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44 • Наказателен процес
Понятие и задачи. Фази и стадии на наказателния процес. Дейност
на държавните органи и гражданите в наказателния процес.
Наказателнопроцесуални функции. Наказателнопроцесуални
правоотношения.

1.

Понятие и задачи на наказателния процес
Наказателният процес е пътят за реализиране на наказателната отговорност,
за провеждане на наказателно преследване и за осъществяване на репресия
по отношение на лицата, извършили престъпления.
Наказателният процес представлява дейност със специфичен предмет, която се осъществява от държавни органи и граждани, по реда, предвиден в
Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).1

Член 1 НПК
(1)

Наказателно-процесуалният кодекс определя реда, по който се
извършва наказателното производство, за да се осигури разкриване на престъпленията, разобличаване на виновните и правилно прилагане на закона.
Това е непосредствената задача на наказателния процес.

(2)

Като осъществява задачите по ал. 1, Наказателно-процесуалният
кодекс осигурява защитата от престъпни посегателства срещу
Р България, срещу живота, свободата, честта, правата и законните интереси на гражданите, както и срещу правата и законните
интереси на юридическите лица, и съдейства за предотвратяване
на престъпленията и укрепване на законността.
Това е основната задача на наказателния процес.2

1

2

Наказателно-процесуален кодекс • НПК • Обн. ДВ бр. 86 от 28 октомври 2005 г., в сила от 29 април
2006 г. • Последно изменен с бр. 62 от 5 август 2022 г. • Съобр. чл. 3, § 3 и § 4 НПК. • Вж. още Решение
№ 14–2018-КС.
Във връзка с основната задача на наказателния процес е утвърден принципът на публичност на съ-
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2.

Образуване, фази и стадии на
наказателния процес

2.1.

Образуване на наказателно производство
Наказателно-процесуалният кодекс се прилага за всички наказателни дела,
образувани от органите на Р България (чл. 2, ал. 1, предл. 1 НПК).
Наказателното производство по дела от общ характер се образува с
постановление на прокурора или със съставянето на протокола за първото действие по разследването (чл. 212 НПК). Образуването на наказателното производство поставя началото на наказателния процес.3

2.2.

Основни фази на наказателния процес
След образуването му наказателното производство по дела от общ характер
преминава през две основни фази: досъдебна фаза и съдебна фаза.
Досъдебна фаза

Досъдебно производство се провежда по дела от
общ характер (чл. 191 НПК) и има подготвителен характер (чл. 7, ал. 2 НПК). Неговата основна задача
е да се съберат и проверят необходимите доказателства за разкриване на обективната истина и за
повдигане на обвинение пред съда.4 В тази фаза не
се решава по същество въпросът за виновността на
обвиняемия.

Съдебна фаза

Съдебното производство заема централно място в
наказателния процес (чл. 7, ал. 1 НПК). Само в съдебното производство делото може да бъде решено по същество с присъда "в името на народа",
с която съдът се произнася по всички въпроси на
делото – има ли извършено деяние, извършено ли
е то от подсъдимия и извършено ли е виновно, съставлява ли деянието престъпление и правната му
квалификация, подлежи ли подсъдимият на наказание и какво наказание да се определи и др. (вж.
чл. 301 НПК).

Всяка от тези фази преминава през отделни стадии, които от своя страна се
делят на етапи.5
3
4
5
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дебните заседания (чл. 20 НПК). — Решение № 27 от 31.I.1983 г. по н. д. № 673/82 г., I н. о.
Образуването на наказателното производство не представлява самостоятелна фаза или процесуален стадий.
Решение № 5 от 26.01.2018 г. на ВКС по н. д. № 1160/2017 г., II н. о.
Решение № 5 от 11.02.2019 г. по н.д. № 1152/2018 г., II н.о., ВКС.
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2.3.

Досъдебно производство
Досъдебното производство включва два стадия: ➊ разследване и ➋ действия
на прокурора след приключване на разследването (чл. 192 НПК).

2.3.1.
А.

Разследване
Компетентни органи
Разследването е първият стадий на досъдебната фаза. То започва след образуване на наказателното производство. Разследването се извършва от разследващите органи под ръководството и надзора на прокурора (вж. чл. 196
НПК). Прокурорът може и сам да извършва разследване или отделни действия по разследването (чл. 46, ал. 2, т. 2 НПК).

