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Влияние на Европейската конвенция за защита правата на човека и 
основаните свободи и решенията на Европейския съд по правата на 

човека върху практиката на Върховния касационен съд по 
наказателни дела 

 
Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) има за цел да 

гарантира основните човешки права в страните членки, да защити личната 
свобода на гражданите, да осигури гаранции за справедлив съдебен 
процес. Конвенцията съдържа норми, осигуряващи права на гражданите, 
които следва да се спазват и защитават преди всичко на национално ниво. 
В този смисъл ролята на националните съдилищата е значима, защото те 
прилагат не само националното си законодателство, но и нормите на 
Конвенцията, отчитайки тълкуването на тези норми, дадено от ЕСПЧ. 

Конвенцията има значение за формулирането на разпоредбите в 
националното законодателство, така че те да въвеждат нейните 
изисквания, свързани в частност с функционирането на системата на 
наказателното правораздаване. Но даже и разпоредбите на наказателно-
процесуалния кодекс да са в унисон с изискванията на ЕКПЧ относно 
наказателното производство, от съществено значение при решаване на 
въпроса дали изискванията на Конвенцията са спазени в действителност, е 
това, по какъв начин изричните и имплицитните изисквания на този 
международно правен акт се прилагат на практика. Поради това, 
съобразяването на смисъла, в който ЕСПЧ е тълкувал и прилагал 
разпоредбите на Конвенцията, дава насока при тълкуването и прилагането 
на националните правни норми, така, че да се гарантира съблюдаването на 
прогласените основни права и свободи.   

Конвенцията и решенията на ЕСПЧ имат пряко отношение към 
националното ни правораздаване. То е намерило израз в регламентирането 
и прилагането на процедурата за възобновяване на наказателно дело, 
когато с решение на ЕСПЧ е установено нарушение на ЕКПЧ, което има 
съществено значение за делото.  

Задължението на българската държава по силата на чл. 46 от 
Конвенцията да изпълнява окончателните решения на ЕСПЧ се състои в 
предприемането на мерки с индивидуален и общ характер. Мерките с 
индивидуален характер целят да се постигне, доколкото е възможно, 
restitutio in integrum спрямо жалбоподателя. Мерките от общ характер са с 
превантивен ефект по отношение на сходни нарушения. Всъщност 
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предвиденото в чл. 422, ал. 1, т. 4 от НПК основание за възобновяване на 
делото е такава мярка за изпълнение на решението на Съда по 
Конвенцията с индивидуален ефект. Това основание е предвидено в 
националното ни законодателство за пръв път след като България 
ратифицира Конвенцията. На практика чрез възможността за 
възобновяване на наказателно дело на това основание се признава 
задължителната сила на решенията на Съда в Страсбург, като 
констатирането на нарушени права от този орган поставя под съмнение 
законосъобразността и правилността на влезлия в силя съдебен акт.    

Основанието изисква кумулативно наличие на две предпоставки – 
решение на ЕСПЧ, с което е установено нарушение на ЕКПЧ и то да има 
съществено значение за делото. 

На първо място, тези нарушения трябва да са свързани с нарушаване 
на правата на лице, участващо в конкретното наказателно производство. 
Видът на нарушението може да бъде от различно естество - нарушено 
право на защита, нечовешко или унизително отношение и др.  

На второ място, националният съд, който разглежда искането за 
възобновяване на обсъжданото основание, трябва да изследва наличието 
на причинна връзка между допуснатото нарушение на правата на лицето в 
конкретното наказателно производство и формирането на вътрешното 
убеждение на решаващия съд, което е намерило отражение в крайния 
съдебен акт. Установеното нарушение в решението на Съда следва да е 
свързано пряко с постановения съдебен акт, като то е довело до 
неправилно формиране на волята на решаващия орган, изразено в 
съответния акт. Така се разкрива втората предпоставка - решението на 
Съда по правата на човека да има съществено значение за делото. 

