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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÈßÒ ÍÀ ÊÀ ÇÀ ÒÅ ËÅÍ ÑÚÄ – 
20 ÃÎ ÄÈ ÍÈ Â ÄÅÉÑÒ ÂÈÅ

Åêàòåðèíà Òðåíäàôèëîâà*

I. Êðàòêà èñòîðè÷åñêà ðåòðîñïåêöèÿ

На 1 юли 2022 г. се на вър ши ха 20 го ди ни от вли за не то в си-
ла на Римския ста тут (РС, Статутът) на Международния на ка за те-
лен съд (МНС, Съдът). Това е пър вият и един ст вен постоян но 
дейст ващ меж ду на ро ден на ка за те лен съд, опра во мо щен да се 
произ на ся по де ла за престъпле ния, по па да щи под не го ва та юрис-
дик ция – ге но цид, престъпле ния про тив чо ве чест во то, воен ни 
престъпле ния и пре стъпле нието агре сия. Създаването на МНС и 
функ циони ра не то му през те зи 20 го ди ни е убе ди тел но до ка за-
тел ст во за во ля та на де мокра тич на та меж ду на род на об щ ност да 
отстоява меж ду на род ния мир, си гур ност и вър хо вен ст во то на 
пра во то – цен ности, въплъ те ни в ос но ви те на съграж да не то на 
МНС. 

Кратка ретроспек ция со чи, че пъ тят към въз ник ва не то на 
меж ду на ро ден постоян но дейст ващ на ка за те лен съд е дъ лъг и се 
пред хож да от раз лич ни стъп ки в та зи на со ка. Още в сред ни те ве-
ко ве се от кри ват от дел ни, изо ли ра ни при ме ри на меж ду на род ни 
съ ди ли ща1, как то и опи ти да се под гот ви за ко но да тел ст во за меж-
ду на род на съ деб на ин сти ту ция2. Едва от вре ме то на Парижката 
мир на кон фе рен ция от 1919 г., след края на Първата све тов на 

* Председател на Специализираните съ деб ни съста ви за Косово от 2016 г.; 
съ дия в Международния на ка за те лен съд (2006–2015 г.); про фе сор по на ка за-
тел нопро це су ал но пра во в Юридическия фа кул тет на СУ „Св. Климент 
Охридски“ до 2016 го ди на. 

1 По Schwarzenberger, G. International Law as Applied by International Courts 
and Tribunals: The Law of Armed Confl ict. Vol. II. London: Stevens & Sons Limited, 
1968, р. 463. 

2 Вж. Hall, C. K. The First Proposal for a Permanent International Criminal 
Court. – IRRC, 1998, vol. 322, p. 57. 
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вой на, въпро сът за меж ду на род но на ка за тел но пра во съ дие се 
поста вя на дне вен ред и през го ди ни те е обект на раз лич ни на чи-
на ния и за дъл бо че ни диску сии.3 Решението на Версайския до го-
вор да бъ де съз да ден „спе циален три бу нал“ за съ де не на кайзер 
Вилхелм II за „най-теж ки те престъпле ния сре щу меж ду на род ни-
те нрав ст ве ни устои и све тост та на до го во ри те“ не се при веж да в 
из пъл не ние. Американските чле но ве на ко ми сията, съз да де на, за 
да се произ не се по въпро са за от го вор ност та за престъпле нията 
от вре ме то на Първата све тов на вой на, гла су ват про тив. Нидер-
ландия, къ де то кайзерът е по тър сил убе жи ще, от каз ва да го 
екстра ди ра.4 Въпреки то ва раз ви тие идеята за меж ду на род но на-
ка за тел но пра во съ дие е по ся та в съз на нието на меж ду на род на та 
об щ ност и се впис ва трай но в днев ния ред на раз лич ни меж ду на-
род ни ор га ни и ор га ни за ции. След приключ ва не на Първата све-
тов на вой на експер ти, сви ка ни от Комитета на юристи те на 
Обществото на на ро ди те, Международната асо циация по на ка за-
тел но пра во и Асоциацията по меж ду на род но пра во, из ли зат с 
пред ло же ние да бъ де съз да ден постоян но дейст ващ меж ду на ро-
ден на ка за те лен съд.5 Идеята оба че не е приета еди но душ но. 
Предложението сре ща от кри та съпро ти ва по ре ди ца при чи ни: 
съобра же нието за за паз ва не на су ве рен но то пра во на вся ка дър-
жа ва да про веж да на ка за тел но то преслед ва не сре щу своите граж-
да ни, да ре ша ва въпро са за от го вор ност та на дър жав ни те гла ви, а 
съ що и по ра ди лип са та на меж ду на род ноправ на рам ка на на ка зу-
еми те престъпле ния съглас но прин ци па на за кон ност та.6

Едва след Втората све тов на вой на идеята за меж ду на ро ден 
на ка за те лен съд на би ра ско рост с ре ше нието на съ юз ни чески те 
дър жа ви да бъ дат привле че ни към от го вор ност на цист ки те воен-
нопрестъп ни ци. Съюзниците обя вя ват на ме ре нието си в две 

3 Подробно за исто рията на те зи про це си вж. Bassiouni, C. Historical Survey: 
1919–1998. – In: Bassiouni, M. C. (ed.). Statute of the International Criminal Court: 
A Documentary History. New York: Transnational Publishers, 1998. 

4 Treaty of Versailles, 28 June 1919 (http://www.legal-tools.org/doc/a64206/). Вж. 
съ що: Schabas, W. The Trial of the Kaiser. Oxford: Oxford University Press, 2018. 

5 International Law Association, „Report of the Permanent International Criminal 
Court“, 5–11 August 1926, p. 154 (‘ILC 1926 Draft Statute’). 

6 Sadat, L. The Proposed Permanent International Criminal Court: An Appraisal. – 
Cornell International Law Journal, 1996, vol. 29, no. 3, p. 672 (formerly Wexler) 
(discussing the International Law Association draft of 1926). 
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декла ра ции, публи ку ва ни в Сейнт Джеймс през 1942 г. и в Москва 
през 1943 г. Колебанията как точ но да се постъ пи със за ло ве ни те 
плен ни ци – да ли да бъ дат ек зе ку ти ра ни, или из пра ве ни пред съд, 
приключ ват след раз го ре ще ни де ба ти в пол за на пра во вия ред.7 
Така на 8 ав густ 1945 г. че ти ри те съ юз ни чески си ли под пис ват 
Хартата на Международния военен три бу нал в Нюрнберг („Устав 
на МВТ“ или „Харта“). Член 6 на Хартата опре де ля юрис дик-
цията на трибунала по от но ше ние на престъпле ния сре щу ми ра, 
воен ни престъпле ния и престъпле ния сре щу чо ве чест во то. Пред 
трибунала в Нюрнберг са из пра ве ни 23 об ви ня еми, от които 19 са 
осъ де ни, а три ма са оправ да ни. Дванадесет под съ ди ми са осъ де ни 
на смърт, а на оста на ли те се дем са на ло же ни на ка за ния, ва ри ра-
щи меж ду ли ша ва не от сво бо да (с ми ни ма лен срок от 10 години) 
и до жи во тен зат вор.8

Стъпка към из граж да не то на меж ду на род но то на ка за тел но 
пра во съ дие е и съз да де ният през 1946 г. Международен военен 
три бу нал за Далечния из ток, кой то раз глеж да де ла та за престъпле-
ния, из вър ше ни от япон ски воен ни и по ли ти чески ви со ко поста ве-
ни ли ца. От 28-те привле че ни към от го вор ност ли ца 7 са осъ де ни 
на смърт, 18 – на ли ша ва не от сво бо да, а три ма са на ме ре ни за 
на ка за тел но неот го вор ни и ос во бо де ни на то ва ос но ва ние.9

След война та ООН се ан га жи ра с идеята за меж ду на ро ден 
на ка за те лен постоян но дейст ващ съд и се пред приемат конкрет ни 
дейст вия в та зи на со ка. След приема не то през 1948 г. на 
Конвенцията за пре вен ция и на каз ва не на престъпле нието ге но-
цид Общото събра ние на ООН (ОС на ООН) из ли за с ре зо лю ция, 
която въз ла га на Международната прав на ко ми сия към ООН да 
про учи въз мож ност та за съз да ва не на „меж ду на ро ден съ де бен ор-
ган за съ де не на ли ца, об ви не ни в престъпле нието ге но цид или в 

7 Подробно по въпро са вж. Harris, W. Tyranny on Trial: The Trial of the Major 
German War Criminals at the End of World War II at Nuremberg, Germany, 1945–
1946. Texas A&M University Press, 1999, 9–24. 

8 International Military Tribunal, Nuremberg, Judgement, 1 October 1946. – 
American Journal of International Law, 1947, vol. 41, no. 1, p. 333 (‘Nuremberg 
Judgment’) (http://www.legal-tools.org/doc/45f18e). 

9 International Military Tribunal for the Far East, Judgment, 4 November 1948, 
586–588 (http://www.legal-tools.org/doc/8bef6f/). 
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дру ги престъпле ния“10. В ре зул тат на то ва през 1950 г. ОС на 
ООН из ли за с ре ше ние за съз да ва не то на меж ду на ро ден на ка за те-
лен съд. Изготвен е и проект за ос но во по ла гащ нор ма ти вен акт 
(статут) на бъ дещ меж ду на ро ден на ка за те лен съд. Периодът на 
студената вой на оба че пра ви не въз мож но пости га не то на съгла-
сие меж ду дър жа ви те – членки на ООН, и идеята е зам ра зе на за 
дъ лъг пе риод от вре ме. Тя от но во на ми ра своето място в днев ния 
ред на ОС на ООН ед ва след 1989 г., ка то през 1991 г. на 
Международната прав на ко ми сия е въз ло жен ман дат да въ зоб но-
ви ра бо та та си. През 1994 г. ОС на ООН приема проек тоста тут, 
кой то да послу жи ка то ос но ва за съз да ва не то на МНС.11 Впослед-
ствие Общото събра ние съз да ва и Подготвителен ко ми тет, съста-
вен от пред ста ви те ли на дър жа ви те – членки на ООН, със за да ча-
та да до раз вие проек та за ста тут та ка, че той да бъ де прием лив 
как то за дър жа ви те – членки на ООН, та ка и за граж дан ско то об-
щест во. Интензивната и из клю чи тел но слож на ра бо та на коми-
тета, про дъл жи ла две го ди ни, е от бли зо наблю да ва на и кон сул ти-
ра на от Глобална коали ция от непра ви тел ст ве ни ор га ни за ции, из-
гра де на спе циал но да под кре пя и по пу ля ри зи ра съз да ва не то на 
МНС (Коалиция за МНС). Подготвеният проект за ста тут на МНС 
е сло жен и обе мист до ку мент, съ дър жащ над 1300 текста с мно го 
ва риан ти, пред ста вя щи раз но образ ни те и често про ти во ре чи ви, 
не съв мести ми и до ри взаим но из ключ ва щи се по зи ции на раз лич-
ни те дър жа ви.12

10 Study by the International Law Commission of the Question of an International 
Criminal Jurisdiction. UN Doc. A/RES/260 (III) B, 9 December 1948 (http://www.
legal-tools.org/doc/49794f/). 

11 ILC, Draft Statute for an International Criminal Court, 1994 (‘Draft Statute’) 
(http://www.legal-tools.org/doc/17ad09/). – Report of the International Law 
Commission on the work of its forty-sixth session (2 May – 22 July 1994), UN Doc. 
A/49/10, 22 July 1994 (http://www.legal-tools.org/doc/9596bb/); Crawford, J. The 
ILC’s Draft Statute for an International Criminal Tribunal. – American Journal of 
International Law, 1994, vol. 88, no. 1, 140–152; Sadat, L. 1996, 676–86. 

12 Вж. United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the 
Establishment of an International Criminal Court, Report of the Preparatory 
Committee on the Establishment of an International Criminal Court, A/CONF. 183/2/
Add. 1 14 April 1998 (https://digitallibrary.un.org/record/253772?ln=en). Вж. съ що 
Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an International 
Criminal Court. Volume I (Proceedings of the Preparatory Committee during March-
April and August 1996) General Assembly Official Records Fifty-first Session 
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На 15 юни 1998 г. в Рим в сгра да та на Организацията на 
ООН за прехрана и зе ме де лие се сла га на ча ло то на Диплома ти-
ческата кон фе рен ция на пъл но мощ ни те пред ста ви те ли на 165 
дър жа ви и зна чи те лен брой непра ви тел ст ве ни ор га ни за ции, обе-
ди не ни в Коалицията за МНС. Членовете на коалицията участ ват 
в ин тен зив на кам па ния за под кре па на Съда и не умор но ко му ни-
ки рат с всич ки де ле га ции, ка то ги ин фор ми рат за во де ни те пре го-
во ри и за раз ви тието на диску сиите във всич ки ра бот ни гру пи. Не 
би ва да се про пус не и щед ра та под кре па на ита лиан ско то пра ви-
тел ст во за пре доста вя не на до ма кин ст во и фи нан со во обез пе ча ва-
не на про веж да не то на кон фе рен цията в про дъл же ние на по ве че 
от ме сец. 

Конференцията е из пра ве на пред из глеж да ща та поч ти не въз-
мож на за да ча да се постиг не кон сен сус не са мо за съз да ва не то на 
МНС, но и от нос но прин ци пи те, въз ос но ва на които той след ва 
да функ циони ра, престъпле нията, които да бъ дат вклю че ни в не-
го ва та юрис дик ция, об хва та на пра во мо щията на от дел ни те ор га-
ни на МНС и ме ха низ ми те за при веж да не то в из пъл не ние на ре-
ше нията, за по ве ди те за арест и дру ги негови ак то ве.13 След пет 
сед ми ци на из клю чи тел но ин тен зив ни, слож ни, из то щи тел ни 
диску сии и пре го во ри, на 17 юли 1998 г., в ран ни те ча со ве на 
послед ния ден на кон фе рен цията, Бюрото пред ла га на вни ма-
нието на участ ни ци те текст на статут, отра зя ващ под фор ма та на 
ва риант ност, осо бе но при чув ст ви тел ни те проек то тексто ве, виж-
да нията на раз лич ни те участ ни ци, с на деж да та да се постиг не 
съгла сие и да се приеме ос нов ният акт – Статутът на МНС, ка то 
най-важ на стъп ка към поста вя не то на меж ду на род на та сце на на 
пър вия постоянен меж ду на ро ден на ка за те лен съд. 

Supplement No. 22 (A/51/22) (https://www.legal-tools.org/doc/e75432/pdf/), Report 
of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal 
Court, Volume II (Compilation of Proposals), General Assembly Offi cial Records 
Fifty-first Session Supplement No. 22A (A/5 1/22) (https://www.legal-tools.org/
doc/03b284/pdf/). 

13 Вж. под роб но за ра бо та та на Подготвителния ко ми тет и Дипломати че ската 
кон фе рен ция: Benedetti, F., J. L. Washburn. Drafting the International Criminal 
Court Treaty: Two Years to Rome and an Afterword on the Rome Diplomatic 
Conference. – Global Governance, 1999, vol. 5, no. 1; Kirsch, P., J. T. Holmes. The 
Rome Conference on an International Criminal Court: The Negotiating Process. – 
American Journal of International Law, 1999, vol. 93, no. 1, 2–12. 
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Заключителната се сия на кон фе рен цията се про веж да след 
те жък дебат, бе ля зан от твър де настъ па тел ни те и изобре та тел ни 
уси лия от стра на на про тив ни ци те на идеята за МНС да про ва лят 
то ва исто ри ческо на чи на ние, но и от сил но то про ти во дейст вие, 
което те сре щат от при вър же ни ци те на Съда. Привържениците са 
твър до ре ше ни про дъл жи ла та го ди ни на ред ра бо та по та зи ре во-
лю цион на ини циати ва на меж ду на род на та об щ ност да се увен чае 
с успех. Сесията на 17 юли е послед на и тряб ва да приклю чи след 
огра ни чен брой ча со ве. Оставащото вре ме до полунощ не поз во-
ля ва де ле га ти те да се ан га жи рат с как ви то и да би ло но ви про ме-
ни в проек та за Статут на МНС. Това не въз пи ра ня кои дър жа ви, 
ка то Индия и САЩ например, да напра вят конкрет ни пред ло же-
ния по прин цип ни въпро си на статута, които по мне нието на не-
посред ст ве ни участ ни ци в кон фе рен цията14 са вни ма тел но под-
бра ни с по тен циала си да по ля ри зи рат кон фе рен цията и да бло ки-
рат по ло жи те лен вот в под кре па на Съда. Норвегия ре аги ра на 
пред ло же нията на САЩ и Индия с кон трапред ло же ние – де ле га-
ти те да не се заемат с но ви идеи за про ме ни в статута. Изразената 
от Норвегия по зи ция е под ло же на на гла су ва не и под кре пе на с 
го ля мо мно зин ст во на де ле га циите. Това е и ва жен тест за очак ва-
но то окон ча тел но гла су ва не на проек та за Статут на МНС. 

Решаващото гла су ва не се про веж да пре ди по лу нощ. Резул-
татът е 120 гла са в под кре па, 7 – про тив, и 21 – въз дър жа ли се. С 
обя вя ва не то на ре зул та та от гла су ва не то за ла та из бухва в апло-
дис мен ти, въз кли ца ния, до ри съл зи, ре зул тат от съз на нието за ре-
во лю цион на та крач ка в раз ви тието на меж ду на род но то пра во. Но 
съ що и по ра ди из клю чи тел но то напре же ние, натру па но през пет-
те сед ми ци на конференцията, из пъл не ни с раз го ре ще ни де ба ти, 
въз ра же ния, опо зи ция, кон ф лик ти, при ли ви и от ли ви в нагла си те 
на де ле га ти те. В край на смет ка, след 75 го ди ни упо ри та ра бо та по 
идеята за постоянен меж ду на ро ден на ка за те лен съд, Конферен-
цията на дипло ма ти чески те пред ста ви те ли на дър жа ви те – членки 
на ООН, в Рим е увен ча на с успех.15 В своята реч по по вод приема-

14 Подробно вж. Schabas, W. The International Criminal Court: A Commentary 
on the Rome Statute. Oxford: Oxford University Press, 2010, 23–25. 

15 По-под роб но вж. Bassiouni, M. C. Historical Survey: 1919–1998. – In: 
Bassiouni, M. C. (ed.). Statute of the International Criminal Court: A Documentary 
History. New York: Transnational Publishers, 1998; Sadat, L., R. S. Carden. The 
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не то на Римския ста тут на МНС то га ваш ният генерален секре тар 
на ООН Кофи Анан опис ва съз да ва не то на Съда ка то „дар на на-
деж да за бъ де щи те по ко ле ния и огром на стъп ка напред по пъ тя 
към уни вер сал ни те чо веш ки пра ва и вър хо вен ст во то на за ко на“16.

II. Ìåæäóíàðîäíèÿò íàêàçàòåëåí ñúä – ñúùíîñò, 
îðãàíè

Международният на ка за те лен съд е пър ва та меж ду на род на 
постоян но дейст ва ща на ка за тел ноправ на ин сти ту ция, ком пе тент-
на да раз след ва, раз глеж да и ре ша ва де ла за престъпле нието ге но-
цид, за престъпле ния сре щу чо ве чест во то, воен ни престъпле ния 
и престъпле нието агре сия. Съдът е не за ви си ма ин сти ту ция със 
свои ор га ни и нор ма тив на уред ба. Международният на ка за те лен 
съд е не за ви сим в дейност та и в ре ше нията си и от ООН. Това 
уточ не ние е осо бе но важ но и е це лен ре зул тат от съз да те ли те на 
МНС. Бидейки от де лен и са мостояте лен орган от ООН, Съдът не 
мо же да бъ де въз пре пятст ван в осъ щест вя ва не то на своя ман дат 
от ве то то на която и да е от постоян ни те дър жа ви – членки на 
Съвета за си гур ност. Отношенията меж ду МНС и ООН се уреж-
дат със спо ра зу ме ние, склю че но меж ду председателя на Съда и 
гене ралния секре тар на ООН.17

Съдът е меж ду на род но юри ди ческо ли це, на което е при да-
де на пра во су бек т ност, необ хо ди ма за осъ щест вя ва не на ман да та 
му. Седалището на МНС е в Хага, Нидерландия. Съдът има офи-
си за връз ка с ООН в Ню Йорк и в се дем дру ги дър жа ви в раз лич-
ни части на све та: Киншаса и Буня в Демократична ре публи ка 
Конго; Кампала – Уганда; Банги – Централноафриканската ре-

New International Criminal Court: An Uneasy Revolution. – Georgetown Law 
Journal, 2000, vol. 88, no. 381; Schabas, W. The International Criminal Court: A 
Commentary on the Rome Statute, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2016; 
Sadat, L. The International Criminal Court and the Transformation of International 
Law: Justice for the New Millennium. Brill, Ardsley, New York: Transnational 
Publishers, 2002. 

16 Кофи Анан. 20 юли 1998 г., реч, достъп на он лайн на https://www.un.org/
press/en/1998/19980720.l2890.html. 

17 Negotiated Relationship Agreement between the International Criminal Court 
and the United Nations, entered into force: 4 October 2004, ICC-ASP/3/Res. 1. 
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публи ка; Абиджан – Бряг на слоновата кост; Тбилиси – Грузия; 
Бамако – Мали. 

Международният на ка за те лен съд се ха рак те ри зи ра с ре ди ца 
осо бе ности, които мо же да бъ дат от кри ти са мо при меж ду на род-
ни ин сти ту ции. Така напри мер в ор га ни за цион на та струк ту ра на 
МНС се на ми рат ор га ни, които в на ционал ни те систе ми са от де-
ле ни един от друг. Подобно на дру ги меж ду на род ни ин сти ту ции, 
в част ност и на три бу на ли те ad hoc, МНС включ ва не са мо съ деб-
ни съста ви (Chambers), но съ що Служба на про ку ро ра (Offi ce of 
the Prosecutor) и Секретариат (Registry). Следва да се под чер тае 
оба че, че ма кар да са под шап ка та на МНС, съ деб ни те съста ви и 
про ку ра ту ра та са на пъл но не за ви си ми един от друг ор га ни, със 
своя струк ту ра, вътреш на уред ба и пра во мо щия. 

Съдиите ка то пра ви ло са 1818 на брой и са раз пре де ле ни в 
три от де ле ния – до съ деб но (Pre-Trial Division), съ деб но (Trial 
Division) и апе ла тив но (Appeals Division). Съгласно чл. 34 (а) на 
Римския ста тут (РС) Председателството (Presidency) е от де лен 
ор ган и се състои от председателя (President) на Съда и два ма за-
мест ник-пред се да те ли, из бра ни с три го ди шен ман дат от съ диите 
с тай но гла су ва не. 

Службата на про ку ро ра (Offi ce of the Prosecutor) има йе-
рар хич на струк ту ра. Тя се огла вя ва от про ку ро ра на МНС, под по-
ма ган в ра бо та та си от за мест ник-прокурор(и).19 Както в преобла-
да ва щи те прав ни систе ми по све та, та ка и про ку ро рът на МНС е 
ини циатор и дви га тел на де ла та пред съ деб ни те съста ви. Служ-
бата на про ку ро ра про веж да и т.нар. пред ва ри тел но раз след ва не 
(preliminary examination) съглас но чл. 15 РС, което мо же да се 
опре де ли ка то ек ви ва лент на пред ва ри тел на про вер ка. Предва-
рително раз след ва не се про веж да в слу чаите, ко га то Службата на 
про ку ро ра не е се зи ра на от ком пе тент ни те за то ва су бек ти по ре-

18 Съгласно чл. 36, ал. 2 РС броят на съ диите мо же да бъ де уве ли чен, ко га то 
то ва е необ хо ди мо и ос но ва тел но. Решението се взе ма от Събранието на дър жа-
ви те – стра ни по Римския ста тут, въз ос но ва на обос но ва но пред ло же ние на 
Председателството на Съда. 

19 До 2022 г. в Службата на про ку ро ра има ше един за мест ник-про ку рор. С 
уве ли ча ва не на ра бо та та на про ку ра ту ра та Общото събра ние на дър жа ви те 
членки ре ши броят на за мест ни ци те да се уве ли чи с още един. Двамата за мест-
ни ци се закле ха на спе циал на це ре мо ния на 8 март 2022 го ди на. 
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да на чл. 12 РС, но про ку ро рът раз по ла га с ин фор ма ция за пре-
стъпле ния, по па да щи в юрис дик цията на Съда. Такава ин фор ма-
ция мо же да се по лу чи от от дел ни дър жа ви, от ор га ни на ООН, от 
меж дупра ви тел ст ве ни или непра ви тел ст ве ни ор га ни за ции, как то 
и от дру ги на деж д ни из точ ни ци (чл. 15, ал. 2 РС). Службата на 
про ку ро ра мо же да се са мо се зи ра, ко га то уста но ви на ли чието на 
кон ф ликт, еска ли ращ до осъ щест вя ва не то на ня кои от съста ви те 
на престъпле ния по чл. 5 РС. Целта на про вер ка та е про ку ро рът 
да пре це ни на ли це ли е доста тъч но ос но ва ние да се за поч не съ-
щин ско пред ва ри тел но раз след ва не с пред ви де ни те в РС про це-
су ал ни после ди ци.20

Най-го ле мият ор ган в систе ма та на МНС е Секретариатът 
(Registry). Структурата му включ ва всич ки дейности, необ хо ди-
ми за функ циони ра не то на МНС, които в на ционал ни те систе ми 
са от не се ни към от дел ни и не за ви си ми един от друг ор га ни.21 
Секретариатът съ дър жа систе ми за си гур ност, за под по ма га не на 
постра да ли те и сви де те ли те, за под кре па на еки пи те на за щи та та, 
за прав на по мощ, за тех ни ческо под дър жа не на систе ми те на 
всич ки ор га ни на МНС, за ра бо та с ме диите и меж ду на род на та 
об щ ност, с места та за за дър жа не на об ви ня еми, под съ ди ми и осъ-
де ни. Секретарят (Registrar) е глав ният ад ми нистра ти вен слу жи-
тел на Съда. Той из пъл ня ва функ циите си под ръ ко вод ст во то на 
председателя на МНС. В ра бо та та си секретарят мо же да бъ де 
под по ма ган от за мест ник. 