Б.

Следствени действия
•

Неотложни, първоначални и други действия по разследване
След образуване на досъдебното производство, разследващият
орган осъществява дейността по разследване, като първо извършва неотложните и първоначалните следствени действия.

•

Постановление за привличане на обвиняем
Когато се съберат достатъчно доказателства за виновността на
определено лице в извършване на престъпление от общ характер,
разследващият орган докладва на прокурора и привлича лицето
като обвиняем със съставяне на съответно постановление (чл. 219,
ал. 1 НПК). Разследващият орган може да привлече лицето като обвиняем и със съставянето на протокола за първото действие по
разследването срещу него, за което докладва на прокурора (чл.
219, ал. 2 НПК). С постановлението за привличане на обвиняемия
се повдига т.нар. "предварително" обвинение.6 От този момент се
конституира фигурата на обвиняемия и възниква функцията по
обвинение.

•

Предявяване на постановлението за привличане
След привличане на обвиняемия, разследващият орган пристъпва
към предявяване на постановлението за привличане. Целта на това
процесуално действие е обвиняемият да получи възможност да се
запознае с обвинението, отправено срещу него.

6

Тълкувателно решение № 2 от 7.10.2002 г. на ВКС по т. н. д. № 2/2002 г., ОСНК.
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•

Разпит на обвиняемия
Незабавно след предявяване на постановлението за привличане
на обвиняем, органът на досъдебното производство пристъпва
към разпит на обвиняемия.

•

Допълнителни действия по разследването
След разпита на обвиняемия разследващият орган продължава
извършването на действия по разследването.

•

Ново привличане на обвиняем
Когато при разследването се разкрият основания да се приложи
закон за по-тежко наказуемо престъпление или съществено
се изменят фактическите обстоятелства, или се налага да се
включат нови престъпления или да се привлекат нови лица, разследващият орган докладва на прокурора и извършва ново привличане на обвиняемия (чл. 225 НПК).

В.

Предявяване на разследването
•

Доклад преди предявяване на разследването
Когато намери, че са извършени всички действия по разследването,
необходими за разкриване на обективната истина, разследващият
орган докладва делото на прокурора, който проверява дали разследването е проведено законосъобразно, обективно, всестранно
и пълно (чл. 216 НПК).

•

Предявяване на разследването
Когато разследването е проведено съобразно законовите изисквания, то се предявява, като разследващият орган предоставя на
явилите се лица всички материали по него за проучване (чл. 227,
ал. 8 НПК).
Целта на това процесуално действие е да осигури възможността
на обвиняемия и неговия защитник, пострадалия и неговия повереник да се запознаят с доказателствата, протоколите и останалите материали по делото.

Г.

Искания, бележки и възражения
След като проучат материалите, съответните лица могат да правят искания,
бележки и възражения (чл. 229 НПК). Когато прокурорът уважи някое от направените искания, се извършват съответните допълнителни действия по
разследването. След това разследващият орган повторно предявява разследването (чл. 230, ал. 2 НПК).

16
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Д.

Изпращане на делото на прокурора
След приключване на разследването разследващият орган незабавно изпраща с писмено мнение делото на прокурора (чл. 235 НПК).

2.3.2.

Действия на прокурора след приключване на разследването
Действията на прокурора след приключване на разследването са втори и
заключителен стадий на досъдебното производство.
В този стадий прокурорът извършва проверка на процесуалните предпоставки и действията, извършени по време на разследването и взема решение по вътрешно убеждение относно по-нататъшния ход на наказателното
производство.7
В този стадий прокурорът може да вземе следните решения (чл. 242 НПК):
•

Да прекрати наказателното производство.

•

Да спре наказателното производство.

•

Да повдигне обвинение пред съда с обвинителен акт. С обвинителния акт прокурорът повдига окончателно обвинение.8

•

Да внесе предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

•

Да внесе предложение за споразумение за решаване на делото.

Когато при предявяване на разследването разследващият орган е допуснал
съществени процесуални нарушения, прокурорът му указва да ги отстрани или ги отстранява сам (чл. 242, ал. 2 НПК).
Прокурорът няма право да връща делото в предходния стадий за допълнително разследване. Когато намери за необходимо, прокурорът може сам
да извърши допълнителни действия по разследването, както и други процесуални действия, след което предявява разследването (чл. 242, ал. 3 НПК).

