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Идеята не е нито нова, нито уникална по 
своя характер. В	много	държави	по	света	има	
създадени	такива	съдилища	и	аргументите	в	
полза	на	тяхното	съществуване	в	основата	си	се	
свеждат	до	ефективност,	ефикасност,	прозрач-
ност	и	бързина	на	правораздаването.		Тяхното	
изграждане	е	било	резултат	на	продължите-
лен	и	задълбочен	анализ	на	особеностите	на	
съответната	система,	на	установените	правни	
традиции	и	на	ресурсите,	които	ще	бъдат	необ-
ходими,	за	да	заработи	реално	този	институт.	
В	по-голямата	част	от	случаите	обаче	същест-
вуването	на	подобни	институции	идва	като	
отговор	на	конкретна	ситуация,	характеризи-
раща	се	със	своята	„извънредност“	и	„изключи-
телност“.	Ето	и	няколко	примера	за	това:	

Специален съд за Сиера Леоне

Сиера	Леоне	се	възстановява	след	изключи-
телно	тежка	10-годишна	гражданска	война,	
белязана	от	масови	убийства	и	изнасилвания,	
използвани	от	Обединения	революционен	
фронт	(ОРФ),	за	да	тероризира	населението	и	
да	получи	контрол	върху	диамантените	мини	
в	страната.	Специалният	съд	за	Сиера	Леоне	
е	резултат	на	споразумение	между	правител-
ството	на	страната	и	ООН	съгласно	Резолю-
ция	1315	(2000)	от	14	август	2000	г.	на	Съвета	
за	сигурност.	Съдът	започва	работа	през	2002	
г.	В	чл.	1	от	Устава	е	определена	неговата	
подсъдност,	в	чиято	квалификация	е	включено	
и	качеството	на	субекта	на	престъплението,	а	
именно	„компетенциите	се	разпростират	върху	
преследването	и	осъждането	на	тези,	които	но-
сят	най-голямата	отговорност	за	извършените	
на	територията	на	страната	от	30	ноември	1996	
г.	нарушения	на	международните	хуманитар-
ни	закони	и	на	законите	на	Сиера	Леоне,	вклю-
чително	и	на	тези	лидери,	които	чрез	извърш-
ването	на	такива	престъпления	са	заплашили	
развитието	на	мирните	процеси	в	страната“.	
Базиран	в	столицата	Фрийтаун,	Специалният	
съд	е	изграден	от	четири	отделни	институции:	
прокурор,	съдебни	състави,	регистър	и	защита.	
Последната		предоставя	помощ	на	адвокатите	
на	подсъдимите	и	е	включена	към	регистъра,	
който	се	занимава	с	цялостното	управление	
на	съда.	В	съдебните	състави	участват	не	
по-малко	от	8	и	не	повече	от	11	независими	
съдии.	Част	от	съдиите	са	от	други	държави	
–	Австрия,	Англия,	Канада,	САЩ,	Уганда,	
Камерун	и	др.	Към	момента	са	повдигнати	
обвинения	на	повече	от	13	души,	има	5	при-
съди.	Специалният	съд,	както	и	всички	други	
съдилища	и	трибунали,	създадени	от	ООН,	не	
може	да	налага	смъртно	наказание.	

Извънреден съд в рамките  
на съдебната система – Камбоджа

Режимът	на	Червените	кхмери	просъщест-
вува	от	17	април	1975	г.	до	7	януари	1979	г.	
За	този	период	са	избити	около	3	милиона	
души.	Следва	гражданска	война,	която	
завършва	през	1998	г.,	когато	политическите	
и	военните	структури	на	Червените	кхмери	
са	окончателно	разрушени.	Още	през	1997	г.	
местното	правителство	отправя	молба	към	
ООН	за	сътрудничество	при	подготовката	
на	процес	срещу	лидерите	на	Червените	
кхмери.	През	2001	г.	Народното	събрание	
на	Камбоджа	приема	закон	за	създаването	
на	съд	за	гледане	на	дела	за	тежките	прес-
тъпления,	извършени	в	периода	1975–1979	
г.	Правителството	на	Камбоджа	настоява	
съдът	да	е	базиран	в	страната,	но	да	има	и	
международно	участие,	поради	невъзмож-
ността	на	камбоджанската	съдебна	система	
да	се	справи	със	ситуацията.	Споразумени-

