съд в правния ред на Словашката република, ще 

престанат да бъдат приложими сами по себе си от датата, когато това решение влезе 

в законна сила. Запазването на валидността на такива законови разпоредби, които 

след решението на Конституционния съд за несъответствие с други законови 

разпоредби, не са приложими сами по себе си, не съответства на изискването за 

прозрачност на правния ред, което е неотменима част от правния ред в 

материалната правова държава. Ето защо Конституционният съд взе по отношение 

на тези разпоредби решение, както е посочено в точка 1 от диспозитива на това 

решение. 

Останалите разпоредби от Закон № 458/2003 ДВ (непосочени в точка 1 от 

постановителната част на решението) или нямат пряко правно действие (тъй като 

представляват изменения и допълнения на нормативни актове, свързани с правната 

уредба на чл. І, § 1 от Закон № 458/2003 ДВ), или конституционосъобразността им е 

извън съмнение (напр. разпоредбите, уреждащи статута на Специализираната 

прокуратура, или разпоредбата, уреждаща датата, когато Закон № 458/2003 ДВ 

влиза в сила). Точно във връзка с тези разпоредби от закон № 458/2003 ДВ 

Конституционният съд оставя без уважение предложението на вносителя.  

 

9. От датата на обявяване на това решение в „Сборник закони” на 

Словашката република стават недействителни разпоредбите на нормативните 

актове, посочени в точка 1 от диспозитива,  която обявява несъответствието им с 

Конституцията и посочените международни договори (чл. 125, ал. 3 от 

Конституцията, § 41а, ал. 1 от Закона за Конституционния съд). 
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Решението на Конституционния съд по отношение на разглежданите 

нормативни актове има действие ex nunc (занапред).  

Правните последствия, произтичащи от решението на Конституционния съд 

съгласно чл. 125, ал. 3 от Конституцията, по отношение на съществуващите 

индивидуални нормативни актове, се уреждат с разпоредбите на § 41b от Закона за 

Конституционния съд.  

Съгласно § 41b, ал. 1 от Закона за Конституционния съд, ако въз основа на 

нормативен акт, който впоследствие е станал недействителен по смисъла на чл. 125 

от Конституцията, съдът в наказателното производство е издал влязла в сила, но 

неизпълнена присъда, недействителността на подобен акт, на негова част или някоя 

разпоредба е мотив за възобновяване на производството съгласно разпоредбите на 

Наказателнопроцесуалния кодекс. 

Като изключение от принципа, съгласно който тълкуването от законите е 

право преди всичко на общия съд, трябва да се счита тълкуването на разпоредбите 

от закона за Конституционния съд. В дадения случай става дума най-вече за 

тълкуването на тези разпоредби от закона за Конституционния съд, от които могат 

да се изведат правни последствия относно неговите решения, издадени в 

производството относно за проверка за конституционосъобразност на 

нормативните актове, предназначени за производствата пред съдилищата и другите 

органи на държавната власт във всяко конкретно дело. По-конкретно, става дума 

най-вече за разпоредбите на § 41а и §41b във връзка с § 41, ал. 2 от Закона за 

Конституционния съд. 

За посочените разпоредби от закона за Конституционния съд е характерно 

взаимодействието на принципа на защита и спазване на конституционността, от 

една страна, и принципа на правна сигурност, от друга страна. Двата принципа са 

неотделима част от принципа на правовата държава, изразен в чл. 1, ал. 1, първо 

изречение от Конституцията. Принципът на защита и спазване на 

конституционността се осъществява в дадения случай посредством вземането на 

решение от Конституционния съд в производството за проверка за 

конституционосъобразност на нормативните актове съгласно чл. 125 от 

Конституцията и произтичащите от него правни последствия върху решенията, 

респ. вземането на решения от съдилищата и другите органи на държавната власт 

по всяко конкретно дело. Принципът на правна сигурност се проявява в две посоки: 

от една страна, се основава на презумпцията за конституционосъобразност на 

нормативните актове (освен ако Конституционният съд не вземе решение за 

противното) и от друга страна, върху запазването от законната сила на решенията 

на съдилищата и другите органи, изхождащи от презумпцията за конституционност. 

Съгласно становището на Конституционния съд при колизия на посочените актове 

трябва еднозначно да се даде предимство на спазването и защитата на 

конституционосъобразността, и то при едновременното взаимодействие на 
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условията, произтичащи от прилагането на принципа на правна сигурност (ІІ. КС 

72/06, ІV. КС 29/06, със съответни изменения І. КС 51/06). 