2.4.

Съдебна фаза на наказателния процес

2.4.1.

Предаване на съд и подготвителни действия за разглеждане на
делото в съдебно заседание
Първият стадий на съдебното производство е предаване на съд и подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно задание. Неговата
7
8

Решение № 178 от 20.04.2012 г. на ВКС по н. д. № 448/2012 г., II н. о., НК, ВКС.
Тълкувателно решение № 2 от 7.10.2002 г. на ВКС по т. н. д. № 2/2002 г., ОСНК.
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непосредствена задача е да се образува съдебното производство, да се насрочи и подготви и да се проведе разпоредителното заседание за предаване на съд, както и да се подготви провеждането на съдебното заседание.9
Съдебното производство по дела от общ характер се образува по обвинителен акт на прокурора (чл. 247, ал. 1, т. 1 НПК). След това се определя
съдия-докладчик, който насрочва разпоредително заседание по делото (чл.
247б НПК). Връчва се препис от обвинителния акт на подсъдимия и се съобщава за насроченото разпоредително заседание (чл. 247в , ал. 1 НПК).
Разпоредителното заседание завършва с определение, с което съдът:

2.4.2.

•

прекратява съдебното производство;

•

прекратява наказателното производство;

•

спира наказателното производство;

•

насрочва делото за разглеждане в открито заседание.

Първоинстанционно производство
Съдебното заседание на първата инстанция е вторият стадий на съдебното
производство. Този стадий преминава през следните етапи:
➊ Действия по даване ход на делото
На този етап съдът проверява дали са се явили всички призовани
лица и ако някои от тях не са се явили - по какви причини (чл. 271,
ал. 1 НПК). Проверява се самоличността на явилите се лица. Свидетелите се отстраняват от съдебната зала до разпита им, с
изключение на тези, които участват в производството като частни
обвинители, граждански ищци и граждански ответници. Съдът се
произнася по направените отводи. След това председателят на съдебния състав разяснява на страните правата им. Страните могат
да правят нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.
➋ Съдебно следствие
Съдебното следствие започва с доклад, в който се посочват основанията за образуване на съдебното производство и предявените граждански искове. Съдът запитва подсъдимия разбрал ли е в
какво се обвинява. В този етап се извършва разпит на подсъдимия,
разпит на свидетелите, представяне на заключенията на вещите
лица и предявяване на веществените доказателства.
9

18

Чинова, М., Б. Бележков, Обща характеристика на предаването на съд и подготвителните действия за
разглеждане на делото в съдебно заседание — сп. Норма, бр. 3/2018 г., с. 60.
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След приключване на съдебното следствие съдът пристъпва
към изслушване на съдебните прения.
➌ Съдебни прения
Съдебните прения представляват съдебни речи (пледоарии), в които страните анализират събраните по делото доказателства и излагат своето предложение относно присъдата.
Всяка страна има право да направи реплика по повод на твърденията и доводите на другите страни. Защитникът и подсъдимият
имат право на последна реплика.
Страните могат да искат извършването на нови съдебни следствени действия. Когато намери, че искането е основателно, съдът
прекратява съдебните прения, възобновява съдебното следствие
и след извършване на новите съдебни следствени действия отново
пристъпва към изслушване на съдебните прения.
➍ Последна дума на подсъдимия
След завършване на съдебните прения председателят дава на подсъдимия последна дума. Ако при последната дума подсъдимият
посочи нови данни, които имат значение по делото, съдът възобновява съдебното следствие и отново изслушва пренията на страните
и последната дума на подсъдимия.
➎ Постановяване на присъдата
След като изслуша последната дума на подсъдимия, съдът се оттегля на тайно съвещание, за да постанови присъдата. Членовете
от състава на съда не могат преди постановяване на присъдата
да разглеждат друго дело. Присъдата се обявява от председателя
незабавно, след като е подписана от всички членове на състава на
съда. Допустимо е изготвянето на мотивите да бъде отложено.

2.4.3.

Въззивно производство
Въззивното производство е третият стадий на съдебната фаза. То се образува
по протест на прокурора или по въззивна жалба на другите страни. Въззивната инстанция проверява изцяло правилността на присъдата, независимо от основанията, посочени от страните.
Въззивният съд може да установява нови фактически положения. Той е
инстанция както по правото, така и по фактите. Поради това въззивното производство се определя като "втора първа инстанция".
Дейността на въззивния съд при проверката на първоинстанционната
присъда съчетава контролни функции с правомощия по същество. Той
може да потвърди или измени първоинстанционната присъда, както и да
постанови нова присъда.

