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ÏÐÀÂÀ ÍÀ ×ÎÂÅÊÀ

ÏÐÅÌÀÕÂÀÍÅ ÍÀ ÁÅÇ ÍÀ ÊÀ ÇÀ ÍÎÑÒ ÒÀ ÇÀ ÒÅÆ ÊÈ 
ÍÀ ÐÓ ØÅ ÍÈß ÍÀ ÏÐÀ ÂÀ ÒÀ ÍÀ ×Î ÂÅ ÊÀ

Ръководни на ча ла, приети от Комитета на ми нистри те 
на 30 март 2011 г. по вре ме на 1110-ата сре ща 

на за мест ник-ми нистри те

Ïðåàìáþë
Комитетът на ми нистри те, 
Ка то при пом ня, че из вър ши те ли те на деяния, из ра зя ва щи се 

в теж ки на ру ше ния на пра ва та на чо ве ка, тряб ва да но сят от го-
вор ност за тях;

Като има пред вид, че бе зот го вор ност та на сър ча ва пов тор но-
то из вър ш ва не на престъпле ния по ра ди то ва, че как то из вър ши те-
ли те, та ка и дру ги хо ра се чув ст ват сво бод ни да из вър ш ват още 
престъпле ния, без да се боят от наказание;

Като при пом ня, че без на ка за ност та на из вър ши те ли те на 
деяния, из ра зя ва щи се в теж ки на ру ше ния на пра ва та на чо ве ка, 
при чи ня ва до пъл ни тел но стра да ние на пострадалите;

Като от чи та, че бор ба та с без на ка за ност та тряб ва да се во ди 
с цел оси гу ря ва не на спра вед ли вост за постра да ли те, пре дот вра-
тя ва не на но ви на ру ше ния и отстоява не на вър хо вен ст во то на 
пра во то и об щест ве но то до ве рие в пра во съд на та систе ма, вклю-
чи тел но и в дър жа ви, къ де то има исто ри чески опит с теж ки на ру-
ше ния на пра ва та на човека;

Като от чи та, че дър жа ви те след ва да си сътруд ни чат на меж-
ду на род но рав ни ще с цел прекра тя ва не на безнаказаността;

Като пре пот вър ж да ва, че важ на цел на Съвета на Европа е 
пре махва не то на без на ка за ност та на це лия кон ти нент, как то бе ше 
под чер та но и от Парламентарната асам блея в нейна та Препоръка 
1876 (2009) от нос но „Състоянието на пра ва та на чо ве ка в Европа: 
нуж да та да бъ де пре мах на та без на ка за ност та“, и че дейст вията на 
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Съвета на Европа мо гат да спо соб ст ват за разпростра ня ва не на 
бор ба та с без на ка за ност та в све то вен план;

Като има пред вид Европейската кон вен ция по пра ва та на чо-
ве ка (по-на до лу на ри ча на „Конвенцията“) в свет ли на та на от но-
си ма та прак ти ка на Европейския съд по пра ва та на чо ве ка (по-до-
лу на ри чан „Съдът“), как то и стан дар ти те на Европейския ко ми-
тет за пре дот вра тя ва не на из те за нията, не чо веш ко то или уни зи-
тел но от на ся не или на ка за ние и дру ги от но си ми стан дар ти, уста-
но ве ни в рам ки те на Съвета на Европа;

Като под чер та ва, че ця лост но то и своевре мен но изпъл не ние 
на ре ше нията на Съда е клю чов фак тор за про ти во дейст вие на 
безнаказаността;

Като дър жи смет ка за Принципите за за щи та и на сър ча ва не 
на пра ва та на чо ве ка посред ст вом дейст вия за бор ба с без на ка за-
ност та на Комисията по пра ва та на чо ве ка към Обединените 
нации;

Като при пом ня зна че нието на пра во то на достъп до ефек тив-
но сред ст во за за щи та на постра да ли те от на ру ше ния на пра ва та 
на чо ве ка, как то е пред ви де но в ре ди ца меж ду на род ни ин стру-
мен ти – по-спе циал но в чл. 13 от Конвенцията, чл. 2 от Между-
народния пакт на ООН за граж дан ски те и по ли ти чески те пра ва и 
чл. 8 от Всеобщата декла ра ция за пра ва та на чо ве ка – как то са 
отра зе ни в из да де ни те от Генералната асам блея на ООН Принци-
пи и ръ ко вод ни на со ки във връз ка с пра во то на достъп до ефек-
тив но сред ст во за за щи та и обез ще те ние за постра да ли те от теж-
ки на ру ше ния на меж ду на род но то пра во на пра ва та на чо ве ка и 
теж ки на ру ше ния на меж ду на род но то ху ма ни тар но право;