Съдиите, про ку ро рът и не го ви те за мест ни ци се из би рат от 
вис шия ор ган на МНС – Събранието на дър жа ви те – стра ни по 
Римския до го вор, за срок от де вет го ди ни, без въз мож ност за пре-
из би ра не. Изборът се из вър ш ва из меж ду кан ди да ти, но ми ни ра ни 
от дър жа ви те – стра ни по статута, които от го ва рят на изиск ва-
нията на чл. 36 и 42 РС. Секретарят и за мест ни кът се из би рат от 

20 Към мо мен та Службата на про ку ро ра е би ла ан га жи ра на с пред ва ри тел но 
раз след ва не в ре ди ца дър жа ви на те ри то рията на раз лич ни кон ти нен ти – 
Колумбия, Хондурас, Северна Корея, Коморос, Камбоджа, Ирак, Габон, Гвинея, 
Боливия, Нигерия, Венецуела. 

21 Например МП, МВР, НСС, МФ, МВнР, ДАНС и дру ги ин сти ту ции, към 
които ор га ни те на съ деб на та систе ма у нас мо гат да при бяг ват за це ли те на осъ-
щест вя ва не на своите пра во мо щия. 
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съ диите за срок от 5 го ди ни с въз мож ност да бъ дат пре из би ра ни 
(чл. 43 РС). 

В систе ма та на МНС е вклю чен и Целеви фонд за обез ще-
тя ва не на жер т ви те на престъпле ния, които са от ком пе тент-
ност та на Съда (Trust Fund for Victims). Фондът е съз да ден на 
ос но ва ние чл. 79 РС с ре зо лю ция22 на Събранието на дър жа ви те – 
стра ни по Римския ста тут. Той е не за ви си мо ор га ни зи ран и от де-
лен от оста на ли те ор га ни на МНС. Основно пред наз на че ние на 
фонда е да при веж да в из пъл не ние влез ли те в си ла ре ше ния на 
съ деб ни те съста ви, поста но вя ва щи из пла ща не то на обез ще те ния 
на постра да ли те от престъпле ния. Той има и по-ши ро ки пра во мо-
щия – по из гот вя не и из пъл не ние на проек ти за под по ма га не на 
на се ле нието, за сег на то от престъпле нията, които са пред мет на 
раз след ва не и ре ша ва не от МНС. 

От 2002 г., ко га то МНС встъп ва в пра во мо щията си по РС и 
за поч ва да функ циони ра, Събранието на дър жа ви те членки 
проявя ва осо бе на ак тив ност за оси гу ря ва не на ефек тив но то функ-
циони ра не на фонда съглас но пра во мо щията, въз ло же ни му по 
Статута.23 По-конкрет но, с по ре ди ца от ре зо лю ции Събранието 
на дър жа ви те – стра ни по РС, приема Правила за фонда и уреж да 
дру ги аспек ти от не го ва та дейност.24

Фондът е ос нов но фи нан си ран от да ре ния от дър жа ви те – 
стра ни по РС25, от тре ти дър жа ви, от па рич ни сред ст ва, събра ни 
чрез гло би и кон фиска ции, поста но ве ни с осъ ди тел ни при съ ди, и 
от бю дже та на Съда. 

22 Resolution ICC-ASP/1/Res. 6. 
23 Член 79 РС. 
24 Resolution ICC-ASP/3/Res. 7 – съз да ва не на Секретариата; Resolution ICC-

ASP/4/Res. 3 – Правила на фонда; Resolution ICC-ASP/4/Res. 5 – за пъл ва не на 
по зи ции в Борда на ди рек то ри те; Resolution ICC-ASP/4/Res. 7 – про ме ни, за ся-
га щи ман да та на чле но ве на Борда на ди рек то ри те; Resolution ICC-ASP/6/Res. 
3 – про ме ни в Правилата на фонда; Resolution ICC-ASP/6/Res. 3 – от нос но 
добро вол ни вноски към фонда, пред наз на че ни от вно си те ля за конкрет ни це ли. 

25 Дарения до се га са напра ви ли след ни те дър жа ви: Австрия, Андора, Белгия, 
Грузия, Естония, Испания, Италия, Ирландия, Кипър, Лихтенщайн, Люксем-
бург, Нигерия, Нидерландия, Обединеното кралство, Португалия, Република 
Корея, Сиера Леоне, Словакия, Словения, Унгария, Уругвай, Финландия, 
Франция, Чешката ре публи ка, Швеция, Япония. 
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Фондът е са мостояте лен ор ган със своя ор га ни за ция – Бюро 
на ди рек то ри те, Секретариат и изпълнителен ди рек тор. Фондът 
раз по ла га и със срав ни тел но мал ка по обем ад ми нистра ция. 

Събранието на дър жа ви те – стра ни по РС (Assembly of 
State Parties), е вис шият ор ган на МНС. Разпоредбата на чл. 112 
РС уреж да не го ва та ор га ни за ция и пра во мо щия, свър за ни с по ли-
ти ка та на Съда, бю дже та, из бо ра на съ дии, про ку рор и не го ви за-
мест ни ци, про мя на в нор ма тив на та уред ба, от но ше ния с ООН и 
от дел ни дър жа ви и др. 

III. Ïðèëîæèìî ïðàâî

Римският ста тут е пър вият ос но вен нор ма ти вен акт на меж-
ду на ро ден съд или три бу нал, в който има спе циален текст, озагла-
вен „Приложимо пра во“26. Тази раз по ред ба съ дър жа из точ ни ци те 
на при ло жи мо пра во пред МНС, под ре де ни в йе рар хич на систе-
ма. 

Съгласно чл. 21 РС Съдът при ла га на пър во място Римския 
ста тут. Важно до пъл не ние към прав на та уред ба на МНС са дру ги 
два важ ни ак та – Елементи на престъпле нията (Elements of 
Crimes) и Правилник за про це ду ра та и до каз ва не то27 (Rules of 

26 Другите ad hoc или сме се ни по своята същ ност съ ди ли ща и три бу на ли осъ-
щест вя ват ман да та си въз ос но ва на съ от вет ни те свои ста ту ти, но без да уточ ня-
ват оста на ли те из точ ни ци на при ло жи мо пра во – меж ду на род но до го вор но пра-
во, оби чай но пра во, об щи прин ци пи на пра во то, на ка за тел но пра во на от дел ни 
дър жа ви. Решението кои точ но от по со че ни те из точ ни ци да се при ло жат към 
конкре тен ка зус, е оста ве но на съ диите. По-под роб но вж. Schabas, W. The 
International Criminal Court, A Commentary on the Rome Statute. – Oxford 
Commentaries on International Law, 2010, 381–382. 

27 По своята същ ност Правилникът за про це ду ра та и до каз ва не то е ана лог на 
Наказателно-про це су ал ния ко декс в на ционал но то ни за ко но да тел ст во. През го-
ди ни те на функ циони ра не то на Съда в то зи ва жен акт от прав на та рам ка на 
МНС са напра ве ни ре ди ца про ме ни, це ля щи да от го во рят на нуж ди те на прак-
ти ческа та про це су ал на дейност. В то ва от но ше ние вж.: правило 4 (се сии на пле-
ну ма на съ диите: Resolution ICC-ASP/10/Res. 1); правило 4bis (пра во мо щия на 
Председателството на МНС: Resolution ICC-ASP/10/Res. 1); правило 26 (до-
пусти мост на жал би сре щу съ дии и про ку ро ра на МНС: Resolution ICC ASP/17/
Res. 2); правило 68 (из пол з ва не на пис ме ни по ка за ния в съ деб но то произ вод ст-
во: Resolution ICC-ASP/12/Res. 7); правило 100 (място за про веж да не на съ деб-
ни те за се да ния: Resolution ICC-ASP/12/Res. 7); правило 132bis (опре де ля не на 
ед но ли чен съ дия за под го тов ка на съ деб но то произ вод ст во: ICC-ASP/11/Res. 2); 
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Procedure and Evidence), съ що приети от Събранието на дър жа ви-
те – стра ни по РС. Съдиите в пле нар но за се да ние приемат и 
Правила на Съда (Regulations of the Court), с които се за пъл ват 
праз но ти в нор ма тив на та уред ба, ка то напри мер правило 55, 
регла мен ти ра що въз мож ност та съ деб ният състав по съ щест во то 
на де ло то да из ме ня прав на та ква ли фи ка ция на деянието. 

При осъ щест вя ва не на своите пра во мо щия Съдът се ръ ко во-
ди и от при ло жи ми те до го во ри, прин ци пи и пра ви ла на меж ду на-
род но то пра во, вклю чи тел но от те зи, при ло жи ми по вре ме на въ-
оръ жен кон ф ликт (чл. 21, ал. 1, б. „b“ РС). 

Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, б. „с“ РС пред виж да въз мож-
ност МНС да при бяг ва и към об щи те прин ци пи на на ционал но то 
за ко но да тел ст во на раз лич ни те прав ни систе ми на све та, вклю чи-
тел но на оне зи дър жа ви, които обик но ве но би ха има ли юрис дик-
ция по от но ше ние на конкрет но то престъпле ние. Условието, 
което поста вя раз по ред ба та, е прин ци пи те да не са не съв мести ми 
с меж ду на род но то пра во и с меж ду на род но приз на ти те нор ми и 
стан дар ти в та зи област. 

При осъ щест вя ва не на своите пра во мо щия съ деб ни те съста-
ви на МНС мо гат да се ръ ко во дят и от юриспру ден цията на Съда 
(чл. 21, ал. 2 РС). 

Особено вни ма ние заслу жа ва от кроено то в края на текста на 
чл. 21, ал. 3 РС изиск ва не тъл ку ва не то и при ла га не то на при ло-
жи ми те нор ма тив ни тексто ве да бъ де съ обра зе но с меж ду на род но 
приз на ти те пра ва на чо ве ка. 

Тук е място то да се по со чи осо бе но важ на ха рак те ристи ка на 
прав на та рам ка на МНС. Това е пър вият ста тут на меж ду на род на 
на ка за тел ноправ на ин сти ту ция, кой то съ че та ва под хо ди от две те 
ос нов ни прав ни тра ди ции на све та – кон ти нен тал ната и ан гло-
саксон ската. Дългият път от са ма та идея за съз да ва не на 
постоянен МНС през го ди ни те на ин тен зив на ра бо та по ре али зи-

правило 134bis (непри съст ве но участие в съ деб но за се да ние посред ст вом 
видеотехнологии); правило 134ter (ос во бож да ва не от явя ва не пред съд: ICC-
01/09-01/11-1881-Red); правило 134quarter (ос во бож да ва не от явя ва не пред съд 
по ра ди из клю чи тел ни об щест ве ни за дъл же ния: Resolution ICC-ASP/12/Res. 7); 
правило 165 (въз мож ност та за про веж да не на до съ деб но и съ деб но произ вод ст-
во от ед но ли чен състав по де ла за престъпле ния сре щу пра во съ дието по чл. 70 
РС). 
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ра не на идеята, пъл но то ѝ изоста вя не в опре де ле ни пе риоди от 
вре ме, до три ум фа на меж ду на род на та об щ ност в Рим на 17 юли 
1998 г. е бе ля зан не са мо от труд ни по ли ти чески про це си, но и от 
слож ни про фе сионал ни диску сии, вклю чи тел но как да бъ дат съ-
че та ни най-добри те под хо ди от за ко но да тел ст во то и прак ти ки те 
на ос нов ни те прав ни тра ди ции. Дори бе гъл преглед на РС от-
кроява тексто ве, кло ня щи към кон ти нен тал на та систе ма или към 
систе ма та на ан гло саксон ско то пра во. В ня кои раз по ред би пък са 
впле те ни еле мен ти и от две те тра ди ции. За прав ни ци, из ку ше ни в 
област та на срав ни тел но то пра во, РС е из клю чи тел но ин те рес но 
че ти во, а за при ла га щи те то зи меж ду на ро ден нор ма ти вен акт в 
произ вод ст ва та по де ла та пред Съда пиете тът към срав ни тел но то 
пра во се оказ ва осо бе но по ле зен. 

Този под ход на съз да те ли те на РС след ва да бъ де при ветст-
ван при срав не нието с преобла да ва ла та през го ди ни те тен ден ция 
в дру ги меж ду на род ни съ ди ли ща и три бу на ли (ка то Междуна-
родния на ка за те лен за три бу нал за бив ша Югославия, за Руанда, 
Специалния три бу нал за Сиера Леоне), чиято прав на уред ба поч-
ти из ця ло е под чи не на на ан гло саксон ска та тра ди ция. С го ди ни те 
нор ма тив на та уред ба на те зи ин сти ту ции пре тър пя ва раз ви тие 
към опре де ле ни ра ционал ни под хо ди на кон ти нен тал на та прав на 
фи ло со фия и прак ти ка, ка то осъз на та необ хо ди мост за по ви ша ва-
не на ефек тив ност та на произ вод ст ва та по де ла та. Определянето 
на МНС ка то „Съд на све та“ и стре ме жът на не го ви те съз да те ли 
той да при до бие уни вер сал на юрис дик ция, естест ве но, на ла га да 
се об съж дат рав ностой но и да се въз приемат най-добри те образ-
ци от ос нов ни те тра ди ции на све та.28

28 Във връз ка с то ва ня ма да е не вяр но да се по со чи, че тен ден цията на-
ционал ни те систе ми да дър жат под око за ко но да тел ст во то и прак ти ки те на дру-
ги дър жа ви е ос нов на ха рак те ристи ка на про ме ня щи те се на ционал ни уред би в 
стре ме жа им праг ма тич но и от го вор но да ре аги рат на постоян ни те но вости и 
пре диз ви ка тел ст ва, които очак ват своевре мен на и адек ват на ре ак ция от дър жа-
ви те. 
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IV. Ïðåñòúïëåíèÿ ïîä þðèñäèêöèÿòà íà 
Ìåæäóíàðîäíèÿ íàêàçàòåëåí ñúä

Доколкото МНС е под чи нен на ос нов ния за ми съл да бъ де 
постоянен, неогра ни чен във вре ме то „Съд на све та“ с ком пе тент-
ност по от но ше ние на по се га тел ст ва вър ху из кон ни за чо ве чест-
во то цен ности, не го ва та юрис дик ция по де фи ни ция след ва да бъ-
де огра ни че на до смя та ни те за най-теж ки престъпле ния. Поради 
то ва по вре ме на Римската кон фе рен ция въпро сът за престъп ни те 
по се га тел ст ва, които да бъ дат вклю че ни в ком пе тент ност та на 
МНС, се от кроява ка то цен тра лен и по раж да раз го ре ще на та об-
мя на на идеи, пред ло же ния и по зи ции на раз лич ни те участ ни ци. 
Материалната юрис дик ция се опре де ля ка то „сър це ви на та, яд ро-
то на де ба та на де ба ти те“29. В край на смет ка е постиг на то съгла-
сие МНС да е ком пе тен тен да се произ на ся по че ти ри ви да 
престъпле ния, по со че ни в чл. 5 РС – ге но цид, престъпле ния про-
тив чо ве чест во то, воен ни престъпле ния и престъпле нието агре-
сия. Подробна уред ба на от дел ни престъп ни съста ви и на еле мен-
ти те на вся ко от те зи престъпле ния е раз гър на та в чл. 6, 7, 8, 8bis, 
15bis, 15ter, а съ що и в Елементите на престъпле нията. 

По от но ше ние на престъпле нието агре сия Римската кон фе-
рен ция от 1998 г. пости га са мо прин цип но съгла сие то ва 
престъпле ние да бъ де вклю че но в ка та ло га на престъпле нията по 
чл. 5 РС. Дефиницията с раз гър на ти те еле мен ти на престъпле-
нието агре сия и про це дур ни те пра ви ла за упраж ня ва не на юрис-
дик цията на Съда са диску ти ра ни и приети 7 го ди ни по-къс но, по 
вре ме на пър ва та кон фе рен ция по ре ви зия на Римския ста тут в 
съ от ветст вие с чл. 121 РС, състояла се в Кампала, Уганда, от 31 
май до 11 юни 2010 го ди на.30

29 По-под роб но вж. Schabas, W. The International Criminal Court, A 
Commentary on the Rome Statute. – Oxford Commentaries on International Law, 
2010, р. 101 ff. 

30 Подробно за конференцията вж.: Nsereko, D. The Kampala Review 
Conference: The Capstone of the Rome System. – Criminal Law Forum, 2011, vol. 
22; Kaul, H.-P. Kampala June 2010 – A First Review of the ICC Review 
Conference. – Goettingen Journal of International Law, 2010, vol. 2, 649–667; Kress, 
C., L. v. Holtzendorff. The Kampala Compromise on the Crime of Aggression. – 
Journal of International Criminal Justice, 2010, vol. 2, 1179–1217. 
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Различният под ход към престъпле нието агре сия мо же да бъ-
де обяс нен с не го ва та из клю чи тел но слож на същ ност и с въз мож-
ни те по ли ти чески послед ст вия, пре ди всич ко с въз мож ност та да 
се раз след ват дейст вията на от дел ни дър жа ви за престъп ни по се-
га тел ст ва вър ху те ри то рията и граж да ни те на дру га/и дър жа ва/и 
и привли ча не към на ка за тел на от го вор ност на вис ши дър жав ни 
ръ ко во ди те ли, взе ли ре ше нията за те зи по се га тел ст ва.31

V. Îñíîâíè ïðèíöèïè

Основният прин цип, вър ху кой то е из гра де на ця лост на та 
кон цеп ция за МНС, е прин ци път на до пъл ва ща та юрис дик-
ция.32 Този прин цип пре допре де ля същ ност та на МНС и затова 
на ми ра място в пре ам бю ла на РС, къде то са из ве де ни на пре ден 
план во де щи те прин цип ни по ло же ния, на които се ос но ва ва ця-
лост на та нор ма тив на уред ба на Съда. 

Съгласно то зи ос но во по ла гащ прин цип за престъпле нията, 
по па да щи под юрис дик цията на МНС, е во де що пра во мо щието 
на дър жа ви те да осъ щест вя ват на ка за тел но преслед ва не, ко га то 
престъпле нието е из вър ше но на те ри то рията на съ от вет на та дър-
жа ва или от ней ни граж да ни.33 Този во дещ посту лат е из ве ден в 
параграф 10 на пре ам бю ла, кой то нед вус мисле но под чер та ва, че 

31 Вж. напри мер Clark, R. Negotiating Provisions Defining the Crime of 
Aggression, its Elements and the Conditions for ICC Exercise of Jurisdiction Over 
It. – The European Journal of International Law, 2010, vol. 20, no. 4. 

32 Подробно за същ ност та на МНС вж.: El Zeidy, M. The Principle of Comple-
mentarity in International Criminal Law: Origine, Development and Practice, 2008; 
Stahn, C., M. El Zeidy (eds.). The International Criminal Court and Com-
plementarity: From Theory to Practice. 2 vols. Cambridge: CUP, 2011; Benzing, M. 
The Complementarity Regime of the International Criminal Court: International 
Criminal Justice between State Sovereignty and the Fight Against Impunity. – Max 
Planck Yearbook of United Nations Law, 2003, vol. 7, 591–632; Kleffner, J. K. The 
Impact of Complementarity of National Implementation of Substantive International 
Criminal Law. – Journal of International Criminal Justice, 2003, vol. 1, p. 86; 
Webb, P., M. Bergsmo. International Criminal Courts and Tribunals, Comple-
mentarity and Jurisdiction. – In: Max Planck Encyclopedia of Public International 
Law, available at: Oxford Public International Law: International Criminal Courts 
and Tribunals, Complementarity and Jurisdiction (ouplaw.com); Ковачева, Д. 
Международният на ка за те лен съд: уч ре дя ва не и до пъл ва ща юрис дик ция. С.: 
УИ „Св. Климент Охридски“, 2018. 

33 Римски ста тут, преамбюл, параграф 6. 
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МНС има до пъл ва ща юрис дик ция към та зи на на ционал ни те 
власти. Съответно МНС мо же да се на ме си и да привле че към от-
го вор ност из вър ши те ли те на престъпле ния един ст ве но ако ком-
пе тент ни те на ционал ни ор га ни не же ла ят или не мо гат да сто рят 
то ва. Принципът на до пъл ва ща та юрис дик ция яс но от кроява ро-
ля та на МНС – той дейст ва ка то „послед на ин стан ция“, която се 
зад виж ва са мо при без дейст вие на ком пе тент ни те на ционал ни 
власти. С то зи под ход се пости га ба ланс меж ду за чи та не то на су-
ве рен но то пра во на вся ка дър жа ва за на ка за тел но преслед ва не на 
престъпле ния, из вър ше ни под ней на юрис дик ция, и опра во мо ща-
ва не то на меж ду на род на та об щ ност да се на ме си при ня кое от 
гор ни те об стоятел ст ва, за да не оста нат не на ка за ни ед ни от най-
се риоз ни те престъп ни по се га тел ст ва. Идеята на съз да те ли те на 
МНС е той да слу жи ка то га ран ция сре щу произ вол и то ле ри ра не 
на не на ка зу емост на из вър ши те ли те на най-теж ки те престъпле-
ния, които по своята същ ност и об хват раз тър с ват ос но ви те на 
де мокра тич ния пра вов ред. 

Останалите ос нов ни прин ци пи, вър ху които се из граж да 
систе ма та на РС, са из чер па тел но раз гър на ти в раз по ред би те на 
чл. 22–33 РС. Принципите въз произ веж дат всеоб що приз на ти те 
стан дар ти на де мокра тич ни те прав ни систе ми на све та.34

Специално вни ма ние заслу жа ва раз по ред ба та на чл. 27 РС, 
която из ключ ва при ло же нието на иму ни тет за из вър ши те ли те на 
престъпле нията, по па да щи под юрис дик цията на МНС, вклю чи-
тел но за ли ца, заема щи ръ ко вод ни по зи ции в ор га ни за цията на 
дър жав на та власт. С при съ еди ня ва не то си към Римския до го вор 
дър жа ви те се съгла ся ват с не го ва та прав на рам ка, вклю чи тел но с 
раз по ред ба та на чл. 27 РС. 

34 Член 22 – nullum crimen sine lege; чл. 23 – nulla poena sine lege; чл. 24 – 
забра на за обрат но дейст вие на за ко на; чл. 25 – лич на на ка за тел на от го вор ност; 
чл. 26 – не на ка зу емост на ли ца на въз раст под 18 го ди ни; чл. 27 – непри ло жи-
мост на иму ни тет не за ви си мо от офи циал но то ка чест во на из вър ши те ля; 
чл. 28 – на ка за тел на от го вор ност на ко ман ди ри и дру ги воено на чал ни ци; 
чл. 29 – лип са на дав ност за престъпле нията под юрис дик цията на Съда; чл. 31 – 
ос но ва ния, из ключ ва щи на ка за тел на та от го вор ност; чл. 32 – фак ти ческа или 
прав на греш ка; чл. 33 – на ка за тел на от го вор ност за престъпле ния, из вър ше ни в 
из пъл не ние на непра во мер на за по вед. 
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Изключването на иму ни те та от прав на та уред ба на МНС 
пре диз ви ка раз ностран ни ре ак ции, простран ни диску сии и про ти-
во ре чи ви виж да ния сред све тов на та прав на об щ ност, ко га то про-
ку ро рът на МНС пов диг на об ви не ние сре щу дейст ва щия то га ва 
пре зи дент на Судан Омар ал Башир (Omar Al-Bashir)35 за ге но цид, 
престъпле ния сре щу чо ве чест во то и воен ни престъпле ния. 
Усложненията по тъл ку ва не то и при ла га не то на чл. 27 РС произ-
ти ча ха от об стоятел ст во то, че Судан не е стра на по Римския до го-
вор и сле до ва тел но не би тряб ва ло да бъ де об вър зан от ре ше нията 
на МНС. Специфично об стоятел ст во в то зи слу чай оба че бе ше 
на чи нът, по кой то Службата на про ку ро ра встъ пи в пра во мо-
щията си по РС. За престъпле нията в Дарфур, Судан, про ку ро рът 
на МНС бе ше се зи ран от Съвета за си гур ност на ООН с Резолюция 
№ 1593/2005 го ди на. Резолюцията за дъл жа ва ше Судан ка то дър-
жа ва – членка на ООН, за дъл же на по Хартата на ор га ни за цията, 
да съ дейст ва на раз след ва не то. Тя съ щевре мен но при зо ва ва ше 
всич ки дър жа ви – членки на ООН, да оказ ват нуж но то съ дейст-
вие на Съда. Сложността на конкрет на та си ту ация реф лек ти ра и 
вър ху ре ше нията на раз лич ни съ деб ни съста ви, опра во мо ще ни да 
се произ на сят по не из пъл не нието на за по вед та за арест сре щу 
бив шия ве че пре зи дент на Судан, и по ве де нието на дър жа ви – 
членки по Римския до го вор, за дъл же ни да оказ ват съ дейст вие в 
то ва от но ше ние. Създава се про ти во ре чи ва съ деб на прак ти ка36 и 
в край на смет ка въпро сът за иму ни те та на Ал Башир пред МНС, 

35 Вж. Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, Decision on the 
Prosecution’s Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al-
Bashir, 4 March 2009, ICC-02/05-01/09-3. Вж. съ що Prosecutor v. Omar Hassan 
Ahmad Al-Bashir, Second Warrant of Arrest for Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, 12 
July 2010, ICC-02/05-01/09-95 (вто ра та за по вед за арест се от на ся до престъпле-
нието геноцид).