44 • Наказателен процес
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2.4.4.

Касационно производство
Четвъртият стадий на съдебната фаза е касационното производство. Касационното производство се провежда единствено пред Върховния касационен съд (ВКС) в качеството му на висша съдебна инстанция по наказателни
дела (чл. 108 ЗСВ).
Върховният касационен съд е инстанция "по правото, а не по фактите".10 ВКС не подлага на контрол установените по делото фактически положения и не може да установява нови фактически положения.11
Касационното производство е контролно-отменително. Предмет на
проверка е не спорът по същество, а пороците на постановения от въззивния съд съдебен акт. Поради това законът урежда изрично и изчерпателно
основанията за касиране на съдебния акт (касационни основания).
В зависимост от характера на порока ВКС има право не само да отмени
въззивния съдебен акт, но в определени случаи и да реши делото по същество при установените от въззивния съд фактически положения (вж.
чл. 354, ал. 1, т. 3 НПК). Следователно тази инстанция също има както контролно-отменителни, така и контролно-решаващи правомощия.
При трето разглеждане на делото от ВКС той решава делото, без да го връща за ново разглеждане, като има и правомощията на въззивна инстанция.

2.4.5.

Възобновяване на наказателни дела
Пети стадий на съдебната фаза е извънинстанционното производство по
възобновяване на наказателни дела. Възобновяването представлява самостоятелен контролен способ, който се намира извън установения инстанционен контрол върху съдебните актове по пътя на въззивното и касационното обжалване.
Негов предмет са само влезли в сила присъди, решения или определения.
Тъй като се касае за въздействие върху стабилитета на окончателни актове на съдебната власт, възобновяване на наказателното дело се допуска само
по искане на изрично легитимирани лица, на изрично и изчерпателно уредени в закона основания, в законоустановен преклузивен срок, чието начало
зависи от проявлението на конкретното основание. Наказателното дело
може да бъде възобновено и след смъртта на осъдения (чл. 421, ал. 4 НПК).
След последните изменения в процесуалния закон, това производство
може да се развие пред апелативния съд или пред Върховния касационен
съд (вж. чл. 424 НПК).

10
11

20

Вж. напр. Решение №330/30.09.2014 по дело №763/2014 на ВКС, НК, II н.о.
Решение № 135 от 18.03.2008 г. на ВКС по н. д. № 119/2008 г., III н. о.
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2.5.

Дела от частен характер

2.5.1.

Дела, които се образуват по тъжба на пострадалия
Наказателните дела от частен характер разкриват определени специфики.
Това са делата за престъпления, които според Наказателния кодекс (НК) се
преследват по тъжба на пострадалия.
При престъпленията от частен характер законът е предоставил правото
на преценка на пострадалите от престъпление да търсят закрила на правата си срещу лицата, срещу които считат, че има основание за повдигане на
конкретно обвинение.
По дела от частен характер не се образува и води досъдебно производство. Съдебното производство по дела от частен характер се образува по
силата на внесената тъжба от пострадалото лице. Тези дела са винаги
подсъдни на районния съд предвид ниската обществена опасност на престъпните деяния.

2.5.2.

Дела от частно-публичен характер
В предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи производство от общ характер се образува по тъжба на пострадалия до прокурора (чл. 207, ал. 2 НПК). Ако са налице законовите предпоставки, прокурорът
образува производството и оттам то се развива по правилата за делата от
общ характер. При делата от частно-публичен характер делото не може да
се прекрати по искане на пострадалия или на ощетеното юридическо лице.

2.5.3.

Дела от публично-частен характер
Съществуват дела и от публично-частен характер, които се образуват ex
officio от органите на досъдебното производство и се развиват по правилата на производството от общ характер, но до започване на съдебното
следствие пред първоинстанционния съд пострадалият или ощетеното юридическо лице може да направи искане за прекратяване на наказателното
производство (чл. 24, ал. 1, т. 9 НПК). Тези дела също се образуват за определени престъпления, предвидени в особената част на Наказателния кодекс.

2.6.