Като има пред вид Препоръка (2006)8 на Комитета на ми-
нистри те на Съвета на Европа до дър жа ви те членки от нос но под-
кре па та за постра да ли те от престъпле ния от 14 юни 2006 г. и 
Декларацията за ос нов ни те прин ци пи за спра вед ли вост за постра-
да ли те от престъпле ния и зло употре ба с власт на Генералната 
асам блея на ООН;

Като дър жи смет ка за то ва, че при бор ба та с без на ка за ност та 
тряб ва да бъ дат за чи та ни ос нов ни те пра ва на ли ца та, об ви не ни в 
теж ки на ру ше ния на пра ва та на чо ве ка, как то и вър хо вен ст во то 
на правото;
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Приема настоящи те пре по ръ ки и на сър ча ва дър жа ви те член-
ки да ги при ла гат ефек тив но и да пред приемат мер ки, вклю чи тел-
но и ако е не об хо ди мо те зи пре по ръ ки да бъ дат пре ве де ни, за да 
бъ дат ши ро ко разпростра не ни сред ор га ни те, които от го ва рят за 
про ти во дейст вие на без на ка за ност та.

I. Íåîáõîäèìîñò îò ïðî òè âî äåéñò âèå 
íà áåç íà êà çà íîñò òà

1. Тези ръ ко вод ни на со ки се от на сят за пробле ма с без на ка-
за ност та в слу чаите на теж ки на ру ше ния на пра ва та на чо ве ка. 
Безнаказаност е на ли це, ко га то из вър ши те ли те на деяния, които 
се из ра зя ват в теж ки на ру ше ния на пра ва та на чо ве ка, не са 
привле че ни към от го вор ност.

2. Когато има без на ка за ност, тя се дъл жи по-спе циал но на 
лип са та на усър ден от пор от стра на на ин сти ту циите или на дър-
жав ни те слу жи те ли сре щу теж ки те на ру ше ния на пра ва та на чо-
ве ка или се улес ня ва от лип са та на та къв от пор. При по доб ни об-
стоятел ст ва се сре щат про пуски как то в рам ки те на дър жав ни те 
ин сти ту ции, та ка и на все ки етап от съ деб ни те или ад ми нистра-
тив ни те произ вод ст ва.

3. Държавите след ва да про ти во дейст ват на без на ка за ност та, 
за да оси гу рят спра вед ли вост за постра да ли те, да пре дот вра тят 
бъ де щи на ру ше ния на пра ва та на чо ве ка и да за щи тят вър хо вен-
ст во то на пра во то и об щест ве но то до ве рие в пра во съд на та систе-
ма.

II. Îáõâàò íà ðú êî âîä íè òå íà ÷à ëà
1. Тези ръ ко вод ни на ча ла се от на сят до без на ка за ност та за 

дейст вия или без дейст вия, които се из ра зя ват в теж ки на ру ше ния 
на пра ва та на чо ве ка, из вър ше ни в пре де ли те на юрис дик цията на 
дър жа ви те членки.

2. Те са на со че ни към дър жа ви те и за ся гат тех ни дейст вия 
или без дейст вия, вклю чи тел но и в слу чаите, ко га то та ки ва са из-
вър ше ни посред ст вом дър жав ни слу жи те ли. Те се от на сят съ що и 
до за дъл же нието на стра ни те по Конвенцията да пред приемат ак-
тив ни дейст вия по от но ше ние на не дър жав ни су бек ти.

3. За це ли те на те зи ръ ко вод ни на со ки по ня тието „теж ки на-
ру ше ния на пра ва та на чо ве ка“ се от на ся до те зи деяния, по от но-
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ше ние на които дър жа ви те имат за дъл же ние по Конвенцията и в 
съ от ветст вие с прак ти ка та на Съда да при ло жат разпо ред би те на 
на ка за тел но то пра во. Такива за дъл же ния въз ник ват в кон тек ста 
на пра во то на жи вот (чл. 2 от Конвенцията), забра на та на из те за-
нията, не чо веш ко то или уни зи тел но от на ся не или на ка за ние 
(чл. 3 от Конвенцията), забра на та на при ну ди тел ния труд и на 
роб ст во то (чл. 4 от Конвенцията) и във връз ка с ня кои аспек ти на 
пра во то на сво бо да и си гур ност (чл. 5, § 1 от Конвенцията) и пра-
во то на за чи та не на лич ния и на се мейния жи вот (чл. 8 от 
Конвенцията). Не всич ки на ру ше ния на ци ти ра ни те разпо ред би 
съ от ветст ват на то зи кри те рий.