Опирайки се и на посочените предпоставки, при приемането от закона за 

Конституционния съд законодателят разграничава последствията от решенията на 

Конституционния съд, издадени в производството за проверка за 

конституционосъобразност на нормативните актове, за производствата пред 

съдилищата и другите органи на държавната власт в индивидуалните дела, на 

такива, които към деня на публикуване на решението на Конституционния съд в 

„Държавен вестник” на Словашката република са приключени с влязло в сила 

решение (§ 41b от Закона за Конституционния съд), и такива, които към деня на 

публикуване на решението на Конституционния съд в „Държавен вестник” на 

Словашката република не са приключени с влязло в сила решение (§ 41а от Закона 

за Конституционния съд). И в двата случай законодателят дава възможност в 

интерес на прилагането на принципа на защита и спазване на конституционността, 

и в степента, съвпадаща с принципа на правната сигурност, да се поправят 

неблагоприятните последствия от решенията на съдилищата или другите органи на 

държавната власт в индивидуалните дела, които произтичат, респ. биха произтекли 

от прилагането на разпоредбите на нормативните актове, които в производството за 

съответствие на нормативните актове Конституционният съд е обявил за 

противоречащи от конституцията (ІІ. КС 335/06, ІІ. КС 356/06). 

С цел предотвратяването на евентуални спорове, засягащи тълкуването на § 

41b от Закона за Конституционния съд, Конституционният съд счита за важно да 

обяви, че в рамките на прилагането на споменатата разпоредба от Закона за 

Конституционния съд конституционният ред на Словашката република изисква 

спазването на принципа на пропорционалност, осигуряваща, от една страна, 

справедлив баланс между признаването на правото да се възобнови производството 

по смисъла на § 41b от Закона за Конституционния съд, и защитата на принципа на 

правна сигурност, включващ изискването за стабилност на демократичната 

конституционна система, нейните институции и техните решения, както и защитата 

на правата и основателните интереси на трети лица, от друга страна. 

Разпоредбата на § 41b от Закона за Конституционния съд е приложима само в 

случаите, когато влязлата в сила, но неизпълнена присъда в наказателно 

производство е издадена въз основа на непосредствено прилагане на нормативен 

акт, който е станал недействителен съгласно чл. 125, ал. 3 от Конституцията. Става 

дума за правен акт, който поражда пряко материалноправно основание за съдебно 

решение (осъдителна присъда). В някои случаи не е възможно да се изключат и 

последиците от противоконституционността в процесуалните разпоредби на 

нормативните актове върху приложимостта на § 41b от Закона за Конституционния 

съд по отношение на такива присъди. В подобни случаи обаче необходимо условие 

е съществуването на пряка причинна зависимост между 

противоконституционността на прилаганата процесуална норма и засягането на 

основните права на участника в производството, способен да се отрази и в крайното 

съдебно решение (осъдителната присъда). 
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С оглед на обстоятелствата по дадения случай, в който съществените мотиви 

за решението на Конституционния съд относно несъответствието между 

нормативните актове, оспорвани от вносителя, и Конституцията и посочените 

международни договори се отнасят до колизия в институционалното дефиниране и 

статута на Специалния съд в системата от съдилища на Словашката република, 

както и уредбата на статута на неговите съдии с конституционните принципи, няма 

пряка причинна зависимост между характера на несъответствието на оспорваните 

нормативни актове, констатирано от Конституционния съд в рамките на 

абстрактната защита на конституционността, и съдържанието на решенията, 

издадени от Специалния съд във всеки конкретен случай. Правните актове, чието 

несъответстовие е обявено от Конституционния съд в точка 1 на това решение, не 

представляват материалноправно основание за присъди на Специалния съд в 

отделните наказателни дела по смисъла на § 41б, ал. 1 от Закона за 

Конституционния съд. 

Решенията на Специалния съд, издадени в наказателното производство, не са 

засегнати от това решение на Конституционния съд. 

Също така не са засегнати исковете за възнаграждение на съдиите в 

Специалния съд, възникнали въз основа на разпоредбата на § 69, ал. 2 от Закон № 

385/2000 ДВ, до датата на публикуване на това решение в „Държавен вестник” на 

Словашката република.  

Съгласно § 32, ал. 1 от Закона за Конституционния съд към решението се 

прилагат особените мнения на съдиите Людмила Гайдошикова, Юрай Хорват, Ян 

Луби, Лайош Месарош, Ладислав Орош и Рудолф Ткачик. 

Забележка: Настоящото решение не подлежи на обжалване. 

Кошице, 20 май 2009 г. 