ето	между	Камбоджа	и	ООН	е	подписано	
през	юни	2003	г.,	а	Законът	за	създаване	
на	извънреден	съд	в	рамките	на	съдебната	
система	на	Камбоджа	е	обнародван	на	27	
октомври	2004	г.	Подсъдността	му	отново	
е	обвързана	със	субекта	на	престъплението,	
преследват	се	лидерите	на	демократична	
Кампучия	за	извършените	престъпления	и	
сериозни	нарушения	на	Наказателния	закон	
на	Камбоджа,	както	и	на	международните	
хуманитарни	закони	и	конвенции,	по	които	
Камбоджа	е	страна.	Съществен	момент	е,	че	
извънредният	съд	е	създаден	като	двуин-
станционен	съд	в	рамките	на	съществуваща-
та	съдебна	структура	в	страната,	а	именно	
–	съдилища	по	същество	(първа	инстанция)	
и	Върховен	съд.	Съдът	по	същество	е	съставен	
от	5	професионални	съдии,	трима	от	които	са	
от	Камбоджа.	Върховният	съд	играе	ролята	
както	на	апелативна,	така	и	на	последна	ин-
станция.	Неговият	състав	е	от	7	съдии,	като	4	
са	от	Камбоджа.	Както	и	при	Специалния	съд	
за	Сиера	Леоне	и	тук	останалите	съдии	могат	
да	бъдат	от	различни	държави	–	Австрия,	
Полша,	Япония,	Франция	и	др.	През	2007	г.	
прокуратурата	предоставя	на	т.нар.	кораз-
следващи	съдии	списък	с	5	лица,	срещу	които	
да	бъдат	повдигнати	обвинения.	Досега	е	
повдигнато	обвинение	само	на	едно	от	тях,	
срещу	останалите	четирима	се	водят	разслед-
вания.	Процесът	е	започнал	на	17	феврурари	
2009	г.	и	протоколите	от	всички	заседания	
досега	могат	да	бъдат	намерени	и	прочетени	
на	официалната	страница	на	съда.

Специален Трибунал за Ливан

Бомбеният	атентат	от	14	февруари	2004	г.	сре-
щу	бившия	министър-председател	на	Ливан	
Рафик	Харири,	при	който	той	и	няколко	души	
от	неговия	конвой	са	убити,	отпушва	вълна	
от	протести	в	Бейрут,	подклаждайки	антиси-
рийски	настроения.	Общественият	вътрешен	
и	външен	натиск	довежда	до	оттегляне	през	
април	2005	г.	на	сирийските	военни	части	от	
Ливан	след	почти	30-годишно	присъствие	в	
страната.	Това	довежда	до	създаването	на	Спе-
циалния	трибунал,	който	също	е	резултат	на	
споразумение	между	правителството	на	стра-
ната	и	ООН,	съгласно	Резолюция	1664	(2006)	
от	29	март	2006	г.	на	Съвета	за	сигурност.	
Структурата	на	съда	е	подобна	на	тази	в	Сиера	
Леоне	и	Камбоджа	–	местни	и	съдии	от	други	
държави.	Правомощията	му	са	ограничени	до	
преследване	и	осъждане	на	заподозрените	за	
извършване	на	атентата	срещу	Рафик	Харири.	
Съществена	отлика	на	този	съд	от	предните	два		
е,	че	той	не	е	базиран	в	Ливан,	а	в	Холандия	
близо	до	Хага	–	не	само	заради	сигурността	и	
ефикасността	на	неговата	работа,	но	най-вече	
поради	притеснения	за	неговата	безпристраст-
ност	и	справедливост	и	съмнения	за	политиче-
ска	намеса	от	страна	на	партията	на	Хизбула.	

Както	в	Камбоджа	и	тук	трибуналът	е	двуин-
станционен.	Официално	неговата	работа	за-
почна	на	1	март	2009	г.,	а	първият	му	годишен	
доклад	беше	публикуван	на	6	март	2010	г.