4. За це ли те на те зи ръ ко вод ни на ча ла по ня тието „из вър ши-
те ли“ се от на ся за те зи, които са от го вор ни за дейст вия или без-
дейст вия, из ра зя ва щи се в теж ки на ру ше ния на пра ва та на чо ве ка.

5. За це ли те на те зи ръ ко вод ни на ча ла „постра дал“ оз на ча ва 
фи зи ческо ли це, което е пре тър пя ло вре да, вклю чи тел но фи зи-
ческо или пси хи ческо увреж да не, стра да ние или ико но ми ческа 
вре да, при чи не ни от теж ко на ру ше ние на пра ва та на чо ве ка. 
Понятието „постра дал“ мо же да включ ва съ що, ако е при ло жи мо, 
и близ ки чле но ве на се мейст во то или ли ца, които постра да лият 
из дър жа. Едно ли це мо же да има ка чест во то на постра дал не за ви-
си мо от то ва да ли из вър ши те лят на на ру ше нието е уста но вен, за-
дър жан, об ви нен или осъ ден и не за ви си мо от се мейна та връз ка 
меж ду из вър ши те ля и постра да лия.

6. Тези ръ ко вод ни на ча ла имат за цел да до пъл нят, а не да за-
местят дру ги стан дар ти, при ло жи ми във връз ка с без на ка за ност-
та. По-спе циал но те ни то възпроиз веж дат, ни то огра ни ча ват за-
дъл же нията и от го вор ности те на дър жа ви те по меж ду на род но то 
пра во, вклю чи тел но и меж ду на род но то ху ма ни тар но пра во и 
меж ду на род но то на ка за тел но пра во, ни то имат за цел да раз ре-
шат спо ро ве те от нос но от но ше нието меж ду меж ду на род но то 
пра во на пра ва та на чо ве ка и дру ги нор ми на меж ду на род но то 
пра во. Нищо от те зи ръ ко вод ни на ча ла не мо же да бъ де преч ка 
дър жа ви те да приемат или под дър жат по-ре ши тел ни или по-ши-
ро ко об хват ни мер ки за про ти во дейст вие на без на ка за ност та.
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III. Îáùè ìåð êè çà ïðå äîò âðà òÿ âà íå 
íà áåç íà êà çà íîñò òà

1. С цел да бъ дат из бег на ти праз ни ни или „вра тич ки“ в пра-
во то, които допри на сят за без на ка за ност та:

– Държавите тряб ва да пред приемат всич ки не об хо ди ми 
мер ки, за да дейст ват съ образ но за дъл же нията си по Конвенцията, 
ка то приемат на ка за тел ноправ ни разпо ред би, които да во дят до 
ефек тив но на каз ва не на теж ки те на ру ше ния на пра ва та на чо ве ка 
посред ст вом пред виж да не то на съ от вет ни на ка за ния. Тези разпо-
ред би след ва да бъ дат при ла га ни от съ от вет ни те ор га ни на изпъл-
ни тел на та и на съ деб на та власт по ед на къв на чин и без дискри ми-
на ция.

– Държавите след ва да оси гу рят въз мож ност за осъ щест вя-
ва не то на про це ду ри за на ла га не на дис ципли нар на от го вор ност 
на дър жав ни слу жи те ли.

– По ана ло ги чен на чин дър жа ви те след ва да оси гу рят ме ха-
ни зъм, включ ващ мер ки за на ла га не на на ка за тел на и дис ципли-
нар на от го вор ност, с цел да бъ дат санк циони ра ни дейст вия и 
прак ти ки на дър жав ни те ор га ни, които во дят до без на ка за ност в 
слу чаите на теж ки на ру ше ния на пра ва та на чо ве ка.

2. Държавите, вклю чи тел но тех ни те ръ ко вод ни пред ста ви те-
ли и дър жав ни те слу жи те ли, тряб ва публич но да осъж дат теж ки-
те на ру ше ния на пра ва та на чо ве ка.

3. Държавите след ва да раз ра бо тят по ли ти ки и да пред-
приемат прак ти чески мер ки за пре дот вра тя ва не и про ти во дейст-
вие на уста но вя ва не то на ин сти ту ционал на кул ту ра в своите ор-
га ни, която на сър ча ва без на ка за ност та. Подобни мер ки след ва да 
включват:

– Насърчаване на кул ту ра на ува же ние към пра ва та на чо ве-
ка и систем на ра бо та за при ла га не на пра ва та на чо ве ка на на-
ционал но ни во;

– Установяване и укреп ва не на под хо дя щи ме ха низ ми за 
обу че ние и кон трол;

– Въвеждане на ан ти ко руп цион ни по ли ти ки;
– Уведомяване на съ от вет ни те ор га ни за тех ни те за дъл же-