36 Вж.: PTCII, Decision under article 87 (7) of the Rome Statute on the non-
compliance by Jordan with the request by the Court for the arrest and surrender o[f] 
Omar Al-Bashir, 11 December 2017, ICC-02/05-01/09-309; PTCII, Decision under 
article 87 (7) of the Rome Statute on the non-compliance by South Africa with the 
request by the Court for the arrest and surrender of Оmar Al-Bashir, 6 July 2017, 
ICC-02/05-01/09-302; PTCII, Decision on the Cooperation of the Democratic 
Republic of the Congo Regarding Omar Al Bashir’s arrest and Surrender to the Court, 
9 April 2014, ICC-02/05-01/09-195; PTCI, Corrignedum to the Decision Pursuant to 
Article 87 (7) of the Rome Statute on the Failure by the Republic of Malawi to 
Comply with the Cooperation Requests Issued by the Court with Respect to the Arrest 
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и по-об що – на дър жав ни те гла ви, бе от не сен до апелативната ин-
стан ция от Йордания – дър жа ва членка, която об жал ва ре ше-
нието, с което бе по ри ца на за не из пъл не ние на за дъл же нията си 
по част 9 от РС.37 Последва про дъл жи тел на раз мя на на прав ни 
ста но ви ща меж ду стра ни те по де ло то. Получени са и мно гоброй-
ни ста но ви ща от т.нар. прияте ли на съ да (amicus curiae), които се 
от зо ва ват на по ка на та на апелативния състав, счел за умест но и 
по лез но да об хва не въз мож но най-го лям спек тър от про фе сионал-
ни под хо ди към пробле ма за иму ни те ти те пред МНС. Поканата 
на апела тивния състав е от пра ве на към ООН, Африканския съ юз, 
Лигата на арабските дър жа ви, Организацията на амери канските 
дър жа ви, към дър жа ви те членки и към изя ве ни пред ста ви те ли на 
ака де мич на та об щ ност в област та на меж ду на род но пра во.38 В съ-
деб но то за се да ние са из слу ша ни зна чи те лен брой от пред ста ви-
ли те ста но ви ща. След по ве че от го ди на Съдът се произ на ся окон-
ча тел но, ка то пот вър ж да ва непри ло жи мост та на иму ни тет по де-
ла та пред МНС, не за ви си мо от то ва кол ко ви со ко поста вен е из-
вър ши те лят в йе рар хията на дър жав ни те ин сти ту ции.39

VI. Ïðîöåñóàëíè ñòàäèè íà ïðîèçâîäñòâîòî ïðåä 
Ìåæäóíàðîäíèÿ íàêàçàòåëåí ñúä

Разследване от Службата на про ку ро ра
Процесуалното раз ви тие пред МНС е сход но с то ва пред 

дру ги меж ду на род ни съ ди ли ща и три бу на ли, как то и с про це ду-
ри те в преобла да ва щи те на ционал ни систе ми. 

and Surrender of Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, 13 December 2011, ICC-02/05-
01/09-139-Corr. 

37 The Hashemite Kingdom of Jordan’s appeal against the „Decision under article 
87 (7) of the Rome Statute on the non-compliance by Jordan with the request by the 
Court for the arrest and surrender [of] Omar Al-Bashir“, 12/03.2018, ICC-02/05-
01/09. 

38 Order Inviting Expressions of Interest, paras 2–4, http://www.legal-tools.org/
doc/faf92a/. 

39 Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, Judgment in the Jordan Refferral 
re-Al Bashir Appeal, 6 May 2019, ICC-02/05-01/09-397-Corr, paras 1–4, 7, 46, 
95–132. 
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Основен дви га тел на про це са е Службата на про ку ро ра, 
чиито пра во мо щия са уре де ни в мно жест во раз по ред би на 
Статута, ка то чл. 15, 53, 54 РС. Упражняването на те зи пра во мо-
щия за ви си от опре де ле ни усло вия, из рич но уре де ни в РС, ка то: 
юрис дик ция по вре ме – престъпле нията тряб ва да са из вър ше ни 
след вли за не то в си ла на Статута на 1 юли 2002 г.40, да са из вър-
ше ни на те ри то рията на дър жа ва – членка по Римския до го вор41, 
или от граж да нин на та ка ва дър жа ва.42

Прокурорът на МНС встъп ва в пра во мо щията си по раз след-
ва не, ко га то бъ де се зи ран от опра во мо щен по РС су бект – дър жа-
ва – стра на по Статута43, или от Съвета за си гур ност на ООН, ко-
га то дейст ва съглас но гла ва VII от Хартата на ООН.44 Римският 
ста тут пред виж да съ що въз мож ност дър жа ва, която не се е при съ-
еди ни ла към Римския до го вор, да се зи ра Съда, ка то де по зи ра 
декла ра ция, че приема юрис дик цията на Съда по от но ше ние на 
конкрет но престъпле ние.45

Интересен факт от прак ти ка та на МНС до се га е, че в ре ди ца 
слу чаи дър жа ви се зи рат Службата на про ку ро ра с иска не за раз-
след ва не на престъпле ния, из вър ше ни в соб ст ве на та им стра на, 
ка то с то ва се от каз ват от су ве рен но то си пра во да про веж дат на-
ка за тел но то преслед ва не за те зи престъпле ния. Тази прак ти ка до-
ба вя към нор ма тив на та тер ми но ло гия на Съда из ра за „са мо от на-
ся не на си ту ация за раз след ва не“ (self-referral).46 Такъв е слу ча ят 
с пър во то раз след ва не на престъпле ния, из вър ш ва ни на те ри то-
рията на Уганда и съ сед ни дър жа ви в про дъл же ние на по ве че от 
30 го ди ни от т.нар. Божия ар мия за съпро тивле ние (Lord’s 
Resistance Army).47 С декла ра ция пре зи ден тът на Уганда Мусе-
вени (Museveni) пред ста вя пред Службата на про ку ро ра иска не 

40 Член 11 РС – юрис дик ция по вре ме. 
41 Член 12, ал. 2, б. „а“ – те ри то риал на юрис дик ция. 
42 Член 12, ал. 2, б „б“ – лич на юрис дик ция. 
43 Член 13, б. „а“. 
44 Член 13, б. „б“. 
45 Член 12, ал. 3 РС. 
46 Вж. по-под роб но по въпро са: Robinson, D. The Controversy over Territorial 

State Referrals and Refl ections on ICL Discourse. – Journal of International Criminal 
Justice, 2011, vol. 9, 355–384; Kress, C. Self-Referrals and Waivers of Comple-
mentarity. – Journal of International Criminal Justice, 2004, vol. 2, 944–948. 

47 Разследването на си ту ацията в Уганда от Службата на про ку ро ра до ве де до 
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да се на ме си и да про ве де на ка за тел но преслед ва не за те зи пре-
стъпле ния. Примерът на Уганда е послед ван от дру ги дър жа ви 
членки, ка то Демократична ре публи ка Конго48, Централнoaфри-
канскатa ре публи ка49 и Мали50. Палестина съ що се зи ра про ку ро-
ра, кой то на 3 март 2021 г. ре ши да за поч не раз след ва не, но до 
мо мен та то ва не е до ве ло до пов ди га не на об ви не ние сре щу 
конкрет ни ли ца. 

Практиката на МНС от кроява два слу чая, ко га то Съветът за 
си гур ност на ООН встъп ва в пра во мо щията си да се зи ра Службата 
на про ку ро ра по чл. 13, б. „b“ РС. Това са иска нията за раз след ва-
не на си ту ацията в Дарфур, Судан51, и Либия.52 Проведеното раз-
след ва не до ве де до три де ла53, ка то по ед но то е привле чен към 
на ка за тел на от го вор ност Муамар Кадафи. Производството сре щу 
не го е прекра те но на 22 ноем ври 2021 г. по ра ди не го ва та смърт. 

Когато бъ де се зи ран по пред ви де ния в РС ред, про ку ро рът 

две де ла: Prosecutor v. Joseph Kony and Vincent Otti; Prosecutor v. Dominic 
Ongwen. 

48 От раз след ва не то на си ту ацията в Демократична ре публи ка Конго след ват 
шест де ла: Prosecutor v. Thmomas Lubanga Dylo; Prosecutor v. Bosco Ntaganda; 
Prosecutor v. Germain Katanga; Prosecutor v. Mbarushimana; Prosecutor v. 
Mudacumura; Prosecutor v. Mathieu Ngudjolo Chui. 

49 Резултат от раз след ва не то на си ту ацията в Централнoaфриканскатa ре-
публи ка са две де ла: Prosecutor v. Jean Pierre Bemba; Prosecutor v. Jean Pierre 
Bemba et al. 

50 Две са де ла та, произ ти ча щи от раз след ва не то на си ту ацията в Мали: 
Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi; Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag 
Mohamed Ag Mahmoud. 

51 Вж. Resolution 1593 (2005). 
52 Вж. Resolution 1970 (2011). 
53 По-под роб но за те зи де ла вж.: Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi and 

Abdullah Al-Senussi. Делото по от но ше ние на Abdullah Al-Senussi е обя ве но за 
не до пусти мо пред МНС на 11 ок том ври 2013 г. и е из пра те но по ком пе тент ност 
на на ционал ни те съ ди ли ща. Решението на съ деб ния състав е об жал ва но пред 
aпелативния състав, кой то го пот вър ж да ва. Вж. Prosecutor v. Abdullah Al-
Senussi, Judgment on the appeal of Mr Abdullah Al-Senussi against the Decision of 
Pre-Trial Chamber I of 11 October 2013 entitled „Decision on the admissibility of the 
case against Abdullah Al-Senussi“, ICC-01/11-01/11-565; за дру ги те де ла вж. 
Prosecutor v. Al-Tuhamy Mohamed Khaled. Това де ло съ що е прекра те но на 7 сеп-
тем ври 2022 г. по ра ди смър т та на об ви ня емия. Също по ра ди смърт на об ви ня-
емия на 15 юни 2022 г. е прекра те но и тре то то де ло – Prosecutor v. Mahmoud 
Mustafa Busayf Al-Werfalli. 
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не е длъ жен не за бав но да пристъ пи към съ щин ско раз след ва не, 
привли ча не на об ви ня ем и вна ся не на де ло то в съ да. На ос но ва та 
на по лу че ни те ма те риали Службата на про ку ро ра тряб ва да пре-
це ни на ли це ли е изиску ема та по РС юрис дик ция – ма те риал на, 
по вре ме, те ри то риал на и лич на. 

Римският ста тут пред виж да въз мож ност за за поч ва не на раз-
след ва не и по ини циати ва на про ку ро ра. Ключовата ро ля на про-
ку ро ра – вклю чи тел но въз мож ност та сам, по своя ини циати ва да 
за поч не раз след ва не, което мо же да достиг не до клю чо ви, най-
ви со ко поста ве ни ли ца – от кроява пробле ма ти ка та за то ва пра во-
мо щие на про ку ро ра ка то цен трал на те ма при об съж да не то на 
идеята за МНС, под го тов ка та и про веж да не то на Римската кон-
фе рен ция. То съсре до то ча ва зна чи тел на част от вре ме то и уси-
лията на всич ки ан га жи ра ни с раз ра бот ва не то и ре али за цията на 
кон цеп цията за постоян но дейст ващ „Съд на све та“. Това пра во-
мо щие по раж да през го ди ни те осо бе на загри же ност, про ти во ре-
чи ви по зи ции на дър жа ви те и ед ни от най-раз го ре ще ни те диску-
сии по от но ше ние на МНС.54

Интензитетът на де ба ти те и раз но обра зието на под хо ди те 
към пра во мо щията на про ку ро ра не са из не на да за ни ко го и имат 
своето обяс не ние във въз мож ни те после ди ци от пре ко мер но го-
ля ма, неогра ни че на, без кон трол на власт на службата му. Пред-
ста вителите на дър жа ви те и дру ги те участ ни ци са се риоз но загри-
же ни от въз мож но непред ска зу емо по ве де ние на про ку ро ра. 

54 Bergsmo, M., D. Zhu. Article 15: Prosecutor. – In: Ambos, K. (ed.). The Rome 
Statute of the International Criminal Court: Article-by-Article Commentary. 4th ed. 
C. H. Beck, Hart, Nomos, 2022, 881–898; Kaushik, P. Judicial Review under Article 
15 of the Rome Statute and the „Interests of Justice“: Towards a Renewed 
Understanding. – Journal of International Criminal Justice, 2020, vol. 18, 1157–1184; 
Schabas, W. Prosecutorial Discretion v. Judicial Activism at the International 
Criminal Court. – Journal of International Criminal Justice, vol. 6, 731–761; 
J. R. W. D. The Offi ce of the Prosecutor. – In: Cassese, A. et al. The Rome Statute 
of the International Criminal Court: A Commentary. Vol. I. Oxford: Oxford 
University Press, 2002, p. 269; Lee, R. and others (eds.). The International Criminal 
Court: Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence. Transnational 
Publishers, 2001; Fernandez, S. The Role of the International Prosecutor. – In: Lee, 
R. S. (ed.). The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute – 
Issues, Negotiations, Results. The Hague, London, Boston: Kluwer Law International, 
1999. 
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Изразените опа се ния не из ключ ват не го ва евен ту ал на по ли ти-
ческа ан га жи ра ност и мо ти ва ция, която би могло да ге не ри ра 
опас ни после ди ци за меж ду дър жав ни те от но ше ния и ми ра. 
Изказва се загри же ност, че то ва без спор но би навре ди ло на до ве-
рието, което МНС тряб ва да вну ша ва. Това на ла га в за ко но да тел-
на та рам ка на МНС да на ме рят място раз по ред би, съз да ва щи га-
ран ции сре щу произ во лен под ход. За участ ни ци те в кон фе рен-
цията на дипло ма ти чески те пред ста ви те ли на дър жа ви те – членки 
на ООН, в Рим пра во мо щието на про ку ро ра да за поч не раз след-
ва не по своя ини циати ва е до пусти мо, но са мо след раз ре ше ние 
на съ де бен състав за до съ деб но произ вод ст во. Гаранцията сре щу 
въз мож но произ вол но по ве де ние на про ку ро ра е за ло же на в уред-
ба та на чл. 15 и 53 РС. Досега по ини циати ва на Службата на про-
ку ро ра и след по ло жи тел но ре ше ние на съ деб ния състав се про-
веж да раз след ва не на престъпле ния в Кения, Брега на сло но ва та 
кост, Грузия, Бурунди и Афганистан.55

Преди да пристъ пи към раз след ва не, про ку ро рът тряб ва да 
пре це ни конкрет на та си ту ация в стра на та, за която е се зи ран или 
сам на ми ра, че тряб ва да раз след ва. Преценката се из вър ш ва за-
дъл жи тел но през приз ма та на прин ци па на до пъл ва ща та юрис-
дик ция, раз гър нат в раз по ред ба та на чл. 17 РС. Следва да се при-
пом ни, че съглас но то зи прин цип, ко га то конкрет ни те престъпле-
ния са пред мет на раз след ва не или раз глеж да не от ком пе тент ни те 

55 Вж. по-под роб но: Situation in Kenya, Decision pursuant to Article 15 of the 
Rome Statute on the Authorization of an investigation into the situation in the 
Republic of Kenya, 31 March 2010, ICC-01/09-19; Situation en République de Côte 
d’Ivoire, Decision pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of 
an investigation into the situation in the Republic of Côte d’Ivoire, 15 November 
2011, ICC-02/11-14-Corr; Situation in Georgia, Decision on the Prosecutor’s request 
for authorization for an investigation, ICC-01/15-12, 27 January 2016; Situation in 
the Republic of Burundi, Public Redacted version of ‘Decision Pursuant to Article 15 
of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the 
Republic of Burundi’, 9 November 2017, ICC-01/17-9-Red; Situation in the Islamic 
Republic of Afghanistan: Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the 
Authorisation of an Investigation into the Situation in the Islamic Republic of 
Afghanistan, 12 April 2019, ICC-02/17-33. Това ре ше ние е из ме не но от 
апелативния състав. Вж. Situation in the Islamic Republic of Afghanistan, Judgment 
on the appeal against the decision on the authorisation of an investigation into the 
Situation in the Islamic Republic of Afghanistan, 5 March 2020, ICC-02/17-138, 
para. 79. 
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власти на съ от вет на та дър жа ва, про ку ро рът на МНС тряб ва да се 
въз дър жа от на ме са. Както бе ше по со че но, РС отреж да пре дим ст-
во на на ционал ни те власти и на су ве ре ни те та на дър жа ва та. 

Забраната ва жи са мо ако де ло то, поста ве но на вни ма нието 
на Службата на про ку ро ра, е иден тич но, сход но и е ви ся що пред 
на ционал ни те ин сти ту ции. В то ва от но ше ние прак ти ка та на раз-
лич ни те съ деб ни съста ви на Съда съ дър жа из вест ни ню ан си от-
нос но тъл ку ва не то на кри те рия „сход ст во на де ла та“. Едни съ-
деб ни съста ви обос но ва ват необ хо ди мост та от пъл на съв мести-
мост меж ду всич ки еле мен ти на де ло то от су бек тив на и обек тив-
на стра на пред на ционал ни те ин сти ту ции и то ва, което про ку ро-
рът на ми ра за под кре пе но от до ка за тел ст ва та и дру ги те ма те-
риали на раз по ло же ние на не го ва та служба.56 Други съ деб ни 
съста ви въз приемат по-гъв ка во тъл ку ва не, спо ред което фак ти те 
и прав на та ква ли фи ка ция мо же да са сход ни, без непре мен но да 
има пъл но съв па де ние меж ду две те де ла от прав на и фак ти ческа 
стра на.57 Практиката посте пен но се уни фи ци ра, ка то приема за 
по-прием ли во по-гъв ка во то тъл ку ва не пред вид раз но обра зието 
на под хо ди те в от дел ни те дър жа ви към нор ма тив на та уред ба на 
опре де ле ни деяния от обек тив на и су бек тив на стра на. Различното 
де фи ни ра не и нор ма тив но уреж да не на ед ни и съ щи фак ти мо же 
да се дъл жи и на спе ци фи ка та на от дел ни дър жа ви в исто ри ческо, 
по ли ти ческо, со циал но и кул тур но от но ше ние. 

Извън за дъл жи тел на та пре ценка, свър за на с до пъл ва ща та 
юрис дик ция на МНС, раз по ред ба та на чл. 17 РС поста вя на пре-
ден план и друг ва жен прин цип – ne bis in idem. Този прин цип се 
от на ся към добре из вест ни те слу чаи, въз пре пятст ва щи за поч ва не 
или про веж да не на на ка за тел но произ вод ст во, ко га то в ре зул тат 

56 Този стрик тен под ход е след ван при: Prosecutor v. William Ruto et al., 
Decision on the Application by the Government of Kenya Challenging the 
Admissibility of the Case Pursuant to Article 19 (2) (b) of the Statute, 30 May 2011, 
ICC-01/09-01/11-101; Prosecutor v. William Ruto et al., Judgment on the appeal of 
the Republic of Kenya against the decision of Pre-Trial Chamber II of 30 May 2011 
entitled „Decision on the Application by the Government of Kenya Challenging the 
Admissibility of the Case Pursuant to Article 19 (2) (b) of the Statute“, 30 August 
2011, ICC-01/09-01/11-307. 

57 Вж. Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi  and Abdullah Al-Senussi, Decision on 
the Admissibility of the case against Abdullah Al-Senussi, 11 October 2013, ICC-
01/11-01/11-466-Red, para. 202 ff. 
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на про ве де но раз след ва не от на ционал ни те ор га ни произ вод ст во-
то по на ционал но то де ло е прекра те но; ко га то към мо мен та на 
про вер ка та на про ку ро ра се про веж да раз след ва не от ком пе тент-
ни те ор га ни на дър жа ва та; ко га то ли це то, за което про ку ро рът 
въз на ме ря ва да пов диг не об ви не ние, ве че е би ло привле че но към 
от го вор ност и произ вод ст во то по де ло то е приклю чи ло с оправ-
да тел на или осъ ди тел на при съ да. 

В до пъл не ние, ко га то взе ма ре ше ние как да про це ди ра, про-
ку ро рът тряб ва да пре це ни и дру ги важ ни об стоятел ст ва. На ос-
но ва та на под ро бен ана лиз на същ ност та на за поч на ло то на-
ционал но произ вод ст во про ку ро рът пре це ня ва да ли с не го во то 
обра зу ва не не се це ли да се „за щи ти“ из вър ши те лят от дейст ви-
тел но на ка за тел но преслед ва не, це ля що раз кри ва не то на обек тив-
на та исти на за престъпле нието и участието на ли це то в не го во то 
из вър ш ва не. Практиката на МНС съ дър жа за дъл бо че ни ана ли зи 
на та зи пре ценка и на кри те риите, които да ват от го вор на гор ни те 
въпро си. Те са свър за ни със същ ност та на на ционал на та про це ду-
ра и с то ва да ли тя е съв мести ма с изиск ва нията за не за ви сим и 
без пристрастен съд и да ли конкрет ни те об стоятел ст ва да ват ос-
но ва ние да се смя та, че е на ли це на ме ре ние за тър се не на на ка за-
тел на от го вор ност по ре да на спра вед лив про цес.58

Прокурорът тряб ва да пре це ни и дру го об стоятел ст во – не-
въз мож ност та на ционал ни те власти в опре де ле ни дър жа ви, по па-
да щи под юрис дик цията на МНС, да про ве дат раз след ва не и съ-
деб но произ вод ст во по ра ди пъ лен или части чен срив на систе ма-
та за на ка за тел но преслед ва не, което пра ви обек тив но не въз мож-
но да бъ де за ло вен из вър ши те лят, да бъ дат събра ни до ка за тел ст ва 
или по как ва то и да е дру га при чи на да се про ве де на ка за тел но 
преслед ва не.59 

58 Подробен ана лиз вж. в Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi  and Abdullah Al-
Senussi, Decision on the Admissibility of the case against Abdullah Al-Senussi, 11 
October 2013, ICC-01/11-01/11-466-Red, para. 202 ff. 

59 Вж. Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi  and Abdullah Al-Senussi, Decision on 
the Admissibility of the case against Saif Al-Islam Gaddafi , 31 May 2013, ICC-
01/11-01/11-344-Red, paras 204–205; Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi and 
Abdullah Al-Senussi, Decision on the Admissibility of the case against Abdullah Al-
Senussi, 11 October 2013, ICC-01/11-01/11-466-Red, p. 132 ff. 
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На послед но място, пре ди да взе ме окон ча тел но ре ше ние, 
про ку ро рът тряб ва да се уве ри, как то изиск ват чл. 17 и 53 РС, че 
из вър ше но то престъпле ние се ха рак те ри зи ра с доста тъч на те-
жест. Това изиск ва не съ от ветст ва на из клю чи тел на та същ ност на 
МНС – един ст вен по ро да си постоянен на ка за те лен съд, съз да-
ден за най-теж ки те престъпле ния, пре диз вик ва щи загри же ност та 
на меж ду на род на та об щ ност. 

Едва след ка то пре це ни изиск ва нията на чл. 17 РС, а в слу-
чаите на за поч ва не на произ вод ст во по свой по чин – и след по лу-
ча ва не на раз ре ше ние на съ деб ния състав за до съ деб но произ вод-
ст во, про ку ро рът пристъп ва към съ щин ско то раз след ва не. 
Римският ста тут съ дър жа из рич но то изиск ва не за без пристраст-
ност и не за ви си мост на Службата на про ку ро ра. По си ла та на 
чл. 45 РС, по доб но на съ диите, про ку ро рът и не го вият за мест ник 
са за дъл же ни тър жест ве но да по ло жат клет ва в от кри то съ деб но 
за се да ние да из пъл ня ват функ циите си без пристраст но и добро-
съ вест но. 

Службата на про ку ро ра мо же да по лу ча ва до ка за тел ст ве ни 
ма те риали от раз лич ни дър жа ви – стра ни по Римския до го вор, от 
тре ти дър жа ви, от ор га ни на ООН, меж дупра ви тел ст ве ни и непра-
ви тел ст ве ни ор га ни за ции или от дру ги на деж д ни из точ ни ци 
(чл. 15, ал. 2 РС). Прокурорът мо же съ що да по лу ча ва пис ме ни 
сви де тел ски по ка за ния и да раз пит ва сви де те ли в се да ли ще то на 
Съда. Прокурорът мо же да се обръ ща за сътруд ни чест во и да 
сключ ва спо ра зу ме ния (вклю чи тел но с от дел ни лица) за нуж ди те 
на раз след ва не то. Споразумението мо же да включ ва и клауза за 
по ве ри тел ност на ин фор ма ция, ко га то тя е по лу че на под то ва 
усло вие и един ст ве но с цел въз ос но ва на та зи ин фор ма ция да се 
съ бе рат но ви до ка за тел ст ва. Изключение са слу чаите, ко га то 
пред ста ви лият ин фор ма цията се съгла си тя да бъ де раз кри та и из-
пол з ва на по конкрет но де ло.60

Съдът, вклю чи тел но и Службата на про ку ро ра, не раз по ла га 
с ор га ни по при веж да не на ре ше нията в из пъл не ние. Затова успе-
хът на де ла та, и в част ност на раз след ва не то, в го ля ма сте пен за-
ви си от съ дейст вието, което раз лич ни те ор га ни (в за ви си мост от 
пра во мо щията им) по лу ча ват от от дел ни дър жа ви, меж дупра ви-

60 Член 54, ал. 3, б. „f“ и чл. 72 РС. 



28 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 11/2022

тел ст ве ни, непра ви тел ст ве ни ор га ни за ции и ли ца. Важно е съ що 
и съ дейст вието на ООН, и в част ност на Съвета за си гур ност, осо-
бе но ко га то съглас но чл. 13, б. „b“ РС Съветът за си гур ност е се-
зи рал МНС. За съ жа ле ние, вид но от ре дов ни те докла ди на 
президента на МНС до Общото събра ние на ООН и от кон ста та-
ции на прав на та об щ ност, ООН не оказ ва очак ва но то и необ хо ди-
мо на Съда съ дейст вие.61

Състав за до съ деб но произ вод ст во (Pre-Trial Chamber) 
Прокурорът на МНС про веж да раз след ва не то са мостоятел но 

и не за ви си мо и но си от го вор ност за не го во то ка чест ве но и 
своевре мен но приключ ва не. Нормативната рам ка на МНС оба че 
отреж да важ на ро ля на съдебния състав за до съ деб но произ вод ст-
во (Pre-Trial Chamber) ка то га ран ция сре щу дейст вия на Службата 
на про ку ро ра, които са от естест во да за сег нат ос нов ни пра ва и 
спра вед ли вост та на на ка за тел но то произ вод ст во. Съдебният кон-
трол след ва прин цип ни те посту ла ти и стан дар ти, уре де ни в ре ди-
ца меж ду на род ни ак то ве и про ве де ни в на ционал ни те систе ми на 
де мокра тич ни те прав ни систе ми по све та.62

Един от фун да мен ти те на РС е, че ни кой не мо же да бъ де ли-
шен от сво бо да и да бъ де пре да ден на съд без санк цията на съ да – 
пра во мо щие, упраж ня ва но от съдебния състав за до съ деб но 
произ вод ст во. Когато събра ни те до ка за тел ст ва и дру ги ма те риали 
да ват ос но ва ние за за дър жа не на опре де ле но ли це, про ку ро рът 
се зи ра то зи съ де бен състав.63 Достатъчно е да е на ли це ед но от 

61 Вж. Annual Report of the International Criminal Court to the United Nations on 
its activities in 2020/21, 24 August 2021, UN Doc., A/76/293; Annual Report of the 
International Criminal Court to the United Nations on its activities in 2020/21, 24 
August 2020, UN Doc., A/75/324. See, with respect to Security Council Referrals, 
Article 13: Exercise of Jurisdiction. – In: Ambos, К. (ed.). Op.cit., 834–852; Bekou, 
O. Dealing with Non-cooperation at the IСС Towards a More Holistic Approach. – 
International Criminal Law Review, 2019, vol. 19, 911–937. 