Специален наказателен съд – Републи-
ка Ирландия (Cúirt Choiriúil Speisialta)

Съгласно	чл.	38	от	Конституцията	на	Република	
Ирландия	специални	съдилища	могат	да	бъдат	
създавани	тогава,	когато	„нормалните	съдили-
ща	не	могат	адекватно	да	осигурят	ефективно	
администриране	на	правосъдието“.	За	първи	
път	такъв	съд	е	създаден	със	специален	закон	
през	1939	г.	с	цел	да	се	предотврати	накърнява-
не	на	независимостта	на	страната	от	Ирланд-
ската	републиканска	армия	(ИРА).	В	сегашният	
си	вид	Специалният	наказателен	съд	(СНС)	
съществува	от	1972	г.,	малко	след	като	започ-
ват	размириците	в	Северна	Ирландия.	Съдът	
заседава	в	състав	от	трима	съдии,	без	съдебни	
заседатели.	Съдиите	се	назначават	от	правител-
ството,	обикновено	това	е	един	съдия	от	Върхов-
ния	съд,	един	от	апелативния	и	един	от	окръж-
ния.	Правилата	за	събиране	на	доказателства	
са	същите,	каквито	се	прилагат	и	в	Централния	
наказателен	съд.	Въпреки	това	съдът	има	самос-
тоятелна	практика	и	правораздава	по	отделна	
процедура	въз	основа	на	нарочен	закон.	Към	
настоящия	момент	в	съда	работят	11	съдии.	
Присъдите	на	СНС	могат	да	бъдат	обжалвани	
пред	Апелативния	наказателен	съд.
Създаден	първоначално	за	разглеждане	на	
дела,	свързани	с	терористичната	дейност	
на	ИРА,	съдът	постепенно	и	без	основание	
разширява	своите	правомощия,	включвайки	
все	повече	дела	за	организирана	престъпност.	
Липсата	на	съдебни	заседатели,	специфична-
та	процедура	и	разглеждането	на	дела	срещу	

Сградата на 
камбоджанския 
извънреден съд. 

публично  
заседание на 
извънредния  
съд на камбоджа –  
29 юни 2009 г.
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Почти насилственото налагане на идеята за създаване  
на специализиран наказателен съд с неясни правомощия, 
структура и управление може да се окачестви като опит  
за безпрецедентна намеса на изпълнителната в съдебната  
власт в България. Нещо повече, бързината, за която се  
настоява (по изявления на представители на правител- 
ството съдът трябва да заработи до лятото), за пореден път  
ще доведе до грешка, която се повтаря вече 20 години –  
приемане на законодателни промени без извършване  
на реална оценка на нуждите, без изследване на причините 
за сегашните проблеми в правораздаването и без  
адекватна обосновка на необходимостта от такъв съд.

„правосъдието е  
в името на народа“, 
пише на банката  
на съда в италия.



обикновени	граждани	под	етикета	„организирана	престъп-
ност“	предизвика	засилена	критика	срещу	съда	от	страна	на	
ирландския	съвет	за	граждански	свободи,	Амнести	Ин-
тернешънъл	и	Комисията	за	човешки	права	към	ООН.	Нещо	
повече,	развитието	на	Мирния	процес	в	Северна	Ирландия	и	
отпадането	на	заплахите	от	тероризъм	на	практика	обез-
смислят	съществуването	на	СНС.	

Осъдителен съд (Corte d’Assise) – Италия

В	рамките	на	материалната	подсъдност	на	този	съд	
попадат	три	основни	вида	престъпления:	тероризъм,	
убийство	и	опит	за	възстановяване	на	фашистката	партия.	
Определени	са	и	видовете	присъди,	които	този	съд	може	
да	налага	–	доживотна	присъда	лишаване	от	свобода	или	
максимум		24	години	лишаване	от	свобода.		В	състава	на	
съда	влизат	двама	съдии	и	6	съдебни	заседатели.	Предсе-
дателстващият	съдебния	състав	трябва	да	бъде	съдия	от	
Апелативния	съд,	а	изискванията	към	съдебните	заседа-
тели	са	да	имат	завършено	средно	образование,	да	не	са	
по-млади	от	30	и	по-възрастни	от	65	години.	В	Италия	
съдебното	производство	е	триинстанционно	и	присъди-
те	на	Осъдителния	съд	могат	да	бъдат	обжалвани	пред	
Апелативния	осъдителен	съд	и	пред	Касационния	съд	
като	последна	инстанция.	Характерна	особеност	тук	е,	че	
Апелативният	осъдителен	съд	прави	пълен	преглед	на	
събраните	доказателства	и	на	практика	действа	като	втора	
първа	инстанция.	Осъдителният	съд	обаче	е	част	от	съдеб-
ната	система	на	Италия	и	не	е	създаден	с	отделен	закон.