Следва в положителен аспект да се посочи законодателната промяна 
от 2019г., с която се даде възможност освен главният прокурор, искане за 
възобновяване на обсъжданото основание да направи и осъденият. 

Могат да бъдат приведени множество конкретни примери. 
Така например с решение от 04.12.2012г. по делото "Филипови 

срещу България" ЕСПЧ е намерил нарушение на чл. 2 от ЕКПЧ, 
разпоредба, изискваща разследването да бъде достатъчно всеобхватно, за 
да позволи на властите да вземат предвид не само действията на 
държавните служители, които пряко са използвали смъртоносната сила, но 
и всички обстоятелства по случая, включително и такива въпроси като 
планирането и контрола на въпросната операция, когато това е 



3 
 

необходимо, за да се определи дали държавата е спазила задължението си 
по чл. 2 от ЕКПЧ да защитава живот. С Решение № 245 от 3.06.2013 г. по 
н. д. № 796/2013 г., II н. о. националният съд, който е разгледал искане за 
възобновяване на делото, е приел, че „тези констатации на ЕСПЧ 
представляват и съществени нарушения по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 2 от 
НПК на процесуалните правила, свързани с принципите на чл. 13 и чл. 14 
от НПК за разкриване на обективната истина и вземане на решения по 
вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно 
изследване на всички обстоятелства по делото и че допуснатото 
нарушение на чл. 2 от ЕКПЧ има съществено значение за делото и 
обуславя неговото възобновяване съгласно  чл. 422, ал. 1, т. 4 от НПК. 

В решение от 31 януари 2012г. на ЕСПЧ по делото „Стоянов срещу 
България“ е установено нарушение на чл. 6 от ЕКПЧ, при проведено 
задочно производство, като е прието, че в конкретния случай не е 
установено осъденото лице да е имало достатъчно знание за следствието, 
което е водено срещу него, с конкретно повдигнати обвинения и че при 
отсъствието на каквото и да било уведомление за конкретното 
производство, образувано срещу осъденото лице, не може да се установи 
ясно отказ от право да се яви в съда, нито възможността това право да се 
упражнява ефективно. С Решение № 311 от 27.06.2012 г. по н. д. № 
968/2012 г., III н. о., наказателното дело е възобновено и върнато в стадия, 
когато е започнало задочното производство.  

С решение от 8 март 2018 г. по делото „Димитър Митев срещу 
България“ са констатирани две основни нарушения, касаещи 
справедливостта на водения срещу него наказателен процес в следните 
основни направления:  

- Недопустимо ограничаване на правото му на адвокатска защита, 
гарантирано с чл. 6(3) б. (с) от ЕКПЧ, изразило се в провеждането на 
разпит от двама полицейски служители – тип "беседа", пред които Митев 
направил "самопризнания".  

- Недопустимото използване на въпросните "самопризнания" чрез 
преразказа им от полицейските служители в хода на наказателния процес, 
представляващи важна част от основанията за осъждането му.  

В производството пред ВКС по възобновяване, в Решение № 21 от 
6.07.2020 г. по н. д. № 962/2019 г., II н. о., е посочено, че „констатираните 
от ЕСПЧ нарушения се свързват освен с трайна и недопустима практика, 
проявявана в досъдебната фаза за провеждане на "беседи" със заподозрени 
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лица, които по същество представляват разпити, водени извън правилата 
по НПК, но и с доказателствената дейност на инстанциите по същество, 
които са основавали част от осъдителните си заключения за авторството на 
деянията, за които Митев е бил осъден, върху недопустими доказателства – 
"самопризнания", дадени не по установения ред и пред съответния 
компетентен орган, както и без осигурен защитник, които поначало не 
биха могли да бъдат обсъждани в наказателния процес. Съдът е приел, че 
естеството на нарушенията, които очевидно са имали съществено значение 
за делото, оправдават извода за наличие на основанието по  чл. 422, ал. 1, 
т. 4 от НПК и прилагане на подход за поправянето им в изпълнение на 
задълженията на Р България, като това може да стане по единствения 
възможен начин – чрез възобновяване на наказателното производство. 
 В теорията съществува схващане, че решение на ЕСПЧ, с което се 
установява несъответствие на националния закон с разпоредби на 
Конвенцията, не би съставлявало основание за възобновяване. Съдебната 
практика обаче възприема, по повод Решение на ЕСПЧ по делото Мустафа 
срещу България, 2019г., че в случая, когато действащият модел на 
българския НПК относно компетентността на военните съдилища се явява 
в нарушение на чл. 6, пар. 1 от Конвенцията и при липса на предприети 
законодателни мерки, които биха съставлявали необходимият способ за 
изпълнение на решението, обуславя необходимостта от съдебна реакция, за 
да не се стигне до механично повтаряне на констатирания порок.  