ния, вклю чи тел но и пред приема не на не об хо ди ми те мер ки за 
пре дот вра тя ва не на без на ка за ност та, как то и пред виж да не на 
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под хо дя щи санк ции в слу чаите на не изпъл не ние на те зи за дъл же-
ния;

– Прилагане на по ли ти ка на ну ле ва то ле рант ност към слу-
чаите на теж ки на ру ше ния на пра ва та на чо ве ка;

– Информиране на об щест ве ност та за слу чаите на на ру ше-
ния и за мер ки те, пред приети от власти те в от го вор на те зи на ру-
ше ния;

– Съхраняване на ар хи ви и оси гу ря ва не на под хо дящ достъп 
до тях посред ст вом под хо дя щи ме ха низ ми.

4. Държавите тряб ва да уста но вят яс ни про це ду ри за по да ва-
не на оплак ва ния за теж ки на ру ше ния на пра ва та на чо ве ка и да 
ги по пу ля ри зи рат как то в рам ки те на своите ин сти ту ции, та ка и 
сред ши ро ка та об щест ве ност. Държавите след ва да га ран ти рат, 
че ком пе тент ни те ор га ни ре гистри рат и ефек тив но раз глеж дат те-
зи оплак ва ния.

5. Държавите след ва да пред приемат мер ки, за да на сър чат 
по да ва не то на оплак ва ния от стра на на те зи, които имат ин фор-
ма ция за теж ки на ру ше ния на пра ва та на чо ве ка. Те тряб ва, ко га-
то е под хо дя що, да пред приемат мер ки, за да га ран ти рат, че жал-
бо по да те ли те са за щи те ни сре щу запла хи и от мъ ще ние.

6. Държавите след ва да раз ра бо тят пла но ве и по ли ти ки за 
про ти во дейст вие на дискри ми на цията, която мо же да до ве де до 
теж ки на ру ше ния на пра ва та на чо ве ка, до без на ка за ност за та ки-
ва деяния и до тях но то ум но жа ва не.

7. Държавите след ва да съз да дат ме ха низ ми, които да га ран-
ти рат поч те ност та и от чет ност та на своите слу жи те ли. Държавите 
след ва да отстра ня ват от длъж ност ли ца, за които ком пе тент ни те 
власти са уста но ви ли, че са от го вор ни за теж ки на ру ше ния на 
пра ва та на чо ве ка или за на сър ча ва не или то ле ри ра не на без на ка-
за ност та, или да пред приемат дру ги под хо дя щи дис ципли нар ни 
мер ки сре щу тях. По-спе циал но дър жа ви те след ва да раз ра бо тят 
и въ ве дат в ин сти ту циите дис ципли нар ни ко дек си за по ве де ние.

IV. Çàùèòà íà çà äúð æà íè òå ëè öà ñðå ùó òåæ êè 
íà ðó øå íèÿ íà ïðà âà òà íà ÷î âå êà

1. Държавите след ва да пре доста вят под хо дя щи га ран ции на 
ли ца та, които са за дър жа ни в ре зул тат на дейст вията на дър жав ни 
ор га ни, та ка че да бъ де пре дот вра те но вся ко не за кон но за дър жа-
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не или мал тре ти ра не и да се га ран ти ра, че ни кое не за кон но за дър-
жа не или мал тре ти ра не ня ма да оста не без на ка за но. Задържаните 
ли ца след ва да се пол з ват в част ност със след ни те гаранции:

– пра во то тре та стра на по те хен из бор да бъ де ин фор ми ра на, 
вклю чи тел но и лич но от тях, за тях но то за дър жа не, место на хож-
де ние и за вся ко пре мест ва не;

– пра во то на достъп до ад во кат;
– пра во то на достъп до ле кар.
Задържаните ли ца след ва да бъ дат из рич но и не за бав но ин-

фор ми ра ни за тех ни те пра ва, вклю чи тел но за из броени те по-го ре. 
Всяка въз мож ност, която власти те имат да за ба вят упраж ня ва не-
то на те зи пра ва с цел за щи та на ин те ре си те на пра во съ дието или 
на об щест ве ния ред, след ва да бъ де яс но опре де ле на в за ко на и 
нейно то при ло же ние след ва да бъ де яс но огра ни че но по вре ме и 
да бъ де скре пе но с под хо дя щи про це су ал ни га ран ции.