62 Вж. Schabas, W., T. Bachvarova. The Contribution of the International 
Criminal Court to the Protection of Human Rights in Criminal Proceedings. – In: 
Glaser, H. (ed.). The Protection of Human Rights through International Law and 
International Criminal Law. Springer, 2017. 

63 На прак ти ка то ва оз на ча ва про ку ро рът да уве до ми председателството на 
Съда, което раз пре де ля иска не то към ня кои от съста ви те за до съ деб но произ-
вод ст во. 
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из броени те в чл. 58, ал. 1 РС ос но ва ния, въз произ веж да щи уни-
вер сал ни те ос но ва ния за за дър жа не съглас но ут вър де ни те меж ду-
на род ни стан дар ти.64 Практиката на Съда со чи на мно жест во за-
по ве ди за арест, из да де ни от съ деб ни те съста ви, без непре мен но 
за дър жа не то да се е уста но ви ло ка то пра ви ло. Досега са из да де ни 
38 за по ве ди за арест по 31 де ла.65 Някои от за по ве ди те са от ме не-
ни по ра ди смърт на съ от вет ни те об ви ня еми, а дру ги все още не са 
при ве де ни в из пъл не ние по ра ди не въз мож ност да бъ дат от кри ти 
ли ца та, за които са поста но ве ни. Когато съ деб ният състав не на-
ме ри иска не то за за дър жа не за ос но ва тел но, той мо же да при зо ве 
ли це то да се яви. Примери в та зи на со ка да ват ре ди ца де ла пред 
Съда.66 В слу чаите, ко га то от дан ни те по де ло то не мо же да се 
напра ви обос но ва но пред по ло же ние, че е из вър ше но пре стъпле-
ние, съста вът за до съ деб но произ вод ст во от каз ва да удовлет во ри 
иска не то, с което го е се зи рал про ку ро рът, и то ва сла га край на 
произ вод ст во то, ос вен ако Службата на про ку ро ра не пред ста ви 
до пъл ни тел ни до ка за тел ст ва. В прак ти ка та на МНС та ко ва раз ви-
тие не е из клю че ние.67

64 ЕКПЧ и прак ти ка та на ЕСПЧ по чл. 5 ЕКПЧ; чл. 63–65 НПК. 
65 Вж. напри мер де ла та за престъпле ния, из вър ше ни в: Демократична ре-

публи ка Конго – Thomas Lubanga; Germain Katanga и Ngudjolo Chui; Mbaru-
shimana; Mudacumarа; Ntaganda; в Централноафриканската ре публи ка – Jean 
Pierre Bemba; Kilolo, Mangenda, Babala и Arido; Yekatom and Ngaissona; Said 
Abdel Kani и Gawaka; в Кения – Gicheru, Bett и Barasa; в Либия – Muamar 
Gaddafi , Saif Al Islam Gaddafi , Al Senussi, Al Tuhamy, Al Werfalli; Бряг на сло но-
ва та кост – Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo и BléGoudé; Дарфур, Судан – Al 
Bashir, Ali Abdel Rahman, Ahmad Harun, Abdel Raheem Hussein, Jerbo Jamus; 
Мали – Al Hassan и Al Mahdi; Уганда – Koney, Ongwen, Lukwiya, Odhiambo и 
Otti. 

66 Вж. напри мер Prosecutor v. Ahmad Harun and Ali Abd-Al Rahman, Decision 
on the Prosecution Application under Article 58 (7) of the Statute, 27 April 2007, 
ICC-02/05-01/07-1-Corr; Prosecutor v. Willaim Ruto et al., Decision on the 
Prosecutor‘s Application for Summons to Appear for William Samoei Ruto, Henry 
Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang, 8 March 2011, ICC-01/09-01/11-1; 
Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura et al., Decision on the Prosecutor‘s 
Application for Summonses to Appear for Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai 
Kenyatta and Mohammed Hussein Ali, 8 March 2011, ICC-01/09-02/11-1; 
Prosecutor v. Bahr Idriss Abu Garda, Summons to Appear for Bahr Idriss Abu 
Garda, 7 May 2009, ICC-02/05-02/09-2. 

67 Вж. напри мер Prosecutor v. Ahmad Harun and Ali Abd-Al Rahman, Decision 
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Първоначално явя ва не (Initial Appearance) 
Когато в ре зул тат на за по вед за арест или за при зо ва ва не ли-

це то се яви пред съдебния състав за до съ деб но произ вод ст во, 
след ва про веж да не то на т.нар. пър во на чал но явя ва не (чл. 60 РС). 
Целта на явя ва не то е да се изяс ни да ли ли це то е би ло над леж но 
уве до ме но за престъпле нията, в които е об ви не но. В съ що то за се-
да ние на ли це то се ра зяс ня ват не го ви те пра ва, под роб но уре де ни 
в РС. В края на съ деб но то за се да ние съста вът за до съ деб но произ-
вод ст во обя вя ва да та та на съ деб но то за се да ние, в което стра ни те 
по де ло то тряб ва да пред ста вят своите до ка за тел ст ва, въз ос но ва 
на които съ деб ният състав ще се произ не се да ли пот вър ж да ва, 
или от хвър ля об ви не нието из ця ло или в от дел ни части.68

Потвърждаване на об ви не нието (Confirmation of Charges) 
Процедурата по раз глеж да не на пов диг на то то пред състава 

за до съ деб но произ вод ст во об ви не ние с оглед на не го во то по-
твър ж да ва не или не е уре де на в чл. 61 РС. Тя е ва жен при мер за 
за си лен съ де бен кон трол вър ху про ку ро ра от стра на на съ деб на та 
власт. Този за ко но да те лен под ход от ли ча ва МНС от ad hoc три-
бу на ли те и дру ги съ ди ли ща, къ де то пре ценка та да ли де ло то да 
бъ де из пра те но на съд, се из вър ш ва зна чи тел но по-фор мал но, по 
опросте на про це ду ра и без за се да ние с участие на стра ни те.69 До 
за се да нието се сти га, след ка то съ деб ният състав за до съ деб но 
произ вод ст во про ве де за дъл бо че но из след ва не на иска не то на 
Службата на про ку ро ра за пот вър ж да ва не на об ви не нието и пред-
ста ве ни те до ка за тел ст ве ни ма те риали. Следва да се при пом ни, че 
РС е из гра ден ос нов но вър ху две те тра ди ции – кон ти нен тал на и 
ан гло саксон ска, ка то е це ле но как то при съ еди ня ва не то на въз-
мож но най-го лям брой дър жа ви към Римския до го вор, които при-

on the Prosecution Application under Article 58 (7) of the Statute, 27 April 2007, 
ICC-02/05-01/07-1-Corr, para. 118–124. 

68 Член 60 РС. 
69 Вж. напри мер Statute of the International Residual Mechanism for Criminal 

Tribunals, Article 17 (review of the indictment), S/RES/1966 (2010); International 
Residual Mechanism for Criminal Tribunals (MICT), Rules of Procedure and 
Evidence, 4 December 2020, MICT/1/Rev. 7, Rule 48; Residual Special Court for 
Sierra Leone, Rules of Procedure and Evidence of the Residual Special Court for 
Sierraleone, as amended on 16 December 2021, Rule 47. 
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поз на ват в РС еле мен ти от на ционал на та си прав на систе ма, та ка 
съ що и включ ва не то на най-добри те образ ци от две те систе ми в 
нор ма тив на та рам ка на МНС. Така по вре ме на Римската кон фе-
рен ция под кре па по лу ча ва идеята за съ де бен кон трол и вър ху 
иска не то на про ку ро ра за пот вър ж да ва не на об ви не нието, кой то 
да слу жи ка то „фил тър“ сре щу произ вол ни и необос но ва ни об ви-
не ния. 

Тази идея спе циал но се под чер та ва и в прак ти ка та на Съда. 
В по ре ди ца ре ше ния на съста ви за до съ деб но произ вод ст во из-
рич но се по соч ва, че пред наз на че нието на произ вод ст во то е „да 
бъ де за щи тен за по доз ре ният от непра во мер но на ка за тел но пре-
след ва не“70. Същевременно та зи про це ду ра оси гу ря ва и съ деб на 
ико но мия, ка то от гра ни ча ва де ла та, които тряб ва да про дъл жат в 
след ва щия про це су ален ста дий, от оне зи из на чал но сла би об ви-
не ния, които не тряб ва да стиг нат до съ деб на та фа за. По си ла та 
на чл. 61, ал. 7 РС съставът за до съ деб но произ вод ст во след из-
слуш ва не на стра ни те пре це ня ва да ли об ви не нието е под кре пе но 
с до ка за тел ст ва, които са доста тъч ни да удовлет во рят изиску емия 
стан дарт в то зи про це су ален ста дий, а имен но – уста но вя ва не то 
на съ щест ве ни ос но ва ния да се смя та, че ли це то е из вър ши ло по-
со че ни те в иска не то престъпле ния. 

Тук след ва да се от бе ле жи, че РС пред виж да раз лич ни стан-
дар ти на до ка за ност на об ви ни тел на та те за, съ обра зе ни със съ от-
вет ния про це су ален ста дий. Доколкото про це ду ра та по пот вър ж-
да ва не на об ви не нието се свеж да до ре ша ва не на въпро са да ли 
ли це то да бъ де пре да де но на съд, стан дар тът на до каз ва не е зна-
чи тел но по-ни сък от то зи, при ло жим при поста но вя ва не на при-
съ да та. От дру га стра на, стан дар тът на до каз ва не в про це ду ра та 
по пот вър ж да ва не на об ви не нието е по-ви сок от то зи за из да ва не 
на за по вед за арест или при зо ва ва не за явя ва не пред Съда.71

70 Вж. в та зи на со ка Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on the 
confi rmation of charges, 29 January 2007, ICC-01/04-01/06-803-tEN; Prosecutor v. 
Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Decision on the confirmation of 
charges, 30 September 2008, ICC-01/04-01/07-717, paras 63–64; Prosecutor v. 
Dominic Ongwen, Decision on the confi rmation of charges against Dominic Ongwen, 
23 March 2016, ICC-02/04-01/15-422-Red, paras 13–16. 

71 Член 58, чл. 61, ал. 7, чл. 66, ал. 3 РС. 
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Съгласно чл. 61, ал. 1 РС ре ше нието по пред ста ве но то от 
Службата на про ку ро ра об ви не ние се взе ма след про веж да не то 
на публич но състе за тел но съ деб но за се да ние с участието на про-
ку ро ра и об ви ня ва но то ли це, не го вия за щит ник и пред ста ви тел 
на постра да ли те. 

В за се да нието ли це то се пол з ва от ре ди ца га ран ции за спра-
вед лив про цес, за лег на ли в чл. 61, ал. 6 РС, ка то напри мер пра во-
то да въз ра зи сре щу об ви не нията, да оспо ри пред ста ве ни те от 
про ку ро ра до ка за тел ст ва, да пред ста ви свои до ка за тел ст ва. Пра-
во то на ли це то да при съст ва не е аб со лют но, как то е вид но от 
чл. 61, ал. 2 РС, уреж дащ въз мож ност та за про веж да не то на за-
доч но произ вод ст во в слу чай на от каз на ли це то от пра во то да 
при съст ва (чл. 61, ал. 2, б. „а“ РС), след ка то съ деб ният състав се 
уве ри, че об ви ня емо то ли це раз би ра после ди ци те от от ка за си. 
Задочно про веж да не на съ деб но то произ вод ст во е въз мож но и 
във вто ра та хи по те за на чл. 61, ал. 2, б. „b“ РС, ко га то ли це то се е 
укри ло или не мо же да бъ де от кри то. Преди да пристъ пи към за-
доч но произ вод ст во, съ деб ният състав тряб ва да се уве ри, че са 
пред приети всич ки ра зум ни стъп ки за оси гу ря ва не на явя ва не то 
на ли це то пред Съда, за уве до мя ва не то му за об ви не нията, как то 
и за пред стоящо то за се да ние за пот вър ж да ва не на об ви не нието. 

Освен да пот вър ди или да от ка же да пот вър ди об ви не нията, 
съглас но чл. 61, ал. 7 РС съста вът за до съ деб но произ вод ст во мо-
же съ що да от ло жи из слуш ва не то, ка то поиска про ку ро рът да об-
мисли пред ста вя не то на до пъл ни тел ни до ка за тел ст ва, про веж да-
не то на до пъл ни тел но раз след ва не по от но ше ние на конкрет но 
об ви не ние или из ме не ние на об ви не нието. Тази раз по ред ба об-
хва ща слу чаите, в които въз ос но ва на вни ма тел на оценка на 
пред ста ве ни те от про ку ро ра до ка за тел ст ва до съ деб ният състав не 
е убе ден, че изиск ва нията за пот вър ж да ва не на об ви не нието са 
на пъл но удовлет во ре ни, как то изиск ва чл. 61, ал. 7 РС, но съ-
щевре мен но пов диг на ти те об ви не ния не са на пъл но необос но ва-
ни. Това ком про мис но посла ние на раз по ред ба та на чл. 61, ал. 7 
РС оста вя впе чат ле нието за из вест но то ле ри ра не на Службата на 
про ку ро ра от за ко нот вор ци те на РС. Този под ход мо же да бъ де 
обяс нен с влиянието на френ ска та тра ди ция на съ дията сле до ва-
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тел и със слож на та об ста нов ка, в която се осъ щест вя ва раз след ва-
не то от про ку ро ра на МНС.72

В слу чаите, ко га то съста вът за до съ деб но произ вод ст во от-
ка же да пот вър ди об ви не нието, про ку ро рът не е въз пре пятст ван 
впослед ст вие от но во да поиска не го во то пот вър ж да ва не, ако 
иска не то бъ де под кре пе но с до пъл ни тел ни до ка за тел ст ва (чл. 61, 
ал. 8 РС). 

Независимо от добри те на ме ре ния на за ко нот вор ци те на РС 
прак ти ка та на МНС по каз ва, че про це ду ра та по се зи ра не то на съ-
деб ния състав с иска не за за дър жа не или за при зо ва ва не на ли це-
то до пот вър ж да ва не или не на об ви не нието от не ма зна чи тел но 
вре ме и во ди до за ба вя не на про це су ал но то раз ви тие.73 Това в 
зна чи тел на сте пен се дъл жи на фак та, че всич ки де ла пред МНС, 
без из клю че ние, са из вън ред но обе мисти и поста вят мно жест во 
въпро си от раз лич но естест во, вклю чи тел но и за пър ви път в 
прав на та док три на и прак ти ка. Въпреки то ва оценка та за включ-
ва не то на то зи про це су ален ста дий в прав на та уред ба на МНС не 
е ед но по соч на. От ед на стра на, произ вод ст во то пред съста ва за 
до съ деб но произ вод ст во мо же да про дъл жи пре ко мер но дъл го, 
тъй ка то тряб ва да се про ве рят зна чи тел но ко ли чест во до ка за тел-
ст ве ни ма те риали, да се про ве де за се да ние, при което мо же да се 
раз пит ват сви де те ли и експер ти, как то и да участ ват пред ста ви те-
ли на постра да ли те от престъпле нието – пред мет на де ло то. По 
ня кои де ла то ва произ вод ст во се рав ня ва на пър воин стан цион но-
то произ вод ст во в на ционал ни те систе ми. Това по раж да загри же-

72 По-под роб но за то ва вж. Schabas, W., Е. Chaitidou, М. El Zeidy. Article 61: 
Confi rmation of the Charges before Trial. – In: Ambos, K. (ed.). Op. cit., 1821–1824. 

73 Средната про дъл жи тел ност за ви си от спе ци фи ка та на де ла та. Например по 
де ло то от ми на ла та го ди на Prosecutor v. Ali Abd-Al-Rahman от пър во на чал но то 
явя ва не на ли це то до пот вър ж да ва не на об ви не нието из ми на ват око ло 11 ме се-
ца (9 юни 2020 г. – 24 май 2021 г.); по де ло то Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul 
Aziz до съ деб но то произ вод ст во от явя ва не то на Al Hassan пред съста ва за до съ-
деб но произ вод ст во трае око ло 16 ме се ца (31 март 2018 г. – 8 юли 2019 г.); по 
де ло то Prosecutor v. Ahmed Al Faqi Al Mahdi сро кът е 6 ме се ца (30 сеп тем ври 
2015 г. – 1 март 2016 г.); Prosecutor v. Dominic Ongwen – поч ти ед на го ди на (26 
яну ари 2015 г. – 21 яну ари 2016 г.); Prosecutor v. Uhuru Kenyatta et al. и 
Prosecutor v. William Ruto et al. – око ло 6 ме се ца (8 март 2011 г. – 21 сеп тем ври 
2011 г.); Prosecutor v. Germain Katanga – око ло 8 ме се ца (17 ок том ври 2007 г. – 
27 юни 2008 г.). 
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ност за об що за ба вя не на про це са и на ру ша ва не на пра во то на 
раз глеж да не на де ло то в ра зу мен срок. Същевременно нор мот во-
ре цът е за ло жил в пра во мо щията на не за ви си мия съ де бен състав 
ре ди ца га ран ции за за щи та от неос но ва тел ни об ви не ния на ли ца-
та, привле че ни към на ка за тел на от го вор ност, и за пре дот вра тя ва-
не на про дъл жи тел ни про це си, за вър ш ва щи с оправ да тел на при-
съ да. МНС е дал до се га при ме ри за ефек тив ност та на то зи про це-
су ален ин сти тут, ка то по ре ди ца де ла съ деб ни те съста ви са от каз-
ва ли да пот вър дят об ви не нието из ця ло или в от дел ни не го ви 
части.74 Отчитайки съ обра же нията „за“ и „про тив“, през го ди ни те 
съ деб ни те съста ви пра вят стъп ки към оп ти ми зи ра не на произ вод-
ст во то, ка то при кан ват стра ни те да огра ни чат до ка за тел ст ва та си 
до изиску емия по РС стан дарт за пре ми на ва не на де ло то в след ва-
ща та съ щин ска съ деб на фа за на про це са. Този под ход да ва очак-
ва ни те ре зул та ти и се за паз ва ка то трай на прак ти ка на Съда. 

През послед ни те го ди ни в прак ти ка та на МНС си пропра ви 
път раз би ра не то, че ко га то съста вът за до съ деб но произ вод ст во 
пот вър ж да ва из ця ло или от части об ви не нието, е же ла тел но де ло-
то да бъ де из пра те но в съ деб на та фа за с ал тер на тив ни об ви не-
ния.75 Основанията то ва раз би ра не да си пропра ви път са как то от 
обек тив но, та ка и от су бек тив но естест во. На пър во място, в та зи 

74 Вж. в то ва от но ше ние ре ше нията по де ла та, по които об ви не нията не са 
пот вър де ни, в: Prosecutor v. Callixte Mbarushimana, Decision on the confi rmation 
of charges, 16 December 2011, ICC-01/04-01/10-465-Conf.; Prosecutor v. Bahar 
Idriss Abu Garda, Decision on the Confi rmation of Charges, 8 February 2010, ICC-
02/05-02/09-243-Red; Prosecutor v. William Ruto et al., Decision on the 
Confi rmation of Charges Pursuant to Article 61 (7) (a) and (b) of the Rome Statute, 
23 January 2012, ICC-01/09-01/11-373 (съдебният състав за до съ деб но произ вод-
ст во не пот вър ж да ва из ця ло об ви не нията сре щу един от три ма та об ви ня еми M. 
Henry Kosgey); Prosecutor v. Muthaura et al., Decision on the Confi rmation of 
Charges Pursuant to Article 61 (7) (a) and (b) of the Rome Statute, 23 January 2012, 
ICC-01/09-02/11-382-Red (съдебният състав за до съ деб но произ вод ст во от ка за 
да пот вър ди из ця ло об ви не нията сре щу един от три ма та об ви ня еми – на чал ни ка 
на на ционал на та по ли ция на Кения Mr Mohammed Hussein Ali). 

75 Вж. напри мер Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Decision Pursuant to Article 61 
(7) (a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Bosco 
Ntaganda, 14 June 2014, I CC-01/04-02/06-309, paras 97, 100; Prosecutor v. 
Mahamat Said Abdel Kani, Decision on the Confirmation of Charges Against 
Mahamat Said Abdel Kani, 9 December 2021, ICC-01/14-01/21-218-Red, para. 43, p. 
53, 59–61. 
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пър ва фа за на про це са стра ни те пред ста вят огра ни чен брой до ка-
за тел ст ва, доста тъч ни да удовлет во рят изиску емия за то зи ста дий 
стан дарт на до каз ва не. Логично до ка за тел ст ве ният ма те риал се 
уве ли ча ва зна чи тел но в съ деб но то произ вод ст во и то ва мо же да 
на ло жи из ме не ние на об ви не нието. Затова се смя та за по-ефек-
тив но с оглед на пра во то на за щи та на под съ ди мия той да бъ де 
уве до мен още пре ди на ча ло то на съ деб но то за се да ние по съ щест-
во то на де ло то за въз мож на ва риант ност на об ви не нието, за да му 
се пре доста ви въз мож ност да се под гот ви по вся ко от евен ту ал но 
до пусти ми те об ви не ния. Това спо ред преобла да ва що то мне ние 
на съ диите ще спести про це су ал но вре ме и ще га ран ти ра пра во то 
на под съ ди мия де ло то му да се раз гле да без за ба ва. От дру га стра-
на оба че, то зи под ход „раз пи ля ва“ си ли те на за щи та та да се под-
гот вя по всич ки ал тер на тив ни об ви не ния, което от но во мо же да 
за сег не пра во то на об ви ня емия на раз глеж да не и ре ша ва не на де-
ло то му в ра зу мен срок. Накрая заслу жа ва да се по со чи и съ обра-
же ние от прак ти ческо естест во, произ ти ча що от съ че та ва не то на 
две те тра ди ции в прав на та уред ба на РС и от склон ност та на ня-
кои съ дии да се осла нят един ст ве но на систе ма та, в която са би ли 
обра зо ва ни и са прак ти ку ва ли. В конкрет ния слу чай за съ дии, 
поз на ва щи систе ма та на ан гло саксон ско то пра во, е проблем но да 
приемат из ме не ние на об ви не нието, по което де ло то е пре ми на ло 
в съ деб на та про це су ал на фа за. Алтернативните об ви не ния се явя-
ват ре ше ние и в та зи на со ка. 

Съдебно произ вод ст во
Когато произ вод ст во то приклю чи с пот вър ж да ва не на об ви-

не нието – из ця ло или от части, де ло то пре ми на ва към съ щин ска та 
съ деб на фа за. Както във всич ки съвре мен ни прав ни систе ми, та ка 
и в произ вод ст во то пред МНС съ деб на та фа за е цен трал на част в 
на ка за тел но то произ вод ст во, което се осъ щест вя ва от трич ле нен 
съ де бен състав и при раз гръ ща не на всич ки ос нов ни про це су ал ни 
прин ци пи ка то пре зум п цията за не ви нов ност76, раз кри ва не на 
исти на та77, състе за тел ност с яс но от кроен еле мент на кон ти нен-

76 Член 66 РС. 
77 Член 54, ал. 1, б. „а“, чл. 69, ал. 3 РС. 
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тал на та тра ди ция – ак тив на ро ля на съ деб ния състав78, не посред-
ст ве ност и пр. Поначало Римският до го вор не приема въз мож-
ност та за съ деб но произ вод ст во in absentia (за доч но съ деб но 
производство), за раз ли ка от Специалния трибунал за Ливан 
напри мер, къ де то де ло то за убийст во то на бив шия ми нистър-
пред се да тел на стра на та Рафик Харири заед но с 21 дру ги жер т ви 
в ре зул тат на те ро ристи чен акт от 14 февру ари 2005 г. e раз гле да-
но из ця ло в от съст вието на под съ ди ми те.79

Тази ка те го рич ност на пър во на чал на та уред ба на РС е раз ко-
ле ба на с про ме ни в Правилата за про це ду ра и до каз ва не през 
2013 г.80 Допусна се от дел ни части от съ деб но то произ вод ст во да 
бъ дат про ве де ни в от съст вие на под съ ди мия, ко га то са из пъл не ни 
опре де ле ни за ко но ви усло вия. Конкретен по вод за по со че но то 
из ме не ние ста на ха две де ла пред МНС, по които бя ха привле че ни 
към на ка за тел на от го вор ност шест зна чи ми фи гу ри от по ли ти-
ческия жи вот на Кения, сред които бя ха и из бра ни те впослед ст-
вие за пре зи дент Ухуру Кениата (Uhuru Kenyatta) и ви цепре зи-
дент Уилям Руто (William Ruto)81. След из би ра не то им на те зи 
посто ве Кения остро поста ви въпро са за необ хо ди мост та да се съ-
че тае въз мож ност та два ма та под съ ди ми да про дъл жа ват да се 
явя ват в съ деб ни те за се да ния по де ло то, но без да са поста ве ни в 
не въз мож ност да из пъл ня ват функ циите си ка то пре зи дент и ви-
цепре зи дент. Настоятелната пре тен ция на Кения ка то дър жа ва – 
стра на по Римския до го вор, бе ше под кре пе на ос нов но от 

78 Член 64 РС. 
79 След про дъл жи ло по ве че от 10 го ди ни из клю чи тел но слож но раз след ва не 

и съ деб но произ вод ст во на две ин стан ции пър во то и до мо мен та един ст ве но по 
ро да си де ло за те ро ри зъм приклю чи с окон ча тел на осъ ди тел на при съ да и на ка-
за ние до жи во тен зат вор за три ма от под съ ди ми те. 

80 Правило 134bis (участие в съ деб но за се да ние чрез ви деотехнологии), 
Правило 134ter (ос во бож да ва не от за дъл же нието за при съст вие по вре ме на съ-
деб но то за се да ние – вж. конкрет но по де ло то Prosecutor v. William Ruto, 
Decision on the Defence Requests to Excuse Mr Ruto and Mr Sang from Trial 
pursuant to Rule 134ter, 18 May 2015, ICC-01/09-01/11-1881-Red), Правило 
134quarter (ос во бож да ва не от за дъл же ние за при съст вие в съ деб но за се да ние по 
при чи ни на из клю чи тел ни об щест ве ни пра во мо щия: Resolution ICC-ASP/12/
Res. 7). 