С Решение № 97 от 21.12.2020 г. по н. д. № 336/2020 г., III н. о. 
националният съд е възобновил наказателното дело, като при липсата на 
процесуален ред, по който да бъде разгледано обвинението срещу цивилно 
лице за извършено в съучастие с военен престъпление, е възприел 
приложимостта на най-близкия процесуален ред, изразяващ се във 
възможността за отделяне на материалите по обвинението срещу цивилно 
лице. 

Следва да бъде обърнато внимание на влиянието на ЕКПЧ и 
практиката на Съда по Конвенцията върху тълкувателната дейност на 
ВКС.  

Забраната за повторно съдене и наказване на едно и също лице за 
същото деяние - ne bis in idem - е класически принцип на наказателно-
процесуалното право, която цели да не се допусне повторението на 
наказателни процедури, които са приключили с влязъл в сила акт. 
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Невъзможността за повторно осъждане или наказание е установена в чл. 4, 
§ 1 от Протокол № 7 към ЕКПЧ. 

По повод констатирана противоречива практика на съдилищата в 
Република България по прилагане на чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК при 
конкуренция между наказателна отговорност и административно 
наказателна отговорност спрямо едно и също лице за едно и също деяние е 
постановено Тълкувателно решение № 3 от 22.12.2015г. на ОСНК на ВКС 
по т. д. № 3/2015г., впоследствие и Тълкувателно решение № 4 от 
6.2.2018г. по т. д. № 4/2017г., основани на тълкуване на обсъжданата 
разпоредба на Конвенцията. В първото посочено решение е прието, че са 
налице основания за промяна на тълкуването, дадено с ТР № 85 от 
1.11.1966г. по н. д. № 79/1960г. на ОСНК на ВС и изоставяне на съдебната 
практика, допускаща възможност за реализиране на наказателната 
отговорност на дадено лице независимо от наложеното му 
административно наказание за същото деяние (в случаите на наказване по 
УБДХ). С тълкувателния акт е прието, че наказателно производство, 
образувано срещу лице, по отношение на което за същото деяние е било 
проведено приключило с влязъл в сила акт административнонаказателно 
производство с характер на наказателно производство по смисъла на 
ЕКПЧ, подлежи на прекратяване на основание чл. 4, § 1 от Протокол № 7 
по реда на чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК. Възприет е и редът за преодоляване на 
последиците от повторното наказателно преследване на едно и също лице 
за същото деяние, за което спрямо него е било проведено приключило с 
влязъл в сила акт административнонаказателно производство с наказателен 
характер по смисъла на Конвенцията. 

Друго тълкувателно решение, пряко повлияно от ЕКПЧ и практиката 
на Съда, е Тълкувателно решение № 4 от 3.12.2014г. на ОСНК на ВКС по 
т. д. № 4/2014г. В основата му е залегнало разбирането за публичността 
като процесуална ценност, гарантираща справедливостта на съдебния 
процес в демократичното общество. Прието е, че „наличието на приложени 
по наказателно дело ВДС, получени чрез използване на СРС, представлява 
допустимо, но недостатъчно основание за ограничаване на публичността 
на съдебния процес, налагащо разглеждането му при