Особени правила
Наред с общия ред за разглеждане на наказателните дела Наказателно-процесуалният кодекс (НПК) урежда т.нар. "Особени правила" (Част V НПК).
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Особените правила не са отделни видове производства, а част от общия
наказателен процес.12 Те се характеризират с определени специфики, чиято
цел е по-бързата и ефикасна реализация на непосредствената задача на
наказателния процес – да се осигури разкриване на престъпленията, разобличаване на виновните и правилно прилагане на закона (чл. 1, ал. 1 НПК).
Особени са правилата на:
•

Бързото производство.

•

Ускоряване на наказателното производство.

•

Съкратено съдебно следствие в производството пред първата
инстанция.

•

Производство по освобождаване на обвиняемия от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание.

•

Решаване на делото със споразумение.

•

Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни.

•

Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от лица, които не владеят български език.

•

Особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на военните
съдилища.

•

Особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на специализираните наказателни съдилища.

Доколкото не са налице особени правила в тези диференцирани процедури,
субсидиарно приложение намират правилата на общия наказателен процес.
В тези производства намират приложение и всички общи принципи на
наказателния процес.13

2.7.

Особени производства
Особените производства представляват самостоятелни процедури, които
се намират в тясна връзка с наказателния процес, поради което са поместени
в кодекса (Част VII НПК).

12
13
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Тълкувателно решение № 3 от 20.11.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2014 г., ОСНК.
Чинова, М., Г. Гатев, Съкратеното съдебно следствие по НПК. Практически проблеми. С.: Сиела, 2009,
с. 11.
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Такива са производствата по:
•

Прилагане на принудителни медицински мерки

•

Реабилитация

•

Производства във връзка с изпълнение на наказанията
Предсрочно освобождаване. Отмяна на зачитането на работните
дни. Замяна на режима за изтърпяване на наказанието лишаване от
свобода с по-тежък. Прекъсване на изпълнението на наказанието
лишаване от свобода или пробация. Замяна на наказанието доживотен затвор с наказание лишаване от свобода. Замяна на наказанието пробация с наказание лишаване от свобода.

•

Производства по международно сътрудничество по наказателни дела
Трансфер на осъдени лица. Признаване и изпълнение на присъда
на чуждестранен съд. Международна правна помощ по наказателни дела. Трансфер на наказателно производство.

3.

Дейност на държавните органи и
гражданите в наказателния процес
В рамките на отделните фази, стадии и етапи наказателният процес се развива като дейност на определени участници – държавни органи и граждани.

3.1.

Държавни органи
Държавните органи, участващи в наказателния процес, са:
Съдът

Съдът е единственият орган, компетентен да реши
делото с присъда, която се издава в името на народа (чл. 118 КРБ) и се ползва със сила на пресъдено
нещо.

Прокурорът

Прокурорът е единственият орган, компетентен да
образува или да откаже да образува наказателно
дело, да изготви обвинителен акт, който се внася в
съда. Съгласно конституционния текст прокурорът
(чл. 127 КРБ):
•
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може да извършва разследване;
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•

ръководи разследването и упражнява надзор за законосъобразното му провеждане;

•

привлича към отговорност лицата, които
са извършили престъпления, и поддържа
обвинението по наказателни дела от общ
характер;

•

упражнява надзор при изпълнение на наказателните и други принудителни мерки.

Той може още да разделя или обединява дела, да
спира или да прекратява делото.
Разследващи органи

Разследващите органи могат да бъдат следствени органи, разследващи полицаи, разследващи
митнически инспектори, както и полицейските
органи в МВР и митническите органи в Агенция
"Митници" в случаите, предвидени в закона.
Разследващите полицаи и следователите извършват абсолютно еднаква дейност и са процесуално
подчинени на прокурора (чл. 52, ал. 3 НПК). Следствените органи са в системата на съдебната власт
и осъществяват разследване по наказателни дела
в случаите, определени в закона (чл. 128 КРБ). Разследващите полицаи са органи на изпълнителната
власт, защото се назначават, повишават и освобождават от длъжност от Министъра на вътрешните
работи.

3.2.

Граждани
Сред гражданите, които участват в наказателния процес, се обособяват няколко групи участници:

3.2.1.

Граждани, защитаващи свои права и интереси
Това са гражданите, срещу които е повдигнато обвинението (обвиняем, подсъдим), или гражданите, които са претърпели вреди от престъплението (пострадал, ощетено юридическо лице, частен обвинител, частен тъжител, граждански ищец, граждански ответник).