81 Към мо мен та на пи са не то на та зи ста тия Уилям Руто спе че ли послед ни те 
пре зи ден т ски из бо ри в Кения и по ло жи клет ва ка то пре зи дент на стра на та. 
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Африканския съ юз82 с пре дупреж де нието, че дър жа ви те от то зи 
ре гион вку пом ще на пус нат до го во ра. Така по со че ни те тексто ве 
от Правилата за про це ду ра та и до каз ва не то бя ха из ме не ни с ре-
ше ние на Събранието на дър жа ви те членки, взе то по вре ме на го-
диш на та се сия през 2013 го ди на. Допусна се въз мож ност та по 
иска не на под съ ди мия съ деб ният състав да му раз ре ши „да при-
съст ва“ в съ деб ния про цес или в части от не го посред ст вом ви-
деотех но ло гии. Предвиди се и въз мож ност при на ли чието на из-
рич но опре де ле ни пред постав ки под съ ди мият да от съст ва от съ-
деб но то за се да ние и да бъ де пред ставля ван са мо от за щит ник. 

Посочените из ме не ния в за ко но ва та уред ба пре диз ви ка ха 
про ти во ре чи ви оценки, за що то се свър з ва ха с конкрет ни де ла 
сре щу ви со ко поста ве ни по ли ти чески фи гу ри и с произ ти ча щи те 
от то ва при зи ви за драстич ни про ме ни в Римския ста тут – ка то 
напри мер идеята да от пад не от го вор ност та на дър жав ни ръ ко во-
ди те ли. Това би обез с мисли ло съ щест ву ва не то на Съда и би 
могло да до ве де до уста но вя ва не на веч ни дик та ту ри в ре ди ца 
дър жа ви. В диску сиите на те жа ва и раз би ра не то за необ хо ди мост-
та да се за чи тат ре зул та ти те от из бо ри те, поста ви ли на най-ви со-
ки те ета жи в дър жав на та йе рар хия по ли ти чески ли ца, привле че-
ни към от го вор ност пред МНС. Съгласие по лу чи виж да не то, че 
де ла та пред Съда не тряб ва да пре пятст ват из пъл не нието на дър-
жав ни чески функ ции, въз ло же ни на об ви ня еми /под съ ди ми, които 
при то ва се пол з ват и от пре зум п цията за не ви нов ност. 

Би би ло ин те рес но да се просле ди при ло же нието по т.нар. 
Ке нийски де ла, пре диз ви ка ли по со че на та про мя на в прав на та 
уред ба на МНС. Това оба че е не въз мож но по ра ди от тегля не то на 
всич ки об ви не ния по де ла та от про ку ро ра по ра ди за гу ба на съ-
щест ве на част от до ка за тел ст ва та, под кре пя щи об ви не нието (пре-
дим но по ра ди из чез ва не то на сви де те ли очевидци), което от своя 
стра на до ве де до прекра тя ва не на произ вод ст во то и по две те 
дела.83

82 Вж. по-под ро бен ана лиз у Ssenyonjo, M. 9 State Withdrawals from the Rome 
Statute of the International Criminal Court – South Africa, Burundi, and The 
Gambia. – In: Jalloh, С., I. Bantekas (eds.). The International Criminal Court and 
Africa. Oxford: OUP, 2017, 214–246. 

83 Prosecutor v. Uhuru Kenyatta, Decision on the withdrawal of charges against 
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Друга осо бе ност на съ деб на та фа за е пред ви де на та в чл. 65 
РС въз мож ност да не се про веж да из ця ло съ деб но произ вод ст во 
или опре де ле на не го ва част при напра ве но от под съ ди мия са-
моприз на ние. Подробната уред ба е сход на с прав ни те ре жи ми на 
ре ди ца стра ни, вклю чи тел но и с пред ви де ни те в бъл гар ския 
Наказателно-про це су ален ко декс ди фе рен ци ра ни про це ду ри. 
Тази съкра те на про це ду ра на ме ри ве че своето при ло же ние по де-
ло то сре щу Ал Махди (Al Mahdi), об ви нен във воен но престъпле-
ние за раз ру ша ва не на исто ри чески и ре ли гиоз ни па мет ни ци в 
Тимбукту, Мали, меж ду 30 юни и 11 юли 2012 го ди на. За пър ви 
път в исто рията на меж ду на род но то на ка за тел но пра во съ дие пред 
МНС бе пов диг на то об ви не ние от та ко ва естест во. Това е и пър-
вият под съ дим, кой то приз на ва ви нов ност та си още със за поч ва-
не на съ деб но то за се да ние на 22 ав густ 2016 г., което по ра ди то ва 
про дъл жа ва са мо два дни. Присъдата е поста но ве на след ме сец – 
на 27 сеп тем ври 2016 година.84

Все във връз ка със стре ме жа да се съкра ти вре метраене то на 
произ вод ст ва та по де ла та пред МНС, не мо же да не се от де ли, ма-
кар и накрат ко, място за дру га въз мож ност за съкра ща ва не то на 
вре метраене то на про це са – т.нар. про це ду ра No case to answer. 
По своята същ ност то зи ин сти тут е под чи нен на идеята, която бе-
ше за ло же на в от ме не ния чл. 250, ал. 1, т. 2 НПК, съглас но която, 
ко га то от об ви ни тел ния акт е вид но, че деянието не съставля ва 
престъпле ние, съ дията доклад чик прекра тя ва произ вод ст во то. По 
де ла та пред МНС та зи идея бе ше при ло же на за пър ви път по де-
ло то на про ку ро ра сре щу настоящия пре зи дент на Кения Уилям 
Руто. След из слуш ва не на об ви не нието за щи та та на под съ ди ми те 
пра ви иска не за не за бав но произ на ся не на съ деб ния състав, без да 
е необ хо ди мо да се пред ста вя „де ло то на за щи та та“. Въз ос но ва 
на пре ценка та си на до ка за тел ст ва та, пред ста ве ни от про ку ро ра, 
съ деб ният състав се произ на ся за прекра тя ва не на де ло то, тъй ка-
то на ми ра, че те са не доста тъч ни за кой то и да е „ра зу мен“ 
(reasonable) съ де бен състав да поста но ви осъ ди тел на при съ да – 
т.е. съста вът на съ да по де ло то на ми ра, че Службата на про ку ро ра 

Mr Kenyatta, 13 March 2015, ICC-01/09-02/11-1005; Prosecutor v. Francis 
Muthaura, 18 March 2013, ICC-01/09-02/11-696. 

84 Вж. по-под роб но Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi. 
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не пред ста вя доста тъч но обос но ва но де ло, по което за щи та та да 
тряб ва да от го ва ря (No case to answer), и е не нуж но да се про дъл-
жа ва произ вод ст во то по де ло то.85 Тази прав на кон цеп ция се от-
кри ва в раз лич ни де ла пред МНС – в ед ни слу чаи съ деб ни те 
съста ви от каз ват да я при ло жат, ка то произ вод ст во то по де ло то 
про дъл жа ва и приключ ва с осъ ди тел ни при съ ди86, до ка то в дру ги 
де ло то се прекра тя ва без по-на та тъш но раз ви тие.87 

Полезността на съкра те ни те про це ду ри е до ка за на в прак ти-
ка та на на ционал ни те систе ми и меж ду на род ни те ин сти ту ции. 
Въпреки то ва оценка та за под хо да на съ деб ния състав по по со че-
но то пър во де ло пред МНС, послед ва но и пред дру ги съ деб ни 
съста ви, е по-ско ро проблем на, до кол ко то прав на та уред ба на 
Съда не съ дър жа прав но ос но ва ние за то зи ин сти тут (No case to 
answer). Апелативната ин стан ция оба че му да ва зе ле на ули ца, ка-
то на ми ра, че то зи под ход произ ти ча от при съ щи те на все ки съ де-
бен състав пра во мо щия – т.нар. inherent powers. Колкото и да е 
же ла тел но пре уста но вя ва не то на про дъл жи те лен про цес по де ло, 
не под кре пе но от доста тъч но убе ди тел ни до ка за тел ст ва, кой то ос-
вен тру доемък е съ що скъп и от кло ня ващ огра ни че ни те ре сур си 
на МНС, е труд но оба че да се приеме негли жи ра не то на за ко но-

85 Вж. Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap sang, Decision on 
Defence Applications for Judgments of Acquittal, TCV (A), 5 April 2016, ICC-
01/09-01/11-2027-Red-Corr.  

86 Вж. Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Decision on Defence request for leave to 
file a ‘no case to answer’ motion, TCV, 1 June 2017, ICC-01/04-02/06-1931. 
Искането е от хвър ле но. След об жал ва не ре ше нието е пот вър де но от 
апелативния състав. Вж. Appeals Chamber, Prosecutor v. Bosco Ntaganda, 
Judgment on the appeal of Mr Bosco Ntaganda against the „Decision on Defence 
request for leave to fi le a ‘no case to answer’ motion“, 5 September 2017, ICC-01/04-
02/06-2026. Същият ре зул тат се от кри ва и по де ло то Prosecutor v. Dominic 
Ongwen – след ща те лен ана лиз на до ка за тел ст ва та на об ви не нието ком пе тент-
ният състав от хвър ля иска не то на под съ ди мия. Вж. Decision on Defence Request 
for Leave to File a No Case to Answer Motion, TCIX, 18 July 2018, ICC-02/04-
01/15-1309. 

87 Prosecutor v. Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé, Judgment in the appeal 
of the Prosecutor against Trial Chamber I’s decision on the no case to answer 
motions, ICC-02/11-01/15-1400, 31 March 2021 (where the Appeals Chamber 
decided that: „The decision of Trial Chamber I of 15 January 2019 (ICC-02/11-01/15-
T-232-ENG), with reasons issued on 16 July 2019 (ICC-02/11-01/15-1263 [... ] is 
confi rmed“). 
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ва та рам ка и при бяг ва не то към твър де неяс ни те „естест ве но при-
съ щи на съ дийска та длъж ност пра во мо щия“. 

Накрая след ва да се спо ме не, че спо ред РС съ деб ният състав 
по де ло то се произ на ся в две части: пър во по до ка за ност та на об-
ви не нието – с при съ да, а в слу чай на осъж да не се пристъп ва към 
ре ша ва не на въпро са за на ка за нието.88 Тук нор мот вор ци те на РС 
оче вид но са повлияни от ан гло саксон ска та систе ма, която съ дър-
жа та зи двусте пен ност при крайно то произ на ся не на съ деб ния 
състав по съ щест во то на де ло то. В ре ше нието си от нос но на ка за-
нието Съ дът се ръ ко во ди от до ка за тел ст ва та, събра ни в хо да на 
про це са. Възможно е да се про ве де и до пъл ни тел но съ би ра не на 
до ка за тел ст ва са мо от нос но на ка за нието. 

Апелативно произ вод ст во
Последният ре до вен ста дий в произ вод ст во то пред МНС е 

произ вод ст во то пред апе ла тив на та ин стан ция. Апелативният 
състав ви на ги се състои от пе ти ма съ дии, които се произ на сят по 
жал би сре щу при съ ди на съ деб ния състав по съ щест во то на де ло-
то, как то и по въпро си, които въз ник ват в хо да на про це су ал но то 
раз ви тие в до съ деб но то и съ деб но то произ вод ст во. 

Разпоредбата на чл. 82 РС обо со бя ва две гру пи ос но ва ния, 
които мо гат да ан га жи рат пра во мо щията на апе ла тив на та ин стан-
ция. Първата включ ва яс но очер та ни ос но ва ния, които са ми по 
се бе си от кри ват въз мож ност на стра ни те по де ло то да поискат 
произ на ся не на най-вис ша та ин стан ция. Това са въпро си, които 
по своята същ ност са пре це не ни от нор мот во ре ца ка то до тол ко ва 
зна чи ми за ин те ре си те на стра ни те и за раз ви тието на конкрет но-
то де ло, че са мо то им на ли чие ex lege е доста тъч но за зад виж ва не 
на апе ла цията. По-конкрет но, то ва са въпро си от нос но юрис дик-
цията на МНС, от нос но до пусти мост та на конкрет но де ло, за дър-
жа не то под стра жа, а съ що и ко га то до съ де бен състав ex offi cio е 
взел мер ки за за паз ва не на до ка за тел ст ва, без то ва да е поиска но 
от Службата на про ку ро ра.89 Към те зи ос но ва ния след ва да се до-
ба ви и въз мож ност та за постра да лия, осъ де ния и тре то то добро-
съ вест но ли це (bona fi de owner – по тер ми но ло гоята на РС) да об-

88 Членове 74, 76, 77, 78 РС. 
89 Член 82, ал. 1, б. „a“, „b“ и „c“ РС. 
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жал ват ре ше нието на съ деб ния състав от нос но при съ де но то обез-
ще те ние за вре ди те от престъпле нието.90

Същата раз по ред ба на чл. 82 РС обо со бя ва и вто ра гру па ос-
но ва ния, при които Статутът опра во мо ща ва съ деб ния състав, 
кой то се е произ не съл по об жал ва ния про це ду рен въпрос, да ре-
ши да ли да удовлет во ри иска не то за об жал ва не на стра на та по 
де ло то и да до пус не се зи ра не на апе ла тив на та ин стан ция.91 За 
раз ли ка от пред ход ни те ос но ва ния, които са конкрет но и из чер-
па тел но по со че ни, текстът на чл. 82, ал. 1, б. „d“ РС не съ дър жа 
конкре ти ка на ос но ва нията, а са мо конкрет ни кри те рии, които 
след ва да бъ дат при ла га ни към все ки от де лен слу чай и от които 
за ви си ре ше нието на ком пе тент ния състав по иска не то за об жал-
ва не. Това за ко но да тел но ре ше ние е в из вест на сте пен сму ща ва-
що, до кол ко то до пусти мост та на жал ба та за ви си от съста ва, 
поста но вил оспор ва но то ре ше ние. Очевидно нор мот вор ци те на 
РС са тър си ли ба лан си ра на уред ба, при която да се из бег не „за-
тлач ва не то“ на про це са с мно гоброй ни об жал ва ния по често не-
зна чи тел ни и пре дим но про це су ал ни въпро си, ка то, от дру га 
стра на, не се преграж да пъ тят на об жал ва не то, ко га то съ щи на та 
на оспор ва ния въпрос би могла да за сег не по осо бе но съ щест вен 
на чин спра вед ли во то и своевре мен но раз ви тие на про це са или из-
хо да на де ло то и ко га то не за бав но то произ на ся не на апе ла тив на-
та ин стан ция мо же зна чи тел но да повлияе на произ вод ст во то по 
конкрет но то де ло (чл. 82, ал. 1, б. „d“ РС). Съгласието, постиг на-
то по вре ме на Римската кон фе рен ция по то зи текст, оче вид но за-
ла га и на из бо ра на ви со коква ли фи ци ра ни съ дии, които да под-
хож дат обек тив но и без пристраст но, ма кар да се произ на сят по 
соб ст ве ни те си ре ше ния, ата ку ва ни от стра на та /стра ни те по де ло-
то. Практиката на МНС, а и на Специализираните съ деб ни съста-
ви за Косово, чиято прав на уред ба съ дър жа ана ло гич на раз по ред-
ба, со чи на тен ден ция на обек ти вен ана лиз на изиску еми те пред-
постав ки в кон текста и на де ло то и произ вод ст во то по не го ка то 
ця ло.92

90 Член 82, ал. 4 РС. 
91 Член 82, ал. 1, б. „d“ РС. 
92 Съдебната прак ти ка в то ва от но ше ние е постоян на и непро ти во ре чи ва, по-

ра ди което ня ма да бъ дат по со че ни конкрет ни де ла. 
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По съ щия ред е до пусти мо дър жа ва – стра на по РС, да по да-
де жал ба, ко га то състав за до съ деб но произ вод ст во е раз ре шил на 
про ку ро ра да пред приеме опре де ле ни дейст вия по раз след ва не то 
на ней на те ри то рия, без пред ва ри тел но да е оси гу рил съ дейст-
вието на съ ща та та зи дър жа ва (чл. 82, ал. 2 РС). 

Освен ти пич ни те кон трол ни пра во мо щия РС пре доста вя на 
апе ла тив на та ин стан ция и всич ки пра во мо щия на съ де бен състав 
по съ щест во то на де ло то.93 Водещото съ обра же ние за то зи под-
ход е свър за но с естест во то на де ла та пред МНС, които по ра ди 
своята те жест и обем ност се очак ва да про дъл жа ват дъл го вре ме. 
Така апе ла тив ният състав мо же да от ме ни при съ да та, да я из ме ни 
или да вър не де ло то за но во раз глеж да не от друг състав.94 В то зи 
про це су ален ста дий, по-конкрет но при произ на ся не то на ре ше-
нието на апе ла тив ния състав, е изоста ве но изиск ва не то за при-
съст вие на под съ ди мия – ре ше нието на апе ла тив ния състав мо же 
да бъ де произ не се но и в не го во от съст вие (чл. 83, ал. 5 РС). 

Апелативната ин стан ция е ком пе тент на и в слу чаите на из-
вън ред но то произ вод ст во – т.нар. ре ви зия, ана лог на въ зоб но вя-
ва не на де ла та по гла ва 33 на НПК. Съгласно чл. 84 РС произ вод-
ст во по въ зоб но вя ва не на на ка за тел но то де ло мо же да бъ де обра-
зу ва но как то по от но ше ние на окон ча тел на осъ ди тел на при съ да, 
та ка и са мо от нос но на ло же но то на ка за ние. Окончателните 
оправ да тел ни при съ ди не са пред мет на въ зоб но вя ва не. 

Разпоредбата на чл. 84 РС да ва въз мож ност и за пос мър т но 
упраж ня ва не на пра во то на въ зоб но вя ва не по от но ше ние на осъ-
де но то ли це. По си ла та на ци ти ра на та раз по ред ба след смър т та 
на осъ де ния опре де ле ни „близ ки“ или „не посред ст ве ни“ чле но ве 
на се мейст во то – съпру зи, де ца и ро ди те ли, как то и дру го ли це, 
на което осъ де ният из рич но пис ме но е дал съ от вет ни те ука за ния, 
имат пра во да поискат пре раз глеж да не на при съ да та и/ или на на-
ка за нието от име то на по чи на ло то осъ де но ли це. Този за ко но да-
те лен под ход ох ра ня ва пра во то на ли це то на добро име до ри и 
след не го ва та смърт.95

93 Член 83, ал. 1 РС. 
94 Член 83, ал. 2, б. „a“ и „b“ РС. 
95 Bachvarova, T. The Impact of the Death of a Convicted Person on Pending 

Proceedings before the International Criminal Court. – Journal of International 
Criminal Justice, July 2012, Vol. 10, No. 3, 547–559. 
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Също та ка за пър ви път на сце на та на меж ду на род но то пра-
во съ дие про ку ро рът раз по ла га с пра во мо щие да поиска от име то 
на осъ де но то ли це пре раз глеж да не на окон ча тел на та осъ ди тел на 
при съ да и/ или на ло же но на ка за ние. Тази въз мож ност е още ед но 
отра же ние на ос но во по ла га що то раз би ра не за за дъл же нието на 
про ку ро ра да бъ де обек ти вен, за лег на ло в нор ма тив на та уред ба 
на МНС. Това пра во мо щие на про ку ро ра съглас но чл. 84 РС е по-
доб но на пра во мо щието му да об жал ва осъ ди тел на при съ да и/ или 
на ло же но на ка за ние от име то на осъ де но то ли це. 

Санкционен ре жим
Основното на ка за ние пред меж ду на род ни те на ка за тел ни ин-

сти ту ции, вклю чи тел но и пред МНС, е ли ша ва не от сво бо да. 
Същевременно РС съ дър жа за си ле ни га ран ции за пра ва та на осъ-
де ни те ли ца, които го от крояват от оста на ли те меж ду на род-
ноправ ни санк цион ни ре жи ми. 

За раз ли ка от оста на ли те три бу на ли в област та на меж ду на-
род но то на ка за тел но пра во съ дие, съглас но чл. 77, ал. 1, б. „а“ РС 
сро кът на ли ша ва не от сво бо да пред МНС е яс но опре де лен: ли-
ша ва не то от сво бо да не мо же да над ви ша ва три де сет го ди ни. 
Римският ста тут из рич но по соч ва, че на ка за нието до жи во тен зат-
вор има из клю чи те лен ха рак тер (чл. 77, ал. 1, б. „b“ РС). 
Предпоставки за на ла га не на най-теж ко то на ка за ние са из клю чи-
тел на та те жест на престъпле нието, как то и конкрет ни те об-
стоятел ст ва, свър за ни с все ки от де лен осъ ден, които тряб ва да са 
на ли це ку му ла тив но в конкрет ния слу чай. 

Друг заслу жа ващ вни ма ние под ход на РС е пред ви де но то в 
чл. 110, ал. 3 РС за дъл же ние Съдът да пре це ни да ли да не бъ де 
на ма лен раз ме рът на на ка за нието след из тър пя ва не на две тре ти 
от сро ка на пър во на чал но на ло же но то, или на 25 го ди ни, ко га то 
на ло же но то на ка за ние е до жи во тен зат вор. 

Санкционната систе ма на МНС съ дър жа и на ка за нията гло ба 
и кон фиска ция (чл. 77, ал. 2, б. „а“ РС), ка то сред ст ва та, събра ни 
чрез тях, по раз по реж да не на съ деб ния състав по де ло то мо же да 
бъ дат пре ве де ни във Фонда за обез ще тя ва не на жер т ви те. 
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VII. Ïðîöåñóàëíè ïðàâà â ïðîèçâîäñòâîòî ïðåä 
Ìåæäóíàðîäíèÿ íàêàçàòåëåí ñúä

Правата на чо ве ка са ос но во по ла гащ посту лат, за ло жен в 
сър це ви на та на съвре мен ни те де мокра тич ни прав ни систе ми на 
на ционал но и меж ду на род но ни во. Всеизвестно е зна че нието на 
Магна харта, а съ що и на бур но то раз ви тие в област та на за щи та-
та на пра ва та на чо ве ка със съз да ва не то на Обществото на на ро-
ди те и приема не то на ре ди ца меж ду на род ни ак то ве – Всеобщата 
декла ра ция за пра ва та на чо ве ка, Международния пакт за граж-
дан ски и по ли ти чески пра ва, Европейската кон вен ция за за щи та 
на пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди, Американската кон-
вен ция за пра ва та на чо ве ка, Африканската хар та за пра ва та на 
чо ве ка и на ро ди те, Арабската и Азиатската хар та за пра ва та на 
чо ве ка. Това не из чер па тел но по соч ва не де мон стри ра уни фи ци ра-
ния под ход в на ционал но то и меж ду на род но то за ко нот вор чест во, 
кой то после до ва тел но при ла га ут вър де ни те стан дар ти за закри ла 
на пра ва та на чо ве ка, до раз ви ва ги и ги усъ вър шен ст ва. Налице са 
и раз ли чия, ос но ва ни на тра ди ции и спе ци фи ки на на ционал ни те 
систе ми, без оба че да се кон ста ти рат драстич ни от кло не ния, а 
още по-мал ко – про ти во ре чия с прин цип ни те по ло же ния в 
област та на пра ва та на чо ве ка. 

Логично, но во съз да де ни ин сти ту ции на на ционал но, ре-
гионал но и меж ду на род но ни во ка то пра ви ло про веж дат стан дар-
ти те в област та на закри лата на пра ва та на чо ве ка. Като при мер за 
то ва мо же да бъ дат по со че ни Хартата на ос нов ни те пра ва на 
Европей ския съ юз, приета през 2000 г., и Corpus juris – ак тът за 
за щи та на фи нан со ви те ин те ре си на Евро пейска та об щ ност. 

Не пра вят из клю че ние от то ва пра ви ло и нор ма тив ни те ак то-
ве, въз ос но ва на които МНС осъ щест вя ва пра во мо щията си. 
Основният нор ма ти вен акт на МНС – Римският ста тут, и ак то ве-
те, които го до раз ви ват – Правилата за про це ду ра та и до каз ва не-
то, Елементите на престъпле нията, Правилата на Съда, про веж-
дат ут вър де ни те стан дар ти в област та на пра ва та на чо ве ка и до-
обо га тя ват ре ди ца от тях. Някои осо бе ности се обяс ня ват със спе-
ци фич на та същ ност на та зи ин сти ту ция. 

Както бе ше по со че но, меж ду на род но приз на ти те пра ва на 
чо ве ка са ръ ко вод ни прин цип ни по ло же ния при при ла га не то и 
тъл ку ва не то на нор ми те на РС и съ пътст ва що то за ко но да тел ст во 
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на МНС. Те за пъл ват праз но ти в не го ва та прав на уред ба и са фун-
да мен тът, въз ос но ва на кой то раз лич ни те ор га ни на МНС осъ-
щест вя ват пра во мо щията си. Вече бе ше спо ме на то, че спо ред 
чл. 21, ал. 3 РС при ла га не то и тъл ку ва не то на за ко на тряб ва да 
бъ дат съ обра зе ни с меж ду на род но приз на ти те пра ва на чо ве ка. 
Различните съ деб ни съста ви мно гократ но се по зо ва ват на та зи 
раз по ред ба, ка то препра щат към прак ти ка та на раз лич ни ин сти-
ту ции, ком пе тент ни в та зи област. Апелативният състав на Съда 
под чер та ва: „Утвърдените стан дар ти за пра ва та на чо ве ка са фун-
да мен тал ни по ло же ния, вър ху които е из гра ден Римският ста тут, 
все ки не гов аспект“96. Освен та ка за яве ния общ прин цип прав на та 
уред ба на МНС съ дър жа ре ди ца раз по ред би, които до пъл ват меж-
ду на род ни те стан дар ти, и по то зи на чин допри на ся за обо га тя ва-
не то и раз ви тието на меж ду на род ния пра вов ред. 