Списъкът е дълъг 

и	към	него	може	да	се	добавят:	Специалният	съд	в	Босна	и	
Херцеговина;	Международният	военен	трибунал	за	бивша	
Югославия;	Съдът	ad	hoc	за	Източен	Тимур;	Трибуналът	
за	военни	престъпления	в	Ирак.	Изложените	примери	
обособяват	два	различни	модела	на	специализирани	и	
извънредни	съдилища.	Единият	„хибриден“	модел	опреде-
ля	материалната	подсъдност	на	съда	както	по	местни,	така	
и	по	международни	правни	норми.	Вътрешноправният	
модел	се	характеризира	със	съществуването	на	специален	
закон,	уреждащ	подсъдността,	процедурата,	състава	и	ком-
петенциите	на	съответния	съд.	В	повечето	случаи	субектът	
на	престъплението	е	част	от	квалификацията	на	материал-
ната	подсъдност.	Донякъде	звучи	логично	тези	особености	
на	процедура	и	подсъдност	да	бъдат	прилагани	в	държави,	
преминали	през	ужаса	на	гражданската	война	и	тероризма	

и	тепърва	утвърждаващи	върховенството	на	закона.	Самата	
идея	обаче	подобни	концепции	да	бъдат	разработени	и	в	
България,	където	не	съществува	нито	една	от	описаните	
специфики,	е	опасна	заигравка	с	основни	принципи	като	
независимостта	на	съдебната	власт	и	равното	отстояние	
на	страните	в	наказателния	процес	от	съда.Трябва	да	се	
отчитат	и	препоръките	на	международните	организации.	
В	Наръчника	на	Амнести	интернешънъл	за	справедлив	
процес		изрично	е	посочено,	че	характерно	за	специализи-
раните	или	извънредни	съдилища	е	„по-малки	гаранции	за	
справедлив	процес,	отколкото	в	обикновените	съдилища“.	
Комисията	за	човешки	права	към	ООН	също	посочва,	че	
създаването	на	подобни	съдилища	се	прави	с	цел	„	улес-
няване	прилагането	на	извънредни	процедури,	които	не	
съответстват	на	нормалните	стандарти	за	правосъдие“,	а	
Принцип	5	от	Основните	принципи	на	ООН	за	независи-
мост	на	правосъдието	буквално	гласи:	„Всеки	има	право	да	
бъде	съден	от	обикновен	съд	или	трибунал	по	установени	
правни	процедури.	Трибунали,	които	не	използват	надлеж-
но	установени	процедури,	не	трябва	да	бъдат	създавани,	за	
да	изместват	юрисдикция,	принадлежаща	на	обикновените	
съдилища	или	на	съдебните	трибунали.“		
Българският	Конституционен	съд	в	Решение	№	22	от	1998	г.	
тълкува	разликата	между	специализиран	и	извънреден	съд	
така:	„Според	чл.	119	на	действащата	конституция	право-
раздаването	се	осъществява	само	от	съдилища	-	било	от	
съдилищата,	изброени	в	ал.	1	на	този	член,	било	от	особени	
(специализирани)	съдилища,	съобразно	ал.	2	на	чл.	119.	
Видно	от	чл.	129	на	конституцията,	установеният	от	тази	
разпоредба	режим	за	съдии	важи	за	всички	съдии,	следова-
телно	и	за	съдиите	от	специализираните	съдилища.	Следо-
вателно	по	смисъла	на	конституцията	специализираните	
съдилища	са	част	от	целокупната	съдебна	система.	Те	не	са	
съдилища	само	от	функционално	гледище,	т.	е.	защото	им	
са	възложени	правораздавателни	функции,	а	съдилища	и	от	
организационно	гледище,	защото	за	съдиите	от	тях	важат	
същите	изисквания	и	статут,	които	важат	за	съдиите	от	
общите	съдилища.“	Специализацията	на	съд,	прокуратура	и	
разследващи	органи	в	рамките	на	съществуващата	матери-
ална	и	процесуална	рамка	е	положителен	елемент	от	нашата	
съдебна	реформа,	който	трябва	да	бъде	приветстван	и	
поощряван.	Реалните	трудности		остават	на	ниво	досъдебно	
производство	и	особено	при	събирането	на	доказателства	от	
разследващите	полицаи.	Системата	там	се	задъхва	от	голе-
мия	брой	дела	за	разследване	и	от	липсата	на	елементарни	
условия	за	работа.	Към	това	трябва	да	се	прибави	и	слабата	
подготовка	на	разследващите	полицаи,	както	и	нуждата	от	
провеждането	на	съвместни	обучения	между	тях	и	прокура-
турата,	което	ще	спомогне	за	утвърждаването	на	модела	на	
съвместните	екипи	за	разследване,	приветстван	и	от	ЕК.
Създаването	на	нарочен	съд	и	намекът	за	„пазаруване“	
на	съдии	по-скоро	биха	произвели	обратния	ефект,	а	не	
търсения	от	управляващите	бърз,	справедлив	и	ефективен	
процес.	Изкуственото	прехвърляне	на	фокуса	върху	съда,	
който	като	последна	инстанция	е	най-видим	и	в	резултат	
от	това	-	най-уязвим,	е	опит	да	се	избяга	от	същината	на	
проблема	и	нуждата	от	обвързване	на	реформата	в	съдеб-
ната	система	със	сериозна	реформа	и	в	системата	на	МВР.	
Крайно време е българският законодател да 
подходи мъдро и да не се поддава на моментни 
желания. В противен случай рискуваме да станем 
свидетели на поредната мъртвородена институ-
ция, в която независимостта на съда и доверието в 
него ще бъдат окончателно удавени. заседава осъдителният съд (Corte d’Assise) на бреша. 
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Текст: Петър Бучков
Фотография: Хачик Румян