2. В до пъл не ние към пра ва та, по со че ни по-го ре, за дър жа ни-
те ли ца имат пра во да пред приемат постъп ки по съ де бен ред, чрез 
които тряб ва бър зо да бъ де ре шен въпро сът за за кон ност та на 
тях но то за дър жа не, а ако за дър жа не то е не за кон но, да бъ де разпо-
ре де но тях но то ос во бож да ва не. Лицата, които са аресту ва ни или 
за дър жа ни във връз ка с из вър ш ва не то на престъпле ние, след ва да 
бъ дат изпра ве ни своевре мен но пред съ дия и имат пра во да по лу-
чат съ де бен про цес в ра зу мен срок или да бъ дат ос во бо де ни до 
про веж да не то на про це са в съ от ветст вие с прак ти ка та на Съда.

3. Държавите след ва да пред приемат ефек тив ни мер ки за 
пре дот вра тя ва не на риска от теж ки на ру ше ния на пра ва та на чо-
ве ка, ка то во дят до ку мен ти от нос но да та та, ча са, место по ло же-
нието на за дър жа ни те ли ца и дру га от но си ма към за дър жа не то 
ин фор ма ция.

4. Държавите след ва да га ран ти рат, че длъж ност ни те ли ца, 
които из вър ш ват за дър жа не или разпи ти, или изпол з ват си ла, мо-
гат да бъ дат иден ти фи ци ра ни с оглед на послед ва щи на ка за тел ни 
или дис ципли нар ни раз след ва ния или про це си.

V. Çàäúëæåíèå çà ðàç ñëåä âà íå
1. Борбата с без на ка за ност та изиск ва в слу чаите на теж ки на-

ру ше ния на пра ва та на чо ве ка да се про веж да ефек тив но раз след-
ва не. Това за дъл же ние има аб со лю тен ха рак тер.



33Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 5/2021

Правото на жи вот (чл. 2 от Конвенцията)
Задължението за за щи та на пра во то на жи вот изиск ва inter 

alia да се про веж да ефек тив но раз след ва не в слу чаите, ко га то има 
убит чо век, без зна че ние да ли убийст во то е из вър ше но от дър-
жав ни слу жи те ли, или от част ни ли ца, как то и във всич ки слу чаи 
на по доз ри тел на смърт. Това за дъл же ние въз ник ва и в слу чаите, 
ко га то не е си гур но да ли постра да лият е по чи нал, но има ос но ва-
ние да се до пус не, че об стоятел ст ва та са по доз ри тел ни – напри-
мер в слу чаите на ли ца, из чез на ли след при ну ди тел но за дър жа не.

Забраната на из те за нията и на не чо веш ко или уни зи тел но 
от на ся не или на ка за ние (чл. 3 от Конвенцията)

Държавите имат про це су ал но за дъл же ние, произ ти ча що от 
чл. 3 от Конвенцията, да про ве дат ефек тив но раз след ва не при на-
ли чието на досто вер ни твър де ния, че да де но ли це е постра да ло от 
не чо веш ко от но ше ние, или ко га то власти те имат ра зум но ос но ва-
ние да по до зи рат, че та ко ва от но ше ние е би ло прояве но.

Забраната на роб ст во то и на при ну ди тел ния труд (чл. 4 
от Конвенцията)

Забраната на роб ст во то и на при ну ди тел ния труд по раж да 
про це су ал но за дъл же ние за про веж да не то на ефек тив но раз след-
ва не в слу чаи на ве роятен тра фик на хо ра.

Правото на сво бо да и си гур ност (чл. 5 от Конвенцията)
Процесуалните га ран ции, които произ ти чат inter alia от пра-

во то на сво бо да и си гур ност, изиск ват дър жа ви те да про веж дат 
ефек тив ни раз след ва ния в слу чаите, ко га то има досто вер ни твър-
де ния, че да ден чо век е бил (противозаконно) ли шен от сво бо да и 
от то га ва не е виж дан.

Правото на за чи та не на лич ния и на се мейния жи вот (чл. 8 
от Конвенцията)

Държавите имат за дъл же ние да раз след ват досто вер ни 
оплак ва ния за теж ки на ру ше ния на пра ва та, регла мен ти ра ни в 
чл. 8 от Конвенцията, ко га то естест во то и те жест та на твър дя но то 
на ру ше ние пред по ла гат то ва, в съ от ветст вие с прак ти ка та на 
Европейския съд по пра ва та на човека.
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2. Когато има досто вер но оплак ва не или власти те имат ос но-
ва ние да по до зи рат, че е въз ник нал слу чай на теж ко на ру ше ние 
на пра ва та на чо ве ка, власти те тряб ва да за поч нат раз след ва не по 
своя соб ст ве на ини циати ва.

3. Фактът, че постра да лият не же лае да по да де офи циал но 
сиг нал, по-къс но от тегля ве че по да ден сиг нал или из ра зя ва же ла-
ние за прекра тя ва не на про це ду ра та, не ос во бож да ва власти те от 
за дъл же нието да про ве дат ефек тив но раз след ва не, ако има ос но-
ва ния да се пред по ло жи, че в слу чая е из вър ше но теж ко на ру ше-
ние на пра ва та на чо ве ка.