Права в хо да на раз след ва не то
Римският ста тут от гра ни ча ва ня кол ко ка те го рии ли ца, на 

които за ко нът пре доста вя ком плекс от пра ва, свър за ни със спе ци-
фич ния им про це су ален ста тут. Това са ли ца, по от но ше ние на 
които се из вър ш ват дейст вия по раз след ва не то или които се на-
ми рат в ня как ва връз ка с раз след ва не то; ли ца, за които по вре ме 
на раз след ва не то въз ник не обос но ва но пред по ло же ние, че са 
участ ва ли в из вър ш ва не на раз след ва но то престъпле ние; ли ца, 
сре щу които е пов диг на то об ви не ние със за по вед за арест или с 
фак та на при зо ва ва не то им да се явят пред ор га ни на МНС; ли ца, 
за които об ви не нието (из ця ло или отчасти) е пот вър де но от 
състав за до съ деб но произ вод ст во, пре да де ни са на съд по то ва 
об ви не ние и с вна ся не то на де ло то в съ деб на фа за ста ват под съ-
ди ми. 

По от но ше ние на пър ви те две ка те го рии ли ца, участ ва щи в 
раз след ва не то, РС пре доста вя въз мож ности за за щи та на тех ни те 
пра ва и за кон ни ин те ре си в пре де ли те на спе ци фич но то им про-
це су ал но по ло же ние. Това по-конкрет но е пра во то на ли це то да 

96 Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Appeals Chamber, Judgment on the 
Appeal of Mr. Thomas Lubanga Dyilo against the Decision on the Defence Challenge 
to the Jurisdiction of the Court pursuant to article 19 (2) (a) of the Statute of 3 October 
2006, ICC-01/04-01/06-772, 14 December 2006, para. 37. 
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не бъ де при нуж да ва но да се ули ча ва в из вър ш ва не на престъпле-
ние или да се приз нае за ви нов но; пра во то му да не бъ де под ла га-
но на ни как ва фор ма на при ну да или запла ха, на из те за ние или на 
дру га фор ма на жесто ко, не чо веш ко или уни зи тел но от но ше ние 
или на ка за ние; пра во то да не бъ де обект на произ во лен арест или 
за дър жа не; пра во то да му бъ де оси гу рен без пла тен достъп до 
ком пе тен тен пре во дач и до пис ме ни пре во ди, ко га то се раз пит ва 
на език, раз ли чен от то зи, кой то ли це то на пъл но раз би ра и го во-
ри. 

Към по со че ни те РС до ба вя до пъл ни тел ни пра ва, ако в ре зул-
тат на про веж да но то раз след ва не ком пе тент ният ор ган стиг не до 
убеж де нието, че има ос но ва ния да се пред по ла га участие на ли це-
то в из вър ш ва не то на раз след ва но то престъпле ние. В та зи хи по-
те за чл. 55, ал. 2 РС за дъл жа ва про веж да щия раз пи та да го пре-
уста но ви, за да уве до ми не за бав но раз пит ва ния за до пъл ни тел ни-
те пра ва, които за ко нът му пре доста вя. Той е длъ жен да ра зяс ни 
на раз пит ва ния, че съ щест ву ват ос но ва ния да се пред по ла га, че е 
из вър шил престъпле ние от ком пе тент ност та на Съда, как то и да 
му ра зяс ни не го ви те пра ва – пра во то му да за па зи мъл ча ние, ка то 
мъл ча нието му не мо же да се взе ма пред вид при уста но вя ва не то 
на не го ва та ви нов ност; пра во то да се пол з ва от ком пе тен тен за-
щит ник по свой из бор или да му бъ де наз на чен слу же бен та къв, 
ко га то не раз по ла га със сред ст ва да запла ти раз носки те по за щи-
та та и ин те ре си те на пра во съ дието на ла гат участието на за щит-
ник; пра во то да бъ де раз пи тан в при съст вието на за щит ник, ос вен 
ако добро вол но се от ка же от то ва пра во. 

Нормативната уред ба на меж ду на род ни те на ка за тел ни ин-
сти ту ции пре ди приема не то на РС поч ти не съ дър жа раз по ред би, 
ох ра ня ва щи по вре ме на раз след ва не то пра ва та на ли ца, които все 
още не при те жа ват фор мал но то ка чест во на за по доз ре ни или об-
ви ня еми. Правната рам ка на МНС оба че из рич но въ веж да изиск-
ва не то на чл. 55 РС, за да се га ран ти рат пра ва та на всич ки ли ца 
по вре ме на раз след ва не то, вклю чи тел но на сви де те ли те. Разпо-
ред бата на чл. 55, ал. 1 РС да ва пра во на ли це то да за па зи мъл ча-
ние и да от ка же да да ва обяс не ния, които мо гат да го ули чат в 
из вър ш ва не то на престъпле ние, а чл. 67, ал. 1, б. „g“ РС из рич но 
забра ня ва мъл ча нието на ли це то да бъ де тъл ку ва но в не го ва вре-
да или ка то до ка за тел ст во за ви нов ност. Този под ход оказ ва въз-
дейст вие вър ху прав на та уред ба на дру ги съ ди ли ща и три бу на ли, 
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съз да де ни след МНС, ка то напри мер Специалния три бу нал за 
Ливан, Специализираните съ деб ни съста ви за Косово и др.97

Римският ста тут съ дър жа под роб на уред ба на пра ва та на об-
ви ня емия и под съ ди мия, която в зна чи тел на сте пен въз произ веж-
да меж ду на род но уста но ве ни те стан дар ти за за щи та на пра ва та 
на чо ве ка. Поради то ва заслу жа ва да бъ дат по со че ни са мо ня кои 
осо бе ности, за ло же ни в нор ма тив на та уред ба и прак ти ка та на 
МНС. 

Завишено изиск ва не към ези ка, кой то об ви ня емият 
разбира

Във връз ка с пра во то об ви ня емият да бъ де уве до мен не за-
бав но и под роб но за същ ност та, ос но ва нията и съ дър жа нието на 
об ви не нието сре щу не го, пра ви впе чат ле ние до пъл ни тел но то 
изиск ва не то ва да ста ва на език, кой то об ви ня емият раз би ра и го-
во ри в най-ви со ка сте пен, в най-го ля ма пъл но та (fully) – чл. 67, 
ал. 1, б. „а“ РС. Използваната в РС тер ми но ло гия, срав не на с та зи 
на чл. 6, ал. 3, б. „а“ ЕКПЧ – „раз би раем“ за об ви не но то ли це 
език, со чи на за ви ше ни изиска ния от нор мот вор ци те на РС към 
ор га ни те на МНС, над ви ша ва щи стан дар ти те по ЕКПЧ с цел най-
пъл но цен на ох ра на на пра ва та на ли це то. Продукт на та зи гри жа 
е и пра во то на без пла тен достъп до устен и пис мен пре вод.98 
Апелативният състав на МНС из рич но от бе ляз ва, че до ба вя не то 
на ду ма та „на пъл но“ в по со че ни те раз по ред би е плод на дъл бок 
за ми съл от стра на на за ко но да те ля с цел ох ра ня ва не на пра во то 
на спра вед лив про цес на об ви ня емия.99

Същевременно прак ти ка та на МНС въ веж да из вест ни уточ-
не ния при при ла га не то на то ва пра во, ка то поста вя ак цент вър ху 

97 Вж. напр. чл. 15 „б“ на Статута на Специалния три бу нал за Ливан; чл. 21 и 
чл. 38, ал. 3 от Закона за Специализираните съ деб ни съста ви и спе циали зи ра на-
та про ку ра ту ра. 

98 Член 55, ал. 1, б. „с“, чл. 67, ал. 1, б. „a“ и „f“ РС. 
99 Вж. Prosecutor v. Dominic Ongwen, Decision on Mr Ongwen’s request for time 

extension for the notice of appeal and on Translation, 24 February 2021, ICC-02/04-
01/15-1781, paras 8–11 and accompanying fn. 10; Prosecutor v. Germain Katanga, 
Judgment on the appeal of Mr. Germain Katanga against the decision of Pre-Trial 
Chamber I entitled „Decision on the Defence Request Concerning Languages“, 27 
May 2008, ICC-01/04-01/07-522/, para. 56. 
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пре во да на „оне зи до ку мен ти от де ло то, които са от съ щест ве но 
зна че ние за под го тов ка та на ли це то сре щу пов диг на то то об ви не-
ние“100. Съдът произ ве де и прак ти ка, спо ред която съ деб ният 
състав, след об съж да не в съ деб но за се да ние с участието на стра-
ни те и при тях но взаим но съгла сие, ги при кан ва да се срещ нат и 
да об съ дят ста но ви ще то на за щит ни ка след за поз на ва не с де ло то 
по въпро са кои, по не го во про фе сионал но мне ние, ма те риали по 
де ло то или части от тях са важ ни за из граж да не на стра те гията на 
за щи та та и тряб ва да бъ дат пре ве де ни за об ви ня емия на ези ка, 
кой то вла дее на пъл но. Посочената прак ти ка има своето обяс не-
ние във фак та, че по ре ди ца де ла пред МНС на пъл но раз би раем за 
об ви ня еми те /под съ ди ми те често е ря дък език и с огра ни че ни въз-
мож ности за пъл но це нен пре вод. 

Разумен срок
Особена загри же ност и пред МНС пре диз вик ва пра во то на 

об ви ня емия де ло то му да бъ де раз гле да но в ра зу мен срок. 
Спецификата на МНС, кон текстът, в кой то той функ циони ра, и 
осо бе ности те на де ла та, които са от не го ва ком пе тент ност, 
обусла вят сред на про дъл жи тел ност на про це са меж ду шест и 
осем го ди ни от пов ди га не на об ви не нието до окон ча тел но то 
произ на ся не на апе ла тив на та ин стан ция. Това се дъл жи на раз но-
образ ни фак то ри, част от които са вътреш ни за ин сти ту цията и 
нейни те ор га ни, а дру ги са външ ни и из вън кон тро ла на Съда. 

Присъствено произ вод ст во
Както ве че бе ше от бе ля за но, при съст ве но то съ деб но произ-

вод ст во е прин цип в систе ма та на РС. Въпреки то ва нор ма тив на-
та рам ка на МНС не въз ди га то ва изиск ва не в аб со лют но, до кол-
ко то то ва в опре де ле ни слу чаи би повлияло на нор мал но то про ти-

100 Prosecutor v. Jean Pierre Bemba Gombo, Decision on the Defence’s Request 
Related to Language Issues in the Proceedings, 4 December 2008, ICC-01/05-01/08-
307, para. 11; Prosecutor v. Laurent Gbagbo, Decision on Mr Gbagbo’s request for 
transaltion and an extension of time for the fi ling of a response to the document in 
support of the appeal, 22 August 2013, ICC-02/11-01/11-489, para. 10; Prosecutor v. 
Laurent Gbagbo and Charles BléGoudé, Decision on Defence requests relating to the 
Prosecution‘s Pre-Trial Brief, 16 September 2015, ICC-02/11-01/15-224, paras 
17–18. 
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ча не на про це са и би за ба ви ло своевре мен но то му приключ ва не, а 
ос вен то ва се негли жи ра и пра во то на под съ ди мия да из бе ре да не 
при съст ва в съ деб на та за ла, а да просле дя ва случ ва що то се чрез 
ви деотех но ло гии. Подобни сце на рии не са не мисли ми и съ щест-
ву ват в нор ма тив на та уред ба и прак ти ка на дру ги меж ду на род ни 
на ка за тел ни ин сти ту ции.101

Както е от бе ля зал Специалният три бу нал за Сиера Леоне 
напри мер, ин те ре си те на пра во съ дието не поз во ля ват от съст-
вието на об ви ня ем или не го во то по ве де ние, на ру ша ва що ре да в 
съ деб на та за ла, да въз пре пятст ват пра во раз да ва не то или да осу-
етя ват це ли те на на ка за тел ния про цес.102 По съ ща та ло ги ка РС 
пред виж да въз мож ност за из ключ ва не от съ деб но то за се да ние на 
под съ дим при про дъл жа ва що не до пусти мо про це су ал но по ве де-
ние от не го ва стра на. Този въз мож ност въз ник ва са мо ко га то съ-
деб ният про цес е ве че в ход. Формулировката на чл. 63, ал. 2 РС е 
яс на в то ва от но ше ние – „...об ви ня емият, при съст вай ки пред 
Съда, про дъл жа ва да на ру ша ва про це са“. Отстраняването се до-
пуска ка то край на мяр ка и мо же да бъ де са мо вре мен но. Освен 
то ва към отстра ня ва не се пристъп ва са мо след ка то дру ги ал тер-
на ти ви мер ки се ока жат не въз мож ни. Отстраняването мо же да 
про дъл жи са мо до кол ко то е стро го необ хо ди мо. Следователно 
про веж да не то на произ вод ст во то в от съст вието на об ви ня емия е 
как то из клю чи тел на, та ка и вре мен на мяр ка. 

Трябва да се от бе ле жи, че в те зи слу чаи от съст вието от съ-
деб на та за ла не на кър ня ва пра во то на об ви ня емия на спра вед лив 
про цес. По си ла та на чл. 63, ал. 2 РС съ деб ният състав тряб ва да 

101 Вж. напр. International Residual Mechanism for Criminal Tribunals. Rule 98 
of the Rules of Procedure and Evidence, MICT/1/Rev. 7, 4 December 2020; Residual 
Special Court for Sierraleone, Rule 60 of the Rules of Procedure and Evidence; 
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Internal Rules (rev. 9), 16 
January 2015, Rule 81 (3) – (6). 

102 Вж. Gbao (SCSL-2004-15-T), Ruling on the Issue of the Refusal of the Third 
Accused, Augustine Gbao, to Attend Hearing of the Special Court for Sierra Leone 
on 7 July 2004 and Succeeding Days, 12 June 2004, para. 8. Вж. съ що: Norman et al. 
(SCSL-04-14-PT), Ruling on the Issue of Non-Appearance of the First Accused 
Samuel Hinga Norman, the Second Accused Moinina Fofana, and the Third Accused, 
Allieu Kondewa at the Trial Proceedings, 1 October 2004; Sesay et al. (SCSL-04-
15-T), Ruling on the Issue of the Refusal of the Accused Sesay and Kallon to Appear 
for their Trial, 19 January 2005. 
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оси гу ри въз мож ност на под съ ди мия, кой то е из вън съ деб на та за-
ла, да наблю да ва съ деб но то за се да ние и да да ва ука за ния на за-
щит ни ка си. Така не за ви си мо от фи зи ческо то си от съст вие под-
съ ди мият се пол з ва с въз мож ност та, ма кар и не не посред ст ве но, 
да участ ва в про це са. Този под ход оси гу ря ва ба ланс меж ду нор-
мал но то про ти ча не на произ вод ст во то при над леж но за чи та не на 
прин ци па за бър зи на на про це са и за щи та та на пра во то на спра-
вед лив про цес. 

Друга хи по те за за непри съст ве но произ вод ст во е пред ви де-
на та в чл. 76, ал. 4 РС въз мож ност под съ ди мият да не при съст ва 
при обя вя ва не на на ка за нието в от кри то за се да ние – обя вя ва не то 
на на ка за нието ста ва „по въз мож ност“ в при съст вието на под съ-
ди мия. Това оба че не се от на ся за обя вя ва не то на при съ да та. 
Както бе ше по со че но, по де ла та пред МНС съ деб ни те съста ви се 
произ на сят пър во по пред ме та на де ло то – с при съ да, а впослед-
ст вие, в слу чай на осъ ди тел на при съ да – по на ка за нието, след ка-
то спе циал но са събра ни до ка за тел ст ва в то ва от но ше ние. 

С из ме не нието, което Събранието на дър жа ви те – стра ни по 
Статута, въ ве до ха в Правилника за про це ду ра та и до ка за тел ст ва-
та по от но ше ние на при съст ве но то съ деб но произ вод ст во103, бя ха 
съз да де ни три но ви пра ви ла – 134bis, 134ter и 134quatеr, пред-
виж да щи три раз лич ни сце на рия за ос во бож да ва не на под съ ди-
мия от за дъл же нието да при съст ва на от дел ни за се да ния или по 
вре ме на це лия про цес. И три те хи по те зи мо же да бъ дат за дейст-
ва ни по иска не на под съ ди мия. Правило 134bis уреж да пра во мо-
щието на съ деб ния състав да удовлет во ря ва иска не за непри съст-
вие в съ деб на та за ла, и то са мо за от дел ни про це су ал ни дейст вия. 
Правото на под съ ди мия да сле ди съ деб но то за се да ние и да участ-
ва от раз стояние в не го се оси гу ря ва чрез из пол з ва не то на ви-
деотех но ло гия. Сходен е и ре жи мът по пра ви ло 134ter, но при не-
го под съ ди мият има иска не изоб що да не при съст ва в за ла та лич-
но, а съ що и чрез ви деовръз ка. Съдът мо же да раз ре ши непри-
съст ве но участие на под съ ди мия са мо за част или за части от съ-
деб но то за се да ние. В та зи хи по те за за щи та та се осъ щест вя ва из-
ця ло от за щит ни ка на под съ ди мия. 

103 Пак там, 9–10, бел. под ли ния № 27. 
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Трета въз мож ност е за ло же на в пра ви ло 134quater. Тя е при-
ло жи ма един ст ве но по от но ше ние на под съ ди ми, из пъл ня ва щи 
пра во мо щия на най-ви со ко на ционал но ни во. Искането мо же да 
бъ де ува же но за ця ло то вре метраене на про це са, но въпро сът под-
ле жи на пре раз глеж да не по вся ко вре ме на про це су ал но то раз ви-
тие. В то зи слу чай за щи та та съ що се упраж ня ва от упъл но мо ще-
ния или от наз на че ния за щит ник. Следва спе циал но да се под чер-
тае, че по де ла та пред МНС все ки за по доз рян, об ви ня ем, под съ-
дим, постра дал, сви де тел, кой то не мо же сам да запла ти за за щи та 
или про це су ал но пред ста ви тел ст во (ос нов но пострадалите), се 
пол з ва от систе ма та за прав на по мощ. 

Изявление на об ви ня емия /под съ ди мия
Интересен под ход пред ставля ва па ра лел но то въ веж да не на 

ин сти ту ти на две те ос нов ни тра ди ции – кон ти нен тал на та и ан гло-
саксон ска та, в чл. 67, ал. 1, б. „g“ и „h“ РС, от на ся щи се до пра во-
то на об ви ня емия да напра ви уст но или пис ме но изявле ние в своя 
за щи та, без да по ла га клет ва (кон ти нен тал на система), и пра во то 
му да се яви ка то сви де тел по де ло то сре щу не го и да да де по ка за-
ния под клет ва, скре пе на с но се не то на на ка за тел на от го вор ност 
за да ва не на не вер ни по ка за ния (англосаксонска). Според ан гло-
саксон ска та прав на систе ма обяс не нията на об ви ня емия, които не 
са да де ни под клет ва, ня мат до ка за тел ст ве на стойност. В кон ти-
нен тал ни те систе ми обяс не нията на об ви ня емия имат двояка при-
ро да – те са ед новре мен но сред ст во за за щи та (по ра ди което за ко-
нът не изиск ва да бъ дат да де ни под клет ва) и част от до ка за тел ст-
ве ния ма те риал (при усло вие че съ дър жат, в ця лост или отчасти, 
ин фор ма ция от зна че ние за де ло то). Пред МНС обяс не нията на 
об ви ня емия и под съ ди мия, не за ви си мо по кой ред са напра ве ни, 
не са скре пе ни от напред с опре де ле на до ка за тел ст ве на стойност – 
тя се пре це ня ва в кон текста на всич ки об стоятел ст ва по конкрет-
но то де ло и в за ви си мост от то ва до кол ко обяс не нията се под кре-
пят от оста на лия до ка за тел ст вен ма те риал. 

Въвеждането на две те въз мож ности за об ви ня емия и под съ-
ди мия в по со че ни те тексто ве на РС е по ка за тел но за съв мест но то 
съ щест ву ва не на еле мен ти от две те ос нов ни прав ни тра ди ции. 
Видно е, че ни то един от два та во де щи мо де ла не е взел пре вес 
при из граж да не то на нор ма тив на та ос но ва на МНС. Следователно 
по вся ко от дел но де ло, в за ви си мост от то ва към коя прав на тра-
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ди ция се числи съ от вет ният об ви ня ем/ под съ дим, той/ тя има въз-
мож ност да напра ви изявле нията си съ образ но под хо да, въз приет 
в систе ма та, към която при над ле жи и която поз на ва. 

Постепенно раз ви тие през го ди ни те пре тър пя и въз мож ност-
та за до ка за тел ст ва, на които мо же да се ос но ве при съ да та, да се 
пол з ват и сви де тел ски по ка за ния от до съ деб но то произ вод ст во. 
Условията, при които та ки ва по ка за ния мо же да се пол з ват, са из-
вън ред но пе дан тич но и из чер па тел но уре де ни в за ко на, и то при 
спаз ва не то на про це ду ра, га ран ти ра ща тях на та досто вер ност. 
Такава въз мож ност съ щест ву ва и ко га то на две те стра ни е би ла 
пре доста ве на въз мож ност да участ ват в раз пи та на сви де те ля.104

Право на сво бо да
Правото на сво бо да, ка то ос нов на цен ност в систе ма та от 

пра ва на чо ве ка, и усло вията, при които то ва пра во мо же да бъ де 
огра ни че но, са под роб но уре де ни в РС. Тази уред ба след ва съ от-
вет ни те меж ду на род ни стан дар ти – произ на ся се съ де бен състав 
по обос но ва но иска не на про ку ро ра и при на ли чието на ня коя от 
пред постав ки те, които са добре поз на ти от ЕКПЧ и от бъл гар ския 
Наказателно-про це су ален ко декс. 

Разлика се от кри ва в про це ду ра та за произ на ся не по иска не-
то на про ку ро ра. Съдът упраж ня ва пра во мо щията си в закри то за-
се да ние, без участието на ли це то, чието за дър жа не се иска. Това 
се обяс ня ва как то с ха рак те ра, осо бе ности те и местоиз вър ш ва не-
то на престъпле нията, та ка и с место на хож де нието на МНС и на-
чи на, по кой то той функ циони ра. Вече бе ше по со че но, че МНС 
не раз по ла га с ор га ни по при веж да не в из пъл не ние на съ деб ни те 
ак то ве. Затова всич ки ор га ни на Съда раз чи тат из ця ло на съ дейст-
вието на дър жа ви те – стра ни по Статута, но и на тре ти дър жа ви, 
склю чи ли ad hoc спо ра зу ме ние със Съда. Съветът за си гур ност на 
ООН съ що оказ ва съ дейст вие – най-ве че в слу чаите, ко га то е се-
зи рал МНС на ос но ва ние чл. 13, б. „b“ РС. 

Във връз ка със за дър жа не то е важ но да се от че те за дъл же-
нието на ком пе тент ния съ де бен състав да се произ на ся слу жеб но 
по ос но ва тел ност та на про дъл жа ва що то за дър жа не, без да е се зи-
ран от за дър жа ния, ка то то ва тряб ва да ста ва пе риодич но, в срок, 

104 Вж. правило 68 от Правилата за про це ду ра та и до каз ва не то. 
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не по-дъ лъг от 120 дни (чл. 63, ал. 3 РС и правило 118, ал. 2 от 
Правилата за про це ду ра та и доказването). 

Важна га ран ция за пра во то на сво бо да е пра во мо щието на 
Съ да да кон тро ли ра да ли об ви ня емият не е за дър жан неос но ва-
тел но дъл го в до съ деб на та про це су ал на фа за по ра ди неоправ да на 
за ба ва, при чи не на от Службата на про ку ро ра. Когато уста но ви 
та ка ва неоправ да на за ба ва, съ деб ният състав е длъ жен слу жеб но 
да пре це ни конкрет ни те об стоятел ст ва и да ос во бо ди за дър жа но-
то ли це. Във всич ки слу чаи, пре ди съ деб ният състав да се произ-
не се, той да ва въз мож ност на за дър жа ния и на про ку ро ра да бъ-
дат из слу ша ни лич но в за се да ние или посред ст вом пред ста вя не 
на пис ме но ста но ви ще (чл. 60, ал. 4 РС). 

Укорима прак ти ка представляват слу чаите, в които Съдът 
уста но вя ва, че не са на ли це ос но ва ния за про дъл жа ва не на за дър-
жа не то, но ни коя дър жа ва не да ва съгла сие да приеме ос во бо де-
ния об ви ня ем/ под съ дим, ни то пред ста вя убе ди тел ни при чи ни за 
то ва.105

Важно нор мот вор ческо ре ше ние, свър за но със сво бо да та на 
чо ве ка, е спо ме на то то по-го ре пра во мо щие на Съда слу жеб но, 
до ри без осъ де ният да е напра вил иска не за то ва, да на ма ли раз-
ме ра на на ло же но то на ка за ние ли ша ва не от сво бо да по си ла та на 
чл. 110, ал. 3 РС. Във връз ка с то ва след ва да се по со чи съ що, че 
санк цион на та систе ма на РС из ключ ва смър т но то на ка за ние. 
Както по соч ва през 2005 г. съ дия Garlicki от ЕСПЧ по де ло то 
Öcalan сре щу Турция, „наско ро съз да де ният МНС по каз ва, че 
спо ред меж ду на род на та об щ ност до ри и сре щу най-ужа ся ва щи те 
престъпле ния мо же да се ре аги ра, без да се при бяг ва до смър т но 
на ка за ние“106. 

105 Такъв е слу ча ят по де ло то Bemba, ко га то съ дът се произ не се за ос во бож да-
ва не на за дър жа ния под стра жа об ви ня ем, но не се по лу чи съгла сие за приема-
не то му на те ри то рията на ед на от дър жа ви те – членки по РС, по со че ни от не го 
ка то же ла на дести на ция. Вж. Prosecutor v. Jean Perre Bemba Gombo, Decision on 
the Interim Release of Jean-Pierre Bemba Gombo and Convening Hearings with the 
Kingdom of Belgium, the Republic of Portugal, the Republic of France, the Federal 
Republic Germany, the Italian Republic, and the Republic of South Africa, 16 August 
2009, ICC-01/05-01/08-475. Впоследствие ре ше нието бе ше от ме не но от 
апелативната ин стан ция по иска не на про ку ро ра. 

106 Вж. Öcalan v. Turkey, no. 46221/99, Partly Concurring, Partly Dissenting 
Opinion of Judge Garlicki, 12 May 2005, para. 6. 
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Гаранции за пра ва та на ли ца та
Реалното осъ щест вя ва не на пра ва та на об ви ня ем, под съ дим 

и на вся ко дру го ли це – участ ник в произ вод ст во то пред МНС, е 
на деж д но оси гу ре но от ре ди ца за дъл же ния на ком пе тент ни те ор-
га ни на Съда. 

