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Преюдициални въпроси
1) Трябва ли независимостта на прокурор от изпълнителната власт да се определя в съответствие с неговото положение в
рамките на съответната национална правна система? Ако отговорът е отрицателен, по какви критерии следва да се
определи дали е налице независимост от изпълнителната власт?
2) Достатъчно независим ли е от изпълнителната власт прокурор, който в съответствие с националното право се подчинява
пряко или косвено на евентуални разпореждания или указания, издадени от Министерство на правосъдието, за да се
смята този прокурор за съдебен орган по смисъла на член 6, параграф 1 от Рамковото решение (1)?
3) Ако това е така, трябва ли прокурорът да бъде и функционално независим от изпълнителната власт, и по какви критерии
следва да се определи дали е налице функционална независимост?
4) В случай че е независим от изпълнителната власт, представлява ли „съдебен орган“ по смисъла на член 6, параграф 1 от
Рамковото решение прокурор, чиито функции са сведени до започването и провеждането на разследвания и гарантиране,
че тези разследвания се провеждат обективно и законосъобразно, издаването на обвинителни актове, изпълнението на
съдебни решения и провеждането на наказателното преследване на престъпления, и който не издава национални заповеди
за арест и не може да изпълнява съдебни функции?
5) Представлява ли прокурорът на Любек „съдебен орган“ по смисъла на член 6, параграф 1 от Рамково решение от 13 юни
2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки?
(1)

Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване
между държавите членки (ОВ L 190, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 3).
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