4. Решение да се от ка же или да се прекра ти раз след ва не мо-
же да бъ де взе то един ст ве но от не за ви сим и ком пе тен тен ор ган 
при спаз ва не на кри те риите за ефек тив ност на раз след ва не то, по-
со че ни в Ръководно на ча ло VI. Такива ре ше ния след ва да бъ дат 
съ от вет но мо ти ви ра ни.

5. Подобни ре ше ния тряб ва да бъ дат пред мет на под хо дящ 
кон трол и да под ле жат на оспор ва не по съ де бен ред.

VI. Êðèòåðèè çà åôåê òèâ íîñò íà ðàç ñëåä âà íå òî
За да бъ де ефек тив но, раз след ва не то тряб ва да съ от ветст ва 

на след ни те ос нов ни изисквания:

Адекватност
Разследването тряб ва да мо же да до ве де до уста но вя ва не и 

на каз ва не на от го вор ни те. Това не съз да ва за дъл же ние за дър жа-
ви те да дейст ват та ка, че раз след ва не то да до ве де до конкре тен 
ре зул тат, но власти те тряб ва да са пред приели ра зум ни те мер ки, 
които имат на свое разпо ло же ние, за да оси гу рят до ка за тел ст ва та 
във връз ка със слу чая.

Пълнота
Разследването тряб ва да бъ де из чер па тел но по своя об хват и 

да за ся га всич ки от но си ми об стоятел ст ва, които са до ве ли до из-
вър ш ва не на деянието, вклю чи тел но и на ли чието на ра сист ки или 
дру ги дискри ми на цион ни под бу ди. Разследването тряб ва да е в 
състояние да уста но ви на ли чието на систем ни не доста тъ ци, които 
са напра ви ли въз мож но из вър ш ва не то на на ру ше нието. Това 
изиск ва да бъ дат пред приети всич ки ра зум ни стъп ки за оси гу ря-
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ва не на от но си ми те до ка за тел ст ва, вклю чи тел но уста но вя ва не и 
разпит на постра да ли те ли ца, на ве роят ни те из вър ши те ли и оче-
вид ците; оглед на местопрестъпле нието за съ би ра не на ве щест ве-
ни доказателства; из гот вя не на кри ми на листи чески и ме ди цин ски 
до ка за тел ст ве ни сред ст ва от съ от вет ни те ве щи ли ца. Събраните 
до ка за тел ст ва след ва да бъ дат оце не ни под роб но, за дъл бо че но и 
обек тив но.

Безпристрастност и не за ви си мост
Лицата, които из вър ш ват раз след ва не то, тряб ва да бъ дат 

безпристраст ни и не за ви си ми спря мо те зи, които са би ли въвле-
че ни в съ би тията. Това пред по ла га, че ор га ни те, които са би ли 
въвле че ни в съ би тията, не мо гат ни то да ръ ко во дят съ би ра не то на 
до ка за тел ст ва, ни то пред ва ри тел но то разследване; по-спе циал но 
раз след ва щи те не мо гат да при над ле жат към съ що то ор га ни за-
цион но зве но, към което при над ле жат ли ца та, които са обект на 
раз след ва не.

Своевременност
Разследването след ва да за поч не доста тъч но своевре мен но, 

за да мо же да до ве де до съ би ра не то на най-добри те по ко ли чест-
во и ка чест во на лич ни до ка за тел ст ва. Макар че при опре де ле ни 
об стоятел ст ва мо же да въз ник нат преч ки или труд ности, които 
пре пятст ват раз ви тието на раз след ва не то, своевре мен на та ре ак-
ция на власти те по прин цип мо же да се приеме за клю чов фак тор 
с оглед на под дър жа нето на об щест ве но то до ве рие за съх ра ня ва-
не на вър хо вен ст во то на пра во то и пре дот вра тя ва не на вся ко съм-
не ние за съпри част ност към как ви то и да би ло не за кон ни дейст-
вия или към тях но то то ле ри ра не. Разследването след ва да 
приклю чи в ра зу мен срок и във всич ки слу чаи да бъ де про ве де но 
с нуж но то ста ра ние.

Граждански кон трол
Необходимо е раз след ва не то и ре зул та ти те от не го да бъ дат 

из ло же ни в доста тъч на сте пен на граж дан ски кон трол, за да се 
оси гу ри от чет ност, да се за па зи об щест ве но то до ве рие в за чи та-
не то на вър хо вен ст во то на пра во то от стра на на власти те и да се 
пре дот вра ти вся ко съм не ние за съ участие в не за кон ни дейст вия 



36 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 5/2021

или за тях но то то ле ри ра не. Гражданският кон трол не след ва да 
из ла га на риск це ли те на раз след ва не то и ос нов ни те пра ва на 
участ ни ци те.

VII. Ó÷àñòèå íà ïîñòðà äà ëè òå â ðàç ñëåä âà íå òî
1. Посредством под хо дя щи про це ду ри, пред ви де ни в на-

ционал но то за ко но да тел ст во, дър жа ви те след ва да га ран ти рат, че 
постра да ли те мо гат да участ ват в раз след ва не то и в произ вод ст-
во то, до кол ко то то ва е не об хо ди мо с оглед на за щи та та на тех ни-
те за кон ни ин те ре си.

2. Държавите след ва да га ран ти рат, че постра да ли те имат 
въз мож ност, до кол ко то то ва е не об хо ди мо с оглед на за щи та та на 
тех ни те за кон ни ин те ре си, да по лу ча ват ин фор ма ция за взе ти те 
ре ше ния по тех ни те оплак ва ния, за хо да на са мо то раз след ва не и 
на до съ деб но то произ вод ст во, за изпъл не нието на съ деб ни те ак-
то ве и за всич ки мер ки, които са взе ти с оглед на обез ще тя ва не то 
на постра да ли те.

3. При по доз ри тел ни смър т ни слу чаи или в слу чаите, ко га то 
ли ца са из чез на ли след при ну ди тел но за дър жа не, дър жа ви те са 
длъж ни, до кол ко то то ва е въз мож но, да пре доста вят ин фор ма ция 
за съд ба та на постра да ло то ли це на не го во то се мейст во.

4. На постра да ли те мо же да бъ де пре доста ве на въз мож ност и 
да от ка жат да по лу ча ват по доб на ин фор ма ция.

5. В слу чаите, ко га то на ционал но то за ко но да тел ст во пред-
виж да участие на постра да ли те ка то стра ни в произ вод ст во то, 
дър жа ви те след ва да им га ран ти рат публич но фи нан си ра на под-
хо дя ща прав на по мощ и съ вет, до кол ко то то ва е не об хо ди мо с 
оглед на тях но то участие в произ вод ст во то.

6. Държавите след ва да га ран ти рат, че във всич ки ета пи на 
произ вод ст во то, къ де то то ва е не об хо ди мо, са на лич ни мер ки за 
за щи та на фи зи ческа та и пси хо ло ги ческа та си гур ност на постра-
да ли те и на сви де те ли те. Държавите след ва да га ран ти рат, че 
постра да ли те и сви де те ли те не са обект на запла хи, преслед ва не 
или ра зу беж да ва не с дру ги сред ст ва да се от ка жат от по да ва не то 
на сиг нал или от участие в произ вод ст во то. Предприетите за та зи 
цел мер ки мо же да включ ват изпол з ва не то на спе циал ни сред ст ва 
за раз след ва не, за щи та или под кре па пре ди, по вре ме и след 
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приключ ва не на раз след ва не то с оглед на за щи та на си гур ност та 
и достойн ст во то на за сег на ти те ли ца.

VIII. Ïðèâëè÷àíå êúì íà êà çà òåë íà îò ãî âîð íîñò
1. Във всич ки слу чаи, ко га то то ва произ ти ча от ре зул та ти те 

на раз след ва не то, дър жа ви те имат за дъл же ние да привле кат из-
вър ши те ли те към на ка за тел на от го вор ност. Макар да не съ щест-
ву ва су бек тив но пра во, което да га ран ти ра привли ча не то към на-
ка за тел на от го вор ност или осъж да не то на конкрет но ли це, про ку-
рор ски те ор га ни тряб ва във всич ки слу чаи, ко га то фак ти те со чат 
на там, да пред приемат не об хо ди ми те стъп ки за изпра вя не пред 
съд на ли ца та, които са из вър ши ли теж ки на ру ше ния на пра ва та 
на чо ве ка.

2. Основните кри те рии за про веж да не на ефек тив но раз след-
ва не, из ло же ни в ръководни на ча ла V и VI, се при ла гат и за те зи 
ета пи от произ вод ст во то, които се ръ ко во дят от про ку ро ри.

IX. Ñúäåáíî ïðîèç âîä ñò âî
1. Държавите след ва да га ран ти рат не за ви си мост та и без при-

страст ност та на съ деб на та власт в съ от ветст вие с прин ци па за 
раз де ле ние на власти те.

2. Трябва да има уста но ве ни мер ки, които да га ран ти рат, че 
ад во ка ти те, про ку ро ри те и съ диите не се боят от от мъ ще ние за ра-
ди упраж ня ва не то на своите функции.

3. Производствата след ва да приключ ват в рам ки те на ра зу-
мен срок. Държавите след ва да га ран ти рат, че съ деб ни те и раз-
след ва щи те ор га ни разпо ла гат с не об хо ди ми те за та зи цел сред ст-
ва.

4. Лицата, об ви не ни в из вър ш ва не то на теж ки на ру ше ния на 
пра ва та на чо ве ка, имат пра во на спра вед лив и публи чен про цес в 
ра зу мен срок пред не за ви сим и безпристрастен съд, съз да ден в 
съ от ветст вие със за ко на.

X. Ïðèñúäè
Като се га ран ти ра не за ви си мост та на съ ди ли ща та, слу чаите 

на до ка за ни теж ки на ру ше ния на пра ва та на чо ве ка след ва да во-
дят до на ла га не то на под хо дя щи на ка за ния. Наказанията, които 
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се на ла гат, след ва да са ефек тив ни, про пор ционал ни и съ от вет ни 
на из вър ше но то престъпле ние.

XI. Èçïúëíåíèå íà ðå øå íèÿòà íà íà öèîíàë íè òå 
ñúäèëè ùà

Решенията на на ционал ни те съ ди ли ща след ва да бъ дат 
изпъл ня ва ни своевре мен но и в ця лост.

XII. Ìåæäóíàðîäíî ñúòðóä íè ÷åñò âî
Международното сътруд ни чест во играе съ щест ве на ро ля в 

бор ба та с без на ка за ност та. С цел пре дот вра тя ва не и пре махва не 
на без на ка за ност та дър жа ви те след ва да изпъл ня ват своите за-
дъл же ния, по-спе циал но в област та на взаим на та прав на по мощ, 
на ка за тел но то преслед ва не и ек стра ди циите, добро съ вест но и по 
на чин, кой то съ от ветст ва на за щи та та на пра ва та на чо ве ка, вклю-
чи тел но и на прин ци па за забра на на при ну ди тел но връ ща не в 
тре ти стра ни. За пости га не то на та зи цел е пре по ръ чи тел но дър-
жа ви те да уско рят сътруд ни чест во то по меж ду си и от въд съ щест-
ву ва щи те меж ду на род ни за дъл же ния.

XIII. Îòãîâîðíîñò íà ïîä ÷è íå íè òå ñëó æè òå ëè
Независимо от то ва, че изпъл не нието на за по ве ди или ука за-

ния, из да де ни от по-го рестоящи ор га ни, мо же да ока же влияние 
при опре де ля не на на ка за нието, в слу чаите на теж ки на ру ше ния 
на пра ва та на чо ве ка то ва об стоятел ст во не мо же да се тре ти ра 
ка то из ключ ва що на ка за тел на та от го вор ност.

XIV. Ðåçåðâè è îãðà íè ÷å íèÿ
Държавите след ва да под кре пят с всич ки въз мож ни сред ст ва 

раз след ва не то на теж ки на ру ше ния на пра ва та на чо ве ка и 
привли ча не то към на ка за тел на от го вор ност на пред по ла гаеми те 
из вър ши те ли. Легитимните ре зер ви и огра ни че ния от нос но про-
веж да не то на раз след ва не и привли ча не то към на ка за тел на от го-
вор ност след ва да бъ дат стес не ни до ми ни мум с оглед на пости га-
не то на тях на та цел.
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XV. Èçâúíñúäåáíè ñïî ñî áè
Държавите след ва съ що та ка да раз гле дат не об хо ди мост та 

от уста но вя ва не то на из вън съ деб ни спо со би, ка то напри мер про-
веж да не то на пар ла мен тар ни или дру ги публич ни раз след ва ния, 
ом буд с ма ни, не за ви си ми ко ми сии и ме диация, ка то по лез ни до-
пъл ва щи про це ду ри спря мо на ционал ни те съ деб ни сред ст ва, 
които са га ран ти ра ни по Конвенцията.

XVI. Êîìïåíñèðàíå íà ïîñòðà äà ëè òå
Държавите след ва да пред приемат под хо дя щи мер ки за уста-

но вя ва не на достъп ни и ефек тив ни ме ха низ ми, посред ст вом 
които постра да ли те от теж ки на ру ше ния на пра ва та на чо ве ка мо-
гат да по лу чат своевре мен на и съ от вет на ком пен са ция за на не се-
ни те им вре ди. Това мо же да включ ва мер ки за под по ма га не, ком-
пен си ра не, обез ще тя ва не, рести ту ция и га ран ции сре щу пов тор но 
из вър ш ва не.