Политиците избягват 
Стокхолмската идея – 
повече свобода при  
по-голяма сигурност

Изконните	стремежи	на	човечеството	–	свобода	и	сигур-
ност,	бяха	яко	вплетени	в	нажежения	политически	скандал	
около	идеята	на	правителството	за	създаване	на	специали-
зирани	магистратури.	Противниците	на	идеята	яростно	
атакуват,	че	това	ще	доведе	до	ограничаване	свободата	и	
правата	на	гражданите,	а	опонентите	им	отвръщат,	че	с	ес-
калиращата	престъпност,	насадения	страх	и	чувство	за	без-
наказаност	много	по-сериозно	са	накърнени	свободите	на	
обикновения	човек.	Сблъсъкът	на	мненията	може	образно	
да	се	очертае	с	две	реплики.	От	парламентарната	трибуна	
лидерът	на	ДСБ	Иван	Костов	заяви:	„Ако	имаме	една	ръка	
и	с	нея	трябва	да	гласуваме,	не	можем	да	гласуваме	и	за	
свободата,	и	за	сигурността.	Аз	ще	гласувам	за	сигурността.	
Много	често	в	живота	така	се	прави	–	избира	се	едно,	не	
могат	да	се	вземат	и	двете	неща.“	Опонентите	му	отгово-
риха	с	цитат	от	друг	бивш	държавен	лидер	-	президента	
на	САЩ	Томас	Джеферсън:	„Онзи,	който	е	готов	да	жертва	
свободата	заради	сигурността,	със	сигурност	губи	и	двете.“	
Но	никой	от	политиците	ни	не	обели	и	дума	за	Стокхолм-
ската	програма,	предложена	на	Европейския	парламент	
преди	по-малко	от	година	(на	10	юни	2009	г.)	при	предсе-
дателството	на	Европейския	съюз	(ЕС)	от	Швеция.	Идеята	
на	създателите	на	Стокхолмския	документ	е	една	от	най-
предизвикателните	в	човешката	история	–	превръщане	
на	Европа	в	пространство	на	свобода,	сигурност	и	право-
съдие	за	гражданите	–	в	резюме	„повече	свобода	при	по-
голяма	сигурност“.	Според	голяма	част	от	наблюдателите	
симбиозата	на	свобода	и	сигурност	е	амбициозно	начина-
ние,	граничещо	с	ерес.	Но	за	създателите	на	програмата	
–	напредничави	философи,	юристи	и	политици,	нейното	
сбъдване	е	на	само	пожелателно,	но	и	