Освен кла си чески те га ран ции за пра ва та на чо ве ка107, не 
след ва да бъ дат оста ве ни без вни ма ние ня кои осо бе ности на прав-
на та уред ба, от кроява щи гри жа та за пра ва та на об ви ня емия /под-
съ ди мия пред МНС. За раз ли ка от кон ти нен тал на та тра ди ция РС 
не след ва систе ма та на до сието, съглас но която всич ки до ка за тел-
ст ве ни ма те риали, съ би ра ни в хо да на раз след ва не то, ста ват 
достояние на под съ ди мия, на съ да и на постра да лия. Страните 
пре доста вят на насрещ на та стра на са мо до ка за тел ст ва та, които 
же ла ят да пол з ват в под кре па на своята те за. С дру ги ду ми, под-
бо рът на до ка за тел ст ва та е въпрос на про фе сионал на та пре ценка 
на вся ка от стра ни те. 

Не та ка стои оба че въпро сът със Службата на про ку ро ра. 
Прокурорът ня ма пра во на пре ценка как да про це ди ра по от но ше-
ние на оне зи до ка за тел ст ве ни ма те риали, които са в ин те рес на 
за щи та та, които смек ча ват на ка за тел на та от го вор ност на об ви ня-
емия или мо гат да за сег нат досто вер ност та на до ка за тел ст ва та в 
под кре па на об ви не нието. В чл. 67, ал. 2 РС се съ дър жа им пе ра-
тив – вся ка ин фор ма ция от та ко ва естест во тряб ва да бъ де пре-
доста ве на на об ви ня емия и на не го вия за щит ник при пър ва въз-
мож ност. Неизпълнението на то ва за дъл же ние мо же да има теж-
ки после ди ци, ка къв то бе ше слу ча ят с пър во то де ло пред МНС по 
слу чая Lubanga.108 По то ва де ло съ деб ният състав уста но ви, че 

107 Освен пре зум п цията за не ви нов ност, те жест та за до каз ва не на об ви не-
нието от про ку ро ра, за дъл же нието на ор га ни те на на ка за тел но то произ вод ст во 
да ра зяс ня ват пра ва та на граж да ни те – участ ни ци в произ вод ст во то, и да им 
оси гу ря ват въз мож ност да ги упраж ня ват, мо же да се по со чи още за дъл же нието 
на про ку ро ра да съ би ра и про ве ря ва всич ки до ка за тел ст ва – как то до ка за тел ст-
ва та, които под кре пят об ви не нието, та ка и до ка за тел ст ва та, които го раз ко ле ба-
ват из ця ло или от части и пол з ват за щи та та. 

108 Вж. Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, „Redacted Decision on the 
Prosecution‘s Urgent Request for Variation of the Time-Limit to Disclose the Identity 
of Intermediary 143 or Alternatively to Stay Proceedings Pending Further 
Consultations with the VWU“, 8 July 2010, ICC-01/04-01/06- 2517-Red. Решението 
е от ме не но от апелативната ин стан ция. Вж. Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 
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до ку мен ти, пре доста ве ни на Службата на про ку ро ра съглас но 
чл. 72 и 73 РС един ст ве но за нуж ди те на раз след ва не то, ве роят но 
съ дър жат дан ни, които мо гат да пол з ват за щи та та. Прокурорът не 
бе ше из пъл нил им пе ра ти ва на чл. 67, ал. 2 РС, тъй ка то не бе ше 
по ло жил уси лия да по лу чи раз ре ше ние от ли це то, пре доста ви ло 
те зи до ку мен ти, за пол з ва не то по де ло то на дан ни, съ дър жа щи се 
в тях. След теж ко съ деб но след ст вие, на което про ку ро рът тряб-
ва ше да да ва обяс не ния за не из пъл не нието на за дъл же нията си по 
за кон, съ деб ният състав поста но ви ре ше ние, с което спря про це-
са, въз ло жи на про ку ро ра да оси гу ри достъп на за щи та та до об-
съж да ни те ма те риали и от пра ви пре дупреж де ние, че в слу чай на 
не из пъл не ние произ вод ст во то по де ло то ще бъ де прекра те но. 

Освен за дъл же нието за обек тив ност на раз след ва не то и раз-
кри ва не на исти на та и за дъл же нието по чл. 67, ал. 2 РС, дру ги 
раз по ред би въ веж дат до пъл ни тел ни га ран ции за пра ва та на участ-
ни ци те. Съгласно чл. 54, ал. 1, б. „b“ и „f“ РС про ку ро рът е длъ-
жен не са мо да за чи та ин те ре си те и лич ни те об стоятел ст ва, свър-
за ни с постра да ли те и сви де те ли те, но и да оси гу ри за щи та та на 
вся ко ли це по вре ме на раз след ва не то. В съ щия дух чл. 68, ал. 1 
РС въз ла га на про ку ро ра за дъл же нието да пред приеме необ хо ди-
ми те мер ки за за щи та на бе зо пас ност та, фи зи ческо то и пси хич е-
ско то здра ве, достойн ст во то и непри кос но ве ност та на лич ния жи-
вот на постра да ли те и сви де те ли те, осо бе но ко га то престъпле-
нието включ ва сексу ал но на си лие или на си лие над де ца. Тежестта 
да до ка же об ви не нието ле жи из ця ло вър ху про ку ро ра (чл. 66, 
ал. 2 РС). Във връз ка с то ва е и пра во то на об ви ня емия да не му 
бъ де въз ла га на до ка за тел ст ве на те жест, ни то те жест да опро вер-
га ва об ви не нието (чл. 67, ал. 1, б. „i“ РС), което произ ти ча от пре-
зум п цията за не ви нов ност, прогла се на в чл. 66, ал. 1 РС. 

Наличието на съ де бен състав за до съ деб но произ вод ст во съ-
що мо же да се приоб щи към ме ха низ ми те за за щи та сре щу неос-
но ва тел ни по се га тел ст ва на ос нов ни пра ва и сво бо ди, вклю чи тел-
но сре щу неос но ва тел но привли ча не към на ка за тел на от го вор-

Judgment on the appeal of the Prosecutor against the decision of Trial Chamber I of 8 
July 2010 entitled „Decision on the Prosecution’s Urgent Request for Variation of 
the. Time-Limit to Disclose the Identity of Intermediary 143 or Alternatively to Stay 
Proceedings Pending Further Consultations with the VWU“, 8 October 2010, ICC-
01/04-01/06-2582. 
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ност пред МНС, с произ ти ча щи те от то ва се риоз ни после ди ци за 
лич ност та. 

Съществена част от под го тов ка та на за щи та та е за поз на ва не-
то с ма те риали те по де ло то и най-ве че с до ка за тел ст ва та, на които 
ще раз чи та об ви не нието. Съдебният състав за до съ деб но произ-
вод ст во има важ на ро ля в то зи про цес ка то га ран ция за оси гу ря-
ва не на спра вед лив про цес за привле че ния към от го вор ност. Така 
напри мер, за да се убе ди, че за поз на ва не то на ли це то с до ка за тел-
ст ва та на про ку ро ра се из вър ш ва „при за до во ли тел ни усло вия“, 
съ деб ният състав мо же да про ве де из слуш ва не на стра ни те 
(правило 121 от Правилата за про це ду ра та и доказването). 

Още пър ви те де ла пред МНС от кроиха лип са на добре ор га-
ни зи ра на систе ма в пред ста вя не то на об ви не нието, ка то то ва осо-
бе но се прояви при пред ста вя не то на до ка за тел ст ва та от про ку ро-
ра, т.нар. disclosure. Доказателствата се „нахвър ля ха“ пред за щи-
та та и съ деб ния състав. Понякога в тях се включ ва ха ма те риали, 
без как ва то и да е връз ка с пред ме та на об ви не нието. Най-често 
не се по соч ва ше от но си мост та им към кой то и да е еле мент от 
обек тив на та или су бек тив ната стра на на об ви ни тел на та те за. 
Липсата на ме то до ло гия в то ва от но ше ние во де ше до зна чи тел но 
за ба вя не на де ла та, които и без то ва са из клю чи тел но обем ни и 
слож ни. Защитата бе ше поста вя на в осо бе но затруд не ние, опит-
вай ки се „да на ме ри път“ сред „оке ана“ от до ка за тел ст ве ни ма те-
риали, да под гот ви стра те гията си, да съ бе ре до ка за тел ст ва в от-
го вор на по лу че ни те от про ку ро ра до ка за тел ст ва. Работата на съ-
деб ния състав съ що тър пе ше послед ст вията на те зи прак ти ки, 
които на ру ша ва ха за дъл же нията на съ деб ни те съста ви във връз ка 
с ра зум ния срок на про це са. Това про во ки ра състава за до съ деб но 
произ вод ст во с ре ше ние да за дъл жи про ку ро ра ор га ни зи ра но и 
ана ли тич но да пред ста ви до ка за тел ст ва та си по де ло то. Беше 
прието за не за до во ли тел но про ку ро рът просто да пред ста ви до ка-
за тел ст ве ния ма те риал на за по доз ре ния и за щит ни ка – той тряб ва 
да обяс ни как точ но вся ко до ка за тел ст во под кре пя об ви ни тел на та 
те за. По съ щия на чин и за щи та та тряб ва да пре доста ви своите до-
ка за тел ст ва, до кол ко то въз на ме ря ва да ги пред ста ви в произ вод-
ст во то.109 Последва произ на ся не на раз лич ни съ деб ни съста ви – 

109 Bemba, ICC (PTC), Decision of 30 July, 2008. 
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ед ни под кре пи ха и до раз ви ха ука за нията до Службата на про ку-
ро ра, а дру ги не спо де ля ха та зи взиска тел ност към про ку ро ра не-
за ви си мо от после ди ци те за за щи та та, за своевре мен но то произ-
на ся не на съ деб ния състав и за спаз ва не то на ра зум ния срок.110

Други важ ни пра во мо щия, свър за ни с оси гу ря ва не на пра ва-
та и ин те ре си те на за щи та та, са за ло же ни в раз по ред ба та на чл. 56 
РС. Тя пред виж да из клю чи тел на та, из вън ред на въз мож ност за съ-
би ра не на до ка за тел ст ва по вре ме на раз след ва не то, които 
впослед ст вие ди рек т но да се пол з ват в съ деб но то произ вод ст во. 
Когато про ку ро рът кон ста ти ра та ка ва въз мож ност, той уве до мя ва 
състав за до съ деб но произ вод ст во. Съставът мо же да пред приеме 
мер ки за га ран ти ра не на ефек тив ност та и спра вед ли вост та на 
произ вод ст во то, и по-конкрет но за оси гу ря ва не на пра ва та на за-
щи та та. Мерките мо же да са най-раз лич ни, ка то раз по ред ба та на 
чл. 56, ал. 2 РС из броява са мо при мер но ня кои от тях. Такива 
мер ки се взе мат и ко га то по конкрет но то раз след ва не ня ма 
привле чен за по доз рян или об ви ня ем. Въпреки то ва в то зи слу чай 
вся ка от по со че ни те мер ки и дру ги спо ред слу чая се взе мат „за 
ох ра на на об щи те ин те ре си на за щи та та“ (чл. 56, ал. 2, б. „d“ РС). 
Съдебният състав мо же съ що да опре де ли един от чле но ве те му 
или друг съ дия да наблю да ва и да пра ви пре по ръ ки или да из да ва 
раз по реж да ния във връз ка със съ би ра не то и за паз ва не то на до ка-
за тел ст ва та и раз пи та на сви де те ли (чл. 56, ал. 2, б. „е“ РС). 

Когато про ку ро рът не е поискал пред приема не то на та ки ва 
мер ки, но съста вът за до съ деб но произ вод ст во на ме ри, че те са 
нуж ни за за паз ва не на до ка за тел ст ва, които ще бъ дат от съ щест-
ве но зна че ние за за щи та та в съ деб но то произ вод ст во, съста вът се 
до пит ва до про ку ро ра да ли съ щест ву ват ос но ва тел ни при чи ни да 
не е поискал да бъ дат взе ти та ки ва мер ки. Ако Съ дът стиг не до 
из во да, че про ку ро рът проявя ва неоправ да на па сив ност, той мо-
же да взе ме съ от вет ни мер ки по свой по чин. Решението мо же да 

110 По-под роб но по въпро са вж.: Heinze, A. Attacked, Applauded, Threatened, 
Universalized. Or: A Wednesday at the International Criminal Court. – In: The Past, 
Present and Future of the International Criminal Court. Brussels: Torkel Opsahl 
Academic Publisher, 2021, p. 99 ff; Trendafi lova, E. The In-Depth Analysis Chart: A 
Useful Tool or ‘Enthusiastically Advicated’ Futile Hardship? – In: Strafrecht und 
Systemunrecht. Festrshrift für Gerhard Werle zum 70. Geburtstag. Mohr Siebeck, 
2022. 
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бъ де про тести ра но от про ку ро ра, ка то про тестът се раз глеж да в 
уско ре но произ вод ст во (чл. 56, ал. 3, б. „b“ РС). 

Всичко то ва обусла вя из во да, че чл. 56 РС е плод на ори ги-
на лен и ан га жи ран с ос нов ни цен ности за ко но да те лен под ход, 
кой то оси гу ря ва за си ле на за щи та на га ран циите за спра вед лив 
про цес, за ох ра на на ин те ре си те на за щи та та и за раз кри ва не на 
исти на та. 

Право на участие на постра да ли те, пра ва на дру ги ли ца
Изложението би би ло не пъл но, ако не се спо ме не въз мож-

ност та, пре доста ве на на постра да ли те, да участ ват в произ вод ст-
во то по де ла та пред Съда. Нормативната уред ба отреж да на 
постра да ли те про це су ал но то ка чест во на участ ни ци, а не на стра-
ни в произ вод ст во то. Разпоредбата на чл. 68 РС свеж да то ва 
участие до слу чаите, ко га то са на кър не ни тех ни лич ни пра ва и 
ин те ре си в хо да на произ вод ст во то по де ло то. Освен то ва 
участието се осъ щест вя ва посред ст вом про це су ален пред ста ви-
тел. През го ди ни те прак ти ка та на МНС пре ми на ва през раз лич но 
тъл ку ва не на нор ма тив на та уред ба, ка то посте пен но се постиг на 
уед нак вя ва не на под хо да на раз лич ни те съ деб ни съста ви, тър сещ 
ба ланс меж ду за чи та нето на пра во то на по лез но участие на 
постра да ли те без пре то вар ва не на систе ма та и за ба вя нето на про-
це су ал но то раз ви тие, което не е в ин те рес и на са ми те постра да-
ли.111

Римският ста тут не свеж да прав на та уред ба са мо до пра ва та 
на тра ди цион но поз на ти те участ ни ци по де ла та, а пред виж да за-
щи та на все ки, кой то е застра шен по ра ди съ дейст вието, което 
оказ ва или е оказ вал на Съда. Защитата мо же да се при ло жи по 
от но ше ние на се мейст во то на ли це то, оказ ва ло съ дейст вие, или 
по от но ше ние на дру ги не го ви близ ки ли ца.112 Но тя мо же да се 
при ло жи и по от но ше ние на сви де те ли, експер ти, пре во да чи, слу-
жи те ли в систе ма та на МНС, ли ца, които съ дейст ват на място на 
про веж да но дейст вие по раз след ва не, и пр. Така не се обез ку ра-

111 За под ро бен ана лиз в та зи на со ка вж. Bachvarova, T. The Standing of 
Victims in the Procedural Design of the International Criminal Court. Brill/Nijhoff, 
2017. 

112 Вж. напри мер чл. 68, ал. 5 и пра ви ло 81, ал. 4 от Правилника за про це ду ра-
та и до каз ва не то. 
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жа ват оне зи, които вяр ват в ман да та на МНС – те не се изоста вят 
в теж ка лич на си ту ация за ра ди из пъл нен граж дан ски дълг. 

VIII. Ïðîáëåìíè âúïðîñè, êîèòî ïîñòàâÿ ïðàêòèêàòà 
íà Ìåæäóíàðîäíèÿ íàêàçàòåëåí ñúä

Датата 1 юли 2022 г. бе ле жи важен юби лей за МНС и за 
меж ду на род но то на ка за тел но пра во съ дие, което пре тър пя зна чи-
тел но раз ви тие през послед ни те 25 го ди ни със съз да ва не то на 
меж ду на род ни съ ди ли ща и три бу на ли.113 Прегледът на прак ти ка-
та на те зи съ ди ли ща и три бу на ли от кроява ре ди ца сход ни пробле-
ми. Същевременно уни кал на та при ро да на МНС поста вя спе ци-
фич ни пре диз ви ка тел ст ва пред не го, по-важ ни те от които си 
заслу жа ва да бъ дат по со че ни. 

Критичен ко мен тар, общ за всич ки ин сти ту ции на меж ду на-
род но рав ни ще, е, че са бав ни, скъ пи, неефек тив ни. Осигуряването 
на бър зи на и ефек тив ност е жиз не но важ но за своевре мен на та ре-
ак ция на систе ма та за на ка за тел но преслед ва не – то пре дот вра тя-
ва за гу ба на до ка за тел ст ва; за чи та пра во то на об ви ня емия да бъ де 
съ ден в ра зу мен срок; да ва своевре ме нен от го вор на очак ва нията 
на постра да ли те за спра вед ли вост; укреп ва об щест ве но то до ве-
рие в ми сията на ин сти ту циите. Логично, по ра ди то ва уси лията 
на дър жа ви те, непра ви тел ст ве ни те ор га ни за ции, ра бот ни те гру-
пи, уче ни те са на со че ни към уста но вя ва не на фак то ри те, влия ещи 
вър ху ефек тив ност та на ин сти ту циите за на ка за тел но то пра во съ-
дие, с оглед на това да бъ дат на ме ре ни ра зум ни и навре мен ни ре-
ше ния на проблем ни те аспек ти от тях но то функ циони ра не. 

В то зи кон текст и в зна чи ма та за МНС го диш ни на въпро сът 
за състоянието на МНС е ос но ва те лен и ва жен. За два де сет го-
диш ния пе риод Съдът се е произ не съл по 31 де ла, ка то в по ве че то 
слу чаи об ви ня еми те /под съ ди ми те са по ве че от един; за по ве ди те 

113 Трибуналите за бив ша Югославия и Руанда, Специалният три бу нал за 
Сиера Леоне, Трибуналът за Източен Тимор, Извънредните съста ви в съ ди ли-
ща та на Камбоджа, Специалният три бу нал за Ливан, Специализираните съ деб-
ни съста ви за Косово, Специалният съд за Централноафриканската ре публи ка, 
Международният, без пристрастен и не за ви сим ме ха ни зъм за меж ду на род ни 
престъпле ния, из вър ше ни в Сирийската араб ска ре публи ка, Механизмът за раз-
след ва не на престъпле ния в Украйна. 
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за за дър жа не са 38; при зо ва ва не то без за дър жа не – 9; 21 об ви ня-
еми /под съ ди ми се явя ват по де ла та сре щу тях; 14 про дъл жа ват да 
се укри ват; влез ли те в си ла при съ ди са: осъ ди тел ни – 10, оправ да-
тел ни – 4. Има и де ла, които са ви ся щи пред раз лич ни съ деб ни 
съста ви. 

Анализът на два де сет го диш на та ра бо та на Съда от кроява 
проблем ни области, по ве че то от които са при съ щи на ин сти ту-
циите от меж ду на ро ден ха рак тер. Има и пробле ми, които мо же 
да бъ дат огра ни че ни с от да ва не на по ве че вни ма ние и уси лия от 
стра на на дър жа ви те – стра ни по Римския до го вор, ООН и дру ги 
меж ду на род ни ор га ни за ции, но съ що и от стра на на всич ки ор га-
ни на МНС. 

Разумният срок е най-често поста вя ният пробле мен аспект 
от функ циони ра не то на МНС за те зи два де сет го ди ни в дейст вие. 
Макар неспаз ва не то на то ва изиск ва не за спра вед лив про цес да се 
от бе ляз ва ка то ос нов на гри жа по от но ше ние на дру ги на ционал-
ни и меж ду на род ни ин сти ту ции, в систе ма та на МНС се от-
крояват осо бе ности, произ ти ча щи от не го ва та спе ци фич на същ-
ност, които обек тив но пред поста вят за ба вя не на раз след ва не то и 
съ деб ни те произ вод ст ва. 

По-ши рок ман дат в срав не ние с ad hoc три бу на ли те
Преди всич ко, уни вер сал на та при ро да на Съда съз да ва очак-

ва ния ин сти ту цията да при съст ва и ак тив но да се ан га жи ра в кон-
ф лик ти, въз ник ва щи във всич ки части на све та. Службата на про-
ку ро ра напри мер след ва да про веж да наблю де ние и пред ва ри тел-
но раз след ва не на кон ф лик ти как то ко га то е уве до ме на съглас но 
чл. 15 РС, та ка и ко га то слу жеб но ги кон ста ти ра. Досега обект на 
та ко ва наблю де ние и ана лиз са би ли раз лич ни кон ф лик ти – в 
Колумбия, Гвинея, Хондурас, Нигерия, Корея, Иран, Венецуела, 
Боливия и др. 

Международният на ка за те лен съд осъ щест вя ва пра во мо-
щията си при ко рен но раз лич ни усло вия от на ционал ни те и дру-
ги те меж ду на род ни ин сти ту ции. Тази спе ци фи ка е пре допре де ле-
на от ха рак те ра на Съда и пре ди всич ко от об стоятел ст во то, че 
ман да тът му не е огра ни чен до опре де ле на те ри то рия, ка къв то е 
слу ча ят с Международния три бу нал за бив ша Югославия, Между-
на родния три бу нал за Руанда, Специалния три бу нал за Ливан, 
Специалния три бу нал за Сиера Леоне, Специализираните съ деб-
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ни съста ви за Косово и др. Правомощията на МНС не са све де ни 
до ед на дър жа ва, кон ти нент или кон ф ликт. Универсалната при ро-
да на Съда пред по ла га ан га жи ра не то му ед новре мен но в Африка, 
Америка, Европа, Азия. Това изиск ва за дъл бо че ни поз на ния от-
нос но раз лич на та по ли ти ческа си ту ация и кул тур ни те раз ли чия, 
от нос но спе ци фич ни те за вся ка дър жа ва исто ри чески и географ-
ски усло вия. Тази обек тив на необ хо ди мост пре допре де ля нуж да-
та от ра бот ни еки пи, при те жа ва щи поз на ния и опит в раз лич ни те 
дър жа ви, в които се ан га жи ра МНС. Знанията и опи тът са из клю-
чи тел но важ ни, за да се раз бе рат същ ност та на кон ф лик та, ха рак-
те рът на участието на раз лич ни гру пи в не го, раз но образ ни те по-
ли ти ки в раз лич ни те об щест ва. Така МНС мо же да осъ щест ви по-
лез но из след ва не на от дел ни те кон ф лик ти, да съз да де съ от вет на 
стра те гия на раз след ва не, ана лиз на събра ни те до ка за тел ст ве ни 
ма те риали и да напра ви пра вил ни из во ди от нос но спе ци фич ния 
пред мет на до каз ва не. Посочената осо бе ност все по-често на ла га 
в ра бо та та на Службата на про ку ро ра и съ деб ни те съста ви да се 
включ ват ана ли за то ри не юристи, раз по ла га щи със спе циал ни 
зна ния, къ де то те са необ хо ди ми. 

В ре ди ца слу чаи как то раз след ва не то, та ка и произ вод ст во то 
пред съ деб ни те съста ви се про веж да в усло вията на про дъл жа ва-
щи вътреш ни или меж ду на род ни въ оръ же ни кон ф лик ти, а то ва 
съз да ва из клю чи тел но затруд не ние за МНС ка то ця ло и за от дел-
ни те ор га ни в не го ва та струк ту ра. Събирането на до ка за тел ст ва 
по вре ме на кон ф ликт е из вън ред но труд но, по ня ко га до ри не въз-
мож но по ра ди воен ни дейст вия, сблъ съ ци, раз ми ри ци. Често се 
на ла га раз след ва не то да бъ де про веж да но в съ сед ни дър жа ви, 
които от своя стра на тряб ва да са съглас ни ор га ни те на Съда да 
дейст ват на тях на те ри то рия. Преговорите за то ва мо гат да от не-
мат про дъл жи тел но вре ме, вклю чи тел но и след ка то МНС постиг-
не до го во ре ност със съ от вет на та дър жа ва. Не е из клю че но съ що 
дър жа ва та впослед ст вие да от тегли пре доста ве но то раз ре ше ние 
за из вър ш ва не на дейст вия на ней на те ри то рия по при чи ни от 
раз лич но естест во, ка то напри мер смя на на по ли ти ческия ре жим 
или спе ци фич ни до го во ре ности с раз лич ни су бек ти. 
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Сложната прав на уред ба на Международния на ка за те лен 
съд

Друг пробле мен мо мент във функ циони ра не то на МНС е не-
го ва та слож на прав на рам ка. Римският ста тут пред ставля ва 
„амал га ма“ меж ду две те ос нов ни прав ни тра ди ции – кон ти нен-
тал на та и ан гло саксон ска та, поз на та още ка то систе ма на оби-
чайно то пра во. Колкото и да е по ле зен за „Световния на ка за те лен 
съд“, Римският ста тут мо же съ що да поста вя се риоз ни пре диз ви-
ка тел ст ва в ежед нев на та ра бо та на съ деб ни те съста ви, Про ку ра-
ту ра та, Секре та риата. Това обо га тя ва под хо ди те към прав ни те 
въпро си, които прак ти ка та по де ла та поста вя, но съ щевре мен но 
пре диз вик ва про ти во ре чи ви тъл ку ва ния на за ко на, про дъл жи тел-
ни диску сии, а по ня ко га и непри ми ри ми въз гле ди. Съдиите 
напри мер пред ставля ват раз лич ни на ционал ни прав ни систе ми, 
имат раз лич на под го тов ка и опит в систе ма та на кон ти нен тал но-
то или на ан гло саксон ско то пра во. През го ди ни те се наблю да ват 
слу чаи, ко га то в ра бо та та си по де ла та те тъл ку ват нор ма тив на та 
уред ба на МНС през приз ма та на на ционал на та си систе ма, по ня-
ко га до ри не до пусти мо за гър б ват Римския ста тут и до пъл ва щи те 
го нор ма тив ни ак то ве. Това во ди до про ти во ре чи ва прак ти ка, 
което се отра зя ва на пред ви ди мост та на произ вод ст во то пред 
МНС за стра ни те и меж ду на род на та об щ ност, съз да ва не си гур-
ност за явя ва щи те се пред Съда. Тенденцията юриспру ден цията 
на съ деб ни те съста ви да се от кло ня ва от прав на та рам ка, до го во-
ре на от дър жа ви те през 1998 г. в Рим, е на ру ше ние на до го во ра, 
напра вил въз мож но съз да ва не то на пър вия постоянен Меж ду на-
ро ден на ка за те лен съд. 

Спецификата на де ла та
Друг фак тор, влия ещ вър ху ра зум ния срок, е спе ци фи ка та на 

де ла та пред МНС. Те пов ди гат слож ни, мно гостран ни и не из-
след ва ни прав ни въпро си, изиск ва щи за дъл бо че но про уч ва не, 
ана лиз и ре ше ния, които често е не въз мож но да се пол з ват при 
схо ден проблем в дру га си ту ация по ра ди уни кал ния ха рак тер на 
раз лич ни те кон ф лик ти. Без из клю че ние де ла та са обе мисти и 
поста вят слож ни и често на пъл но но ви прав ни въпро си. Само за 
при мер мо же да се по со чи, че в две те де ла за престъпле ния сре щу 
чо ве чест во то, из вър ше ни по по вод на из бор ни те ре зул та ти в 
Кения, до ка за тел ст ве ни те ма те риали в до съ деб но то произ вод ст во 
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са над 110 000 стра ни ци. По де ла та са привле че ни ед ни от най-
влиятел ни те по ли ти чески и ико но ми чески фи гу ри, което съз да ва 
до пъл ни тел ни услож не ния при раз след ва не то, а в произ вод ст во-
то се поста вят мно жест во и раз но образ ни по своето естест во 
въпро си за произ на ся не от съ деб ни те съста ви. Съдиите са из пра-
ве ни пред за да ча та не са мо вни ма тел но и за дъл бо че но да про уч-
ват и ана ли зи рат из вън ред но обе мисти те ма те риали по де ло то, но 
и да тъл ку ват нор ми те на РС, ня кои от които ня мат ана лог в нор-
ма тив на та уред ба на дру ги меж ду на род ни ин сти ту ции и на-
ционал ни систе ми. Понякога се наблю да ват неочак ва ни раз ви тия 
по де ла та, обусла вя щи спи ра не на произ вод ст во то за про дъл жи-
тел но вре ме. Пример в то ва от но ше ние бе ше спо ме на то то по-го-
ре спи ра не на съ деб но то произ вод ст во по пър во то де ло пред 
МНС Lubanga. 

Защита на сви де те лите и на тех ни близ ки
Един от най-слож ни те въпро си пред МНС, по раж дащ раз-

ностран ни пробле ми и обусла вящ зна чи тел но за ба вя не на де ла та, 
е свър зан със за щи та та на сви де те ли, на постра да ли и на все ки, 
кой то е поста вен в опас ност по ра ди оказ ва но то съ дейст вие от 
раз лич но естест во на Съда. Мерките за за щи та мо же да са раз лич-
ни, а из бо рът им за ви си от осо бе ности те на все ки слу чай. Те се 
при ла гат как то пре ди за поч ва не на раз след ва не то, та ка и в хо да 
на ця ло то произ вод ст во и след не го во то приключ ва не с вляз ла в 
си ла при съ да. Някои от често при ла га ни те мер ки са вре меем ки и 
изиск ват встъп ва не то на Съда в слож ни раз го во ри с раз лич ни 
дър жа ви – напри мер при ре ло ка ция /пре мест ва не на ли ца на те ри-
то рията на тре та дър жа ва. Освен слож ност та и затруд не нията, 
които при ла га не то на та зи мяр ка по раж да, тя пре диз вик ва 
драстич на про мя на в жи во та на ли ца та и е често не же ла на и от-
хвър ля на от тях. Възможност за оси гу ря ва не на за щи та е и съз да-
ва не то на спе циал на мре жа за бър зо ре аги ра не, ко га то да ден сви-
де тел се по чув ст ва застра шен, за що то тех ни ческо то из граж да не 
на мре жа та и нейно то при ла га не съ що от не мат вре ме. 

Друга въз мож ност за за щи та на застра ше ни ли ца е за ли ча ва-
не то на ин фор ма ция от до ка за тел ст ве ни те ма те риали (т.нар. 
редактиране), която би раз кри ла са мо лич ност та на сви де те ли те. 
Такава ин фор ма ция мо же да е свър за на с име то на ли це то, с да ти, 
с наиме но ва ние на мест ност, ре ли гиоз на при над леж ност, ези ко ви 
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поз на ния, при над леж ност към опре де лен ет нос и др. Заличаването 
не е просто ме ха нич но дейст вие. За да се постиг не ре ал на за щи та, 
без съ щевре мен но да се на кър нят пра ва та на об ви ня емия, към та-
зи за щит на мяр ка тряб ва да се при бяг ва след за дъл бо че но поз на-
ва не на де ло то, та ка че да се за ли чат фак ти, които съ що мо гат да 
раз крият са мо лич ност та на за щи тен сви де тел – напри мер, ако не 
бъ дат за ли че ни вре ме то и място то, на което се е про ве ло ед но от 
съ ве ща нията по уточ ня ва не то на престъп ния план и на което из-
вън привле че ни те към от го вор ност е при съст вал и за щи те ният 
сви де тел. В то зи слу чай за ли ча ва не то един ст ве но на не го во то 
име не би пре дот вра ти ло раз поз на ва не то му. Като се има пред вид 
из клю чи тел ният обем на де ла та пред МНС, при ла га не то на та зи 
мяр ка за за щи та съ що е фак тор за за ба вя не на про це са. 

Участие на постра да ли те
Една от но вости те пред МНС в срав не ние с ad hoc три бу на-

ли те напри мер е участието на постра да ли те в произ вод ст во то по 
де ла та. Макар да е ши ро ко под кре пя на и об съж да на ка то от ли чи-
те лен бе лег на Съда, та зи ино ва ция съ що влияе вър ху ра зум ния 
срок на про ти ча не на де ла та. Без из клю че ние, постра да ли те по 
всич ки де ла пред Съда са хи ля ди.114 Допускането им до участие 
изиск ва пре циз на про вер ка на изиску еми те по правило 85 от 
Правилата за про це ду ра та и до каз ва не то пред постав ки. За по ве-
че то от постра да ли те се на ла га опре де ля не то на мер ки за за щи та. 
Допуснатите до участие постра да ли след ва да се раз пре де лят в 
гру пи, ка то се от де ля спе циал но вни ма ние на въз мо жен кон ф ликт 
на ин те ре си. На вся ка гру па се наз на ча ва общ пред ста ви тел, при 
за чи та не по въз мож ност на же ла нието на постра да ли те. Дължи се 
и произ на ся не по раз лич ни те иска ния на постра да ли те, ко га то са 
за сег на ти тех ни те пра ва и ин те ре си по сми съ ла на чл. 68 РС. 

Поради раз но образ ни те въпро си, свър за ни с постра да ли те, в 
Секретариата на Съда са съз да де ни спе циал ни зве на за раз лич ни-

114 По де ло то Lubanga об що 129 постра да ли са до пус на ти да участ ват в 
произ вод ст во то; по де ло то Katanga 366 постра да ли са би ли упъл но мо ще ни да 
участ ват в про це са; по де ло то Ongwen са участ ва ли 4095 постра да ли; по де ло то 
Bemba 5229 постра да ли са би ли упъл но мо ще ни да участ ват в произ вод ст во то; 
по де ло то Yekatom и Nagaissona 1085 постра да ли са би ли упъл но мо ще ни да 
участ ват в произ вод ст во то. 
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те аспек ти на та зи пробле ма ти ка. Първото е опра во мо ще но да се 
за ни ма ва с всич ки въпро си на участието на постра да ли те в произ-
вод ст во то по де ла та и с тях но то обез ще тя ва не (Victims 
Participation and Reparation Section); вто ро то е пред наз на че но да 
пре доста вя по мощ и съ дейст вие на постра да ли те, осо бе но при 
по да ва не на мол ба за до пуска не до участие в произ вод ст во то по 
де ло то, из бор на про це су ален пред ста ви тел и др. (Offi ce of Public 
Council for Victims). Тези спе циали зи ра ни служ би не ос во бож да-
ват съ деб ни те съста ви от пра во мо щията им по за кон да взе мат 
всич ки необ хо ди ми мер ки за ох ра на на пра ва та и ин те ре си те на 
постра да ли те.115 Функцията на те зи служ би се съсре до то ча ва вър-
ху всич ки пред ва ри тел ни въпро си, по со че ни при мер но по-го ре, с 
цел да се пред ста ви обос но ва но пред ло же ние на ком пе тент ния 
съ де бен състав за окон ча тел но произ на ся не. Съдействието на 
служ би те е из клю чи тел но по лез но, до кол ко то в съста ва на те зи 
спе циал ни зве на са вклю че ни спе циалисти със спе циал ни зна ния 
и опит. Освен то ва през всич ки го ди ни на ра бо та по де ла та МНС 
ра циона ли зи ра под хо да си към участието на постра да ли те и обез-
ще тя ва не то им за пре тър пе ни те вре ди, ка то осо бе но по ле зен в то-
ва от но ше ние е Фондът за обез ще тя ва не на жер т ви те, който 
функционира към Съда. Следва да се от бе ле жи, че ман да тът на 
фонда е по-ши рок от са ма та под кре па на постра да ли те – участ ни-
ци в де ло то. Особено важ но е под гот вя не то и при ла га не то на 
проек ти за под по ма га не на на се ле нието, за сег на то от престъпле-
нието, които включ ват най-раз но образ ни дейности – ме ди цин ска 
по мощ за постра да ли те, въз ста но вя ва не на ин ф раструк ту ра та, на 
раз ру ше ни учи ли ща и кул тур ни обек ти и др., в за ви си мост от 
осо бе ности те на все ки слу чай. 

Проблеми с пре во да
МНС е из пра вен и пред се риоз ни ези ко ви пробле ми, ко га то 

за по доз ре ни те / об ви ня еми те и сви де те ли те вла деят са мо ред ки, 
до ри не пис ме ни ези ци с из клю чи тел но огра ни чен ези ков фонд. 
По зна чи те лен брой от де ла та, осо бе но те зи в Африка, се на ла га 
Съдът да бо ра ви с acholi, kinyarwanda, lingala, swahili, kigali и 
дру ги спе ци фич ни за опре де ле но на се ле ние ези ци. Това е из клю-

115 Член 54, ал. 1, б. „b“, чл. 68, ал. 1 РС. 
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чи тел но пре диз ви ка тел ст во за пис ме ния и си мул тан ния пре вод, 
за на ми ра не то на съ от вет на та фор му ли ров ка на конкрет ни прав-
ни тер ми ни, осо бе но ко га то в съ от вет ния го во рим език лип с ва 
спе ци фич на прав на тер ми но ло гия. Пред Съда е има ло слу чаи, ко-
га то на го во ри мия език об щу ва твър де мал ка об щ ност, към която 
при над ле жи об ви ня емият. В те зи слу чаи Съдът е из пра вен пред 
пре диз ви ка тел ст во то да на ме ри пре во дач, кой то да от го ва ря на 
изиск ва не то за не за ви си мост и без пристраст ност. Съдът е тряб ва-
ло да пре дот вра тя ва в опре де ле ни слу чаи и ре ален риск от из ти-
ча не на кон фи ден циал на ин фор ма ция и застра ша ва не на бе зо пас-
ност та на сви де те ли те. 

Посочените фак то ри съз да ват огром ни труд ности не са мо с 
оси гу ря ва не то на ком пе тент ни и на деж д ни пре во да чи, но и с из-
гот вя не то на ка чест вен и в ра зу мен срок пре вод – об стоятел ст во, 
което съ що допри на ся за за ба вя не на про це су ал ното раз ви тие, 
което в ре ди ца слу чаи мо же да бъ де на пъл но бло ки ра но. По де ло-
то Banda Gerbo напри мер съ деб ният състав ре ша ва да при ло жи 
бук ва та на за ко на, ка то раз по реж да аб со лют но всич ки ма те риали 
по де ло то да се пре ве дат на съ от вет ния аф ри кан ски диалект. Това 
от не ма око ло пет го ди ни, ка то към настоящия мо мент из гле ди те 
произ вод ст во то по де ло то да про дъл жи са ни щож ни. 

Необходимо съ дейст вие
На послед но място – не и по своята зна чи мост и влияние 

вър ху функ циони ра не то на МНС, е пробле мът за съ дейст вието, 
което Съдът след ва да по лу ча ва от дър жа ви те – стра ни по 
Статута, от тре ти дър жа ви, меж ду на род ни ор га ни за ции, ООН, 
Европейския съ юз. Тази под кре па е от съ щест ве но зна че ние за 
всич ки ор га ни на Съда и за осъ щест вя ва не то на не го вия ман-
дат. Съдът раз чи та на съ дейст вие, без което би бил поста вен в 
не въз мож ност да функ циони ра. Това още по ве че се очак ва от 
дър жа ви те – стра ни по Римския до го вор, пред вид за дъл же нията 
им по гла ва де ве та от РС. 

Практиката оба че раз кри ва си ту ации, при които МНС е ли-
шен от нуж на та под кре па и съ дейст вие от дър жа ви членки, но 
пък по лу ча ва та ки ва от тре ти дър жа ви. Разочароващ факт е па-
сив ност та в то ва от но ше ние и на Съвета за си гур ност на ООН и 
то ва е осо бе но неприем ли во в слу чаите, ко га то са мият той е се зи-
рал Службата на про ку ро ра (напри мер за Судан и Либия). 
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Липсата на конкрет на под кре па и съ дейст вие оказ ва ди рек т-
но небла гоприят но въз дейст вие вър ху раз след ва не то на про ку ро-
ра, осо бе но ко га то то се про веж да по вре ме на дейст ващ кон ф-
ликт. Съдействието е ре ша ва що усло вие и за успеш но то при ла га-
не на мер ки за за щи та на ли ца, свър за ни с ра бо та та на МНС. 
Привеждането в из пъл не ние на за по ве ди те за арест е в пря ка за-
ви си мост от го тов ност та на дър жа ви те да ока жат нуж но то съ-
дейст вие. Заслужава да се от че те по мощ та на Демократична ре-
публи ка Конго, на Централноафриканската ре публи ка, Белгия, 
Франция и Германия за за дър жа не то на Лубанга, Бемба, Катанга, 
Нгуджоло Чуи, Мбарушимана, Гбагбо (Lubanga, Bemba, Каtanga, 
Ngudjolo Chui, Mbarushimana, Gbagbo) – все об ви ня еми по де ла 
пред Съда. Редица дру ги дър жа ви по каз ват неохо та да оси гу рят 
съ дейст вие за за дър жа не то на дру ги об ви ня еми – ка то пре зи ден та 
Ал Башир, Али Кушайб, Мохамед Хусеин Али, Сейф ал Ислам 
Кадафи (Al Bashir, Ali Kushayb, Mohammed Hussein Ali, Saif-al-
Islam Gadaffi ) и др. Първите за по ве ди за арест от 2005 г. сре щу 
ли де ри те на Божията ар мия за съпро тивле ние не са из пъл не ни и 
на се ле нието на Се вер на Уганда и съ сед ни те дър жа ви про дъл жа ва 
да е жер т ва на дейст вията на та зи гру пи ров ка. Има до ри слу чаи, 
при които дър жа ви – стра ни по Статута, посре щат на своя те ри-
то рия об ви ня еми, ка къв то е слу ча ят с то га ваш ния пре зи дент на 
Судан Ал Башир, об ви нен в ге но цид и престъпле ния сре щу чо ве-
чест во то. С то ва свое по ве де ние съ от вет ни те дър жа ви на ру ша ват 
не са мо конкрет ни нор ми на РС, но и на Хартата на ООН, до кол-
ко то в то зи конкре тен слу чай МНС е се зи ран от Съвета за си гур-
ност на ООН. 

Примери за от каз – мъл ча лив или из ри чен, да се съ дейст ва 
на Съда се кон ста ти рат и ко га то съ деб ни съста ви са взе ли ре ше-
ние за вре мен но ос во бож да ва не на за дър жан об ви ня ем, ка къв то е 
слу ча ят с де ло то Bemba. Нито ед на от дър жа ви те, към които се 
обър на съ деб ният състав да приеме на своя те ри то рия об ви ня-
емия, не изя ви съгла сие да съ дейст ва за из пъл не нието на ре ше-
нието и не обяс ни при чи ни те за то ва. Така до ри ко га то Съдът не 
на ми ра ос но ва ние да про дъл жа ва за дър жа не то под стра жа, лип са-
та на приема ща стра на de facto допри на ся за на ру ша ва не на ос-
нов но то чо веш ко пра во на сво бо да. 

Нави Пилей (Navi Pillay), бивш върховен ко ми сар на ООН за 
чо веш ките пра ва, бивш съ дия в МНС и в Специализирания три-
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бу нал за Руанда и не гов пре зи дент, из ра зи загри же ност от на раст-
ва що то не ува же ние към меж ду на род ни те ин сти ту ции и ата ки те 
сре щу меж ду на род но то на ка за тел но пра во съ дие. Тя обър на спе-
циал но вни ма ние на „лип са та на ос нов но за чи та не на чо веш ки те 
пра ва“, и по-спе циал но на ата ки те сре щу МНС от дър жав ни ли де-
ри ка то Доналд Тръмп, и при зо ва дър жа ви те да не поз во лят теж-
ки те по се га тел ст ва сре щу меж ду на род ния пра вов ред да оста нат 
не на ка за ни.116 Бен Ференц (Benjamin Berell Ferencz) – послед ният 
оста нал жив про ку рор, ра бо тил по нюрнбергските де ла, съ що по-
ри ца ан та го нистич на та по ли ти ка на та зи аме ри кан ска ад ми-
нистра ция към МНС и обя ви по ли ти ка та на Доналд Тръмп и 
Джон Болтън за от го вор на за „ре не сан са на на циона листи чески те 
тен ден ции“ днес.117 Действително Съдът и не го ви те съ дии бя ха 
ата ку ва ни от кри то, а два ма слу жи те ли от Службата на про ку ро ра 
(еди ният от които то га ваш ният про ку рор на МНС Фату Бенсуда 
(Fatou Bensuda) бя ха под ло же ни на конкрет ни санк ции – забра на 
за вли за не в САЩ, бло ки ра не на банко ви те им смет ки и пр.118 

116 Цитирана от Heinze, A. Attacked, Applauded, Threatened, Universalized. Or: 
A Wednesday at the International Criminal Court. – In: The Past, Present and Future 
of the International Criminal Court. Brussels: Torkel Opsahl Academic Publisher, 
2021, p. 72. 

117 Ferencz, B. Is Power or Reason the Way to Peace? – In: The Past, Present and 
Future of the International Criminal Court. Brussels: Torkel Opsahl Academic 
Publisher, 2021, р. 113 ff. Още по въпро са вж. Robb, K. S., S. Patel. The United 
States, the International Criminal Court, and Afghanistan: The Rupturing of Mutual 
Accommodation. – International Criminal Law Review, 2020, vol. 20, p. 1069; 
Heinze, A. The Statute of the International Criminal Court as a Kantian 
Constitution. – In: Bergsmo, M., E. J. Buis (eds.). Philosophical Foundations of 
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Наложи се об що то раз би ра не, че МНС е осо бе но затруд нен и от-
сла бен в осъ щест вя ва нето на своите пра во мо щия от по ве де нието 
на ня кои от постоян ни те членки на Съвета за си гур ност на ООН, 
ка то Китай, Русия и САЩ.119

Подобни пробле ми от кроява прак ти ка та по де ла та и във 
връз ка с ре ше ния за за по ри ра не на банко ви смет ки на об ви ня еми /
под съ ди ми и въз бра ня ва не на нед ви жи ми имо ти, на ми ра щи се на 
те ри то рията на съ от вет на дър жа ва. Изпълнението на те зи съ деб-
ни ре ше ния е осо бе но важ но, за да се оси гу рят сред ст ва за обез-
ще тя ва не на жер т ви те на престъпле ния в слу чай на осъ ди тел ни 
при съ ди. Не би ва съ що да се забра вя, че в по доб ни си ту ации 
МНС оси гу ря ва хо но ра ри те за еки па на за щи та та до ри ко га то 
спо ред дан ни по де ла та е очак ва но привле че ни те към от го вор-
ност да раз по ла гат със зна чи тел но иму щест во. Подобно негли жи-
ра не на съ деб ни ре ше ния не са мо на ру ша ва РС, но и обре ме ня ва 
неос но ва тел но бю дже та на Съда, кой то се оси гу ря ва от съ щи те 
те зи дър жа ви. 

Особената същ ност на МНС по ро ди ре ди ца необи чай ни пре-
диз ви ка тел ст ва. Някои са ин сти ту ционал ни – свър за ни със струк-
ту ра та и функ циони ра не то на МНС и не го ви те ор га ни. Други се 
дъл жат на външ ни фак то ри, които Съдът не мо же да преодо лее 
без раз би ра не то и пре да ност та на дру ги към не го ва та ми сия. 

През го ди ни те от 2002 г. на сам МНС е обект на на деж ди, по-
ло жи тел ни оценки, но и на кри тич ни ана ли зи, свеж да щи се ос-
нов но до постоян но уве ли ча ващ се бю джет, пре то ва ре на и тро ма-
ва ад ми нистра ция, твър де го ля ма про дъл жи тел ност на раз след ва-
не то и на произ вод ст во то в ця лост. Поради то ва през 2015–2016 г. 
Съдът се ан га жи ра с ана лиз и оценка на своята ор га ни за ция и на 
дейност та на всич ки те си ор га ни. Тази ини циати ва ня ма ше го лям 
успех и до ри приклю чи в Трибунала по тру до ви спо ро ве в 
Женева, ка то част от ре ше нията не бя ха в пол за на МНС. 
Причините за не успе ха на ини циати ва та са раз лич ни, но огра ни-
че ният обем на то ва из ло же ние не поз во ля ва да им бъ де отре де но 
необ хо ди мо то вни ма ние. Една от тях оба че не мо же да бъ де под-

119 По-под роб но вж. ана ли за на Chigowe, L. T. Allies or Foes? A Review of the 
Relationship between the International Criminal Court and the United Nations Se cu-
rity Council. – Netherlands International Law Review, 2020, vol. 67, no. 3, 403–425. 
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ми на та – из клю чи тел на та труд ност да бъ де про ме не на трай но 
уста но ви ла се систе ма до ри ко га то са оче вид ни нейни те не съ вър-
шен ст ва. И до кол ко то проблем ни те въпро си оста на ха, са мо ня-
кол ко го ди ни по-къс но Събранието на дър жа ви те – стра ни по 
Статута, от но во се обър на към проблем ни те аспек ти на Съда и 
наз на чи експертна гру па за оценка на дейност та на Съда, която 
пред ста ви своя ана лиз, оценка и пре по ръ ки в доклад от 348 стра-
ни ци, съ дър жащ 384 пре по ръ ки.120 Докладът е приет от Събра-
нието на дър жа ви те – стра ни по Статута, и МНС пред приема 
конкрет ни дейст вия за по добря ва не на ад ми нистра тив ноправ ни те 
аспек ти на своята дейност. 

Çàêëþ÷åíèå

В заклю че ние заслу жа ва от но во да се ци ти ра бив шият 
генерален секре тар на ООН Кофи Анан, кой то под чер та ва, че съз-
да ва не то на МНС е най-важ но то раз ви тие днес на про дъл жи тел-
ни те уси лия на меж ду на род на та об щ ност към спра вед ли вост и 
вър хо вен ст во на за ко на.121 В исто рията на ут вър ж да ва не на ми ра 
и пра во вия ред на Съда се отреж да зна чи мост, сход на със съз да-
ва не то на ООН.122 Изграждането му е гло бал но пости же ние на 
граж дан ско то об щест во123, той е и най-яр ка та звез да на кос мо по-
лит ния не босклон.124 

Двадесет го ди ни от вли за не то в си ла на Римския ста тут е го-
диш ни на, бе ле же ща стрем ле нията на де мокра тич на та об щ ност 
към си гур ност, спра вед ли вост и ува же ние към вър хо вен ст во то на 

120 Independent Expert Review of the International Criminal Court and the Rome 
Statute System Final Report, 30 September 2020, available at: https://asp.icc-cpi.int/
sites/asp/fi les/asp_docs/ASP19/IER-Final-Report-ENG.pdf. 

121 The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict 
Societies: Report of the Secretary-General, UN Doc. S/2004/616, 23 August 2004, 
para. 49 (http://www.legal-tools.org/doc/77bebf/). 

122 Вж. в то зи сми съл Johnson, R. S. A Turning Point in International Relations? 
Establishing a Permanent International Criminal Court. Report No. 13. Joan B. Kroc 
Institute for International Peace Studies, 1997, p. 1. 

123 Вж. Glasius, М. The International Criminal Court: A Global Civil Society 
Achievement. New York: Routledge, 2007, p. i. 

124 Simpson, G. Law, War and Crime: War Crimes Trials and the Reinvention of 
International Law. Cambridge: Polity Press, 2007, p. 39. 
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пра во вия ред. Същевременно то ва е вре ме за раз ми съл, за оценка 
на из вър ше но то до се га и за пред ло же ния за бъ де ще то. Както от-
бе ляз ва настоящият председател на МНС съ дия Пьотр Хофмански 
(Piotr Hofmanski), два де сет го ди ни мо же да из глеж дат доста тъч но 
дъ лъг пе риод за Съда да укреп не и да на ме ри своето важ но място 
и ро ля в систе ма та на меж ду на род но то пра во. И все пак два де сет 
го ди ни са твър де кра тък срок за то зи ам би циозен проект на меж-
ду на род на та об щ ност. Международният на ка за те лен съд е все 
още мла да ин сти ту ция, която ще съз ря ва, ще из вли ча по уки и ще 
раз ви ва своята исто рия с но во въз ник ва ща и раз ви ва ща се съ деб на 
прак ти ка и с под кре па та, от която се нуж дае, за ре али зи ра не на 
своя ман дат.125

125 Forward by Hofmanski, P. – In: The Past, Present and Future of the International 
Criminal Court. Brussels: Torkel Opsahl Academic Publisher, 2021. 