24
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3.2.2.

Граждани, защитаващи чужди права и интереси
Гражданите, защитаващи чужди права и интереси в наказателното производство, са защитникът и повереникът.
Защитникът действа в интерес на обвиняемия и е длъжен да оказва
правна помощ на обвиняемия и с цялата си дейност да съдейства за изясняване на всички фактически и правни положения, които са в полза на обвиняемия, като се ръководи от вътрешно убеждение, основано на доказателствата
по делото и закона (чл. 98, ал. 1 НПК). Особеното при фигурата на защитника
е, че тя е въздигната от закона като самостоятелната страна в наказателния
процес (чл. 253, т. 2 НПК).
Повереникът действа в интерес на другите граждани, чиито права и законни интереси са били засегнати от престъплението. Като повереник действа и особеният представител, който се назначава, когато интересите на малолетния или непълнолетния пострадал и неговия родител, настойник или
попечител са противоречиви, или на пострадалия, когато той е недееспособен или ограничено дееспособен и интересите му противоречат на интересите на неговия настойник или попечител (чл. 101 НПК).

3.2.3.

Граждани, които подпомагат държавните органи
В наказателния процес участват и граждани, които не защитават нито свои,
нито чужди интереси, а подпомагат държавните органи в хода на наказателното производство. Такива лица са свидетелите, вещите лица, преводачи
и преводачи на български жестов език, психолози, специалисти – технически помощници.

4.

Наказателнопроцесуални функции
Дейностите, извършвани в рамките на наказателния процес, и направленията от тези дейности стоят в основата на наказателнопроцесуалните
функции.
Приема се, че в наказателния процес реализация намират три основни и две
допълнителни функции. Основните функции се проявяват във всеки един
етап на наказателния процес. Допълнителните функции се реализират само
в съдебната фаза на наказателния процес, като не е задължително те да се
проявят.
Основни
функции
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Функция по обвинение
Tя се свързва с повдигане и обосноваване на обвинението срещу определено лице за определено
престъпление.
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Функция по защита
Тя противостои на функцията по обвинение и е
свързана с доказване на невиновността на обвиняемия или неговата по-малка отговорност.
Функция по ръководство и решаване
В тази функция се включва ръководството на наказателно-процесуалната дейност и на поведението
на участниците в наказателния процес. Тук се
включват и дейностите по решаване на всички въпроси, поставени в хода на производството, както
и на окончателните въпроси.
Трите основни функции си взаимодействат и са равнопоставени помежду
си. Това положение е гаранция за прилагане на принципите, върху които е
изграден наказателният процес. Без някоя от тези функции не би могло да
бъде достигнато ефективно осъществяване на основната и непосредствената задача на наказателния процес.
Допълнителни
функции

Предявяване на граждански иск
Пострадалият или неговите наследници, както и
юридическите лица, които са претърпели вреди
от престъплението, могат да предявят в съдебното
производство граждански иск за обезщетение на
вредите и да се установят като граждански ищци.
Функцията по предявяване на гражданския иск
обхваща доказването му по основание и размер в
хода на наказателното производство.
Отговорност по гражданския иск
Тази функция е свързана с оспорването на основанието или размера на гражданския иск.

5.

Наказателнопроцесуални
правоотношения
Цялата дейност в наказателния процес се реализира в рамките на наказателнопроцесуалните правоотношения. Наказателнопроцесуалните отношения са необходимата основа, върху която да се реализират формата и
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съдържанието на процеса.14 От самото начало всяко реализирало се правоотношение се явява основанието, на което да се развие всяко следващо процесуално правоотношение.
В наказателния процес винаги се реализират наказателнопроцесуални
правоотношения, дори когато наказателнопроцесуалният закон препраща
към Гражданския процесуален кодекс (в случая на предявяване на граждански иск). Техниката на препращането в случая не променя характера на процесуалното правоотношение.
Страни по наказателнопроцесуалните правоотношения са участниците в
наказателния процес. От едната страна винаги стои държавен орган, натоварен с функцията по ръководство и решаване, а от другата страна е друг
участник в процеса. Не възникват наказателнопроцесуални правоотношения между самите граждани, участващи в процеса в едно или друго процесуално качество.

14

Павлов, С. Наказателен процес на Република България., С.: Сиби, 1996, с. 47.
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