последният шанс ценностите на ЕС  
да оцелеят такива, каквито са замислени. 

През	есента	на	2009	г.	София	бе	домакин	на	първата	
конференция	в	ЕС,	посветена	на	Стокхолмската	програма,	
организирана	от	Българската	асоциация	за	европейско	
право	(БАЕП).	Почетен	гост	бе	заместник-председателят	на	
Европейския	парламент	Даяна	Уолис,	а	доклади	изнесоха	
Душана	Здравкова,	Павлина	Панова,	Зинаида	Златанова,	
Александър	Арабаджиев	и	Александър	Корнезов.	Всички	
бяха	единни,	че	за	да	се	превърне	„стокхолмската	мечта“	

в	реалност,	жителите	на	Стария	континент	трябва	да	имат	
равен	достъп	до	правосъдие	на	цялата	територия	на	съюза.
Това	неизменно	води	до	взаимното	признаване	на	
решенията	на	национален	съд	на	една	държава	членка	
от	съдилищата	в	останалите	държави.	Разковничето	се	
нарича	доверие,	а	то	се	постига	с	политическа	воля	на	
законодателните	и	изпълнителните	власти	и	единно,	без-
компромисно	прилагане	на	европейското	право	от	всеки	
национален	магистрат.		Ролята	на	различните	институции	
за	постигането	на	това	доверие	бяха	темите	на	докладите	
на	участниците	в	конференцията.	
„	Борбата	с	тероризма	и	прането	на	пари	–	

Съдът на Европейските общности:  
законодател или балансьор“, 

бе	един	от	най-щекотливите	въпроси,	който	бе	развит	от	
референдера	в	Съда	на	Европейския	съюз	(СЕС)	Алек-
сандър	Корнезов.	Изключително	интересна	и	сложна	в	
геополитически	аспект	тема.	Мерките,	предприети	от	
Съвета	за	сигурност	на	ООН	срещу	войнстващия	терори-
зъм	и	възприети	в	регламенти	от	ЕС,	всъщност	нарушиха	
някои	от	човешките	права	–	на	уведомление,	на	защита	
и	на	изслушване.	И	това	неминуемо	доведе	до	намеса	на	
съда	в	Люксембург	и	отмяна	на	тези	регламенти.	Топката	
е	в	Съвета	за	сигурност	на	ООН.	Отдавна	на	дневен	ред	се	
поставя	идеята	за	търсене	на	„умни	санкции“	за	борба	с	
организираната	престъпност	и	да	остане	в	историята	три-
виалното	ембарго,	което	наказва	наред	с	виновните	цели	
народи	и	икономиките	им.
Участниците	в	конференцията	и	членовете	на	БАЕП	
изготвиха	експертно	становище	с	конкретни	предложения	
за	сбъдване	на	Програмата	от	Стокхолм	до	правителство-
то	и	Народното	събрание.
Открит	е	въпросът	–	днешното	предложение	на	правител-
ството	за	специализирани	съдебни	състави	дали	е	за	прило-
жение	на	Стокхолмската	програма,	или	преследва	популист-
ки	идеи	сред	наплашените	ни	съграждани	и	насаденото	им	
недоверие	към	правораздавателната	ни	система!?
В сайта на „Правен свят“ може да прочетете позицията 
още от октомври миналата година „Тоталната свобода 
е джунгла, а тоталната сигурност – диктатура“, как-
то и пълния текст на Стокхолмската програма. 
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заместник-председателят на европейския парламент даяна 
уолис, душана здравкова, съдията в Люксембург александър 
арабаджиев и тогавашният заместник-председател на народ-
ното събрание атанас Семов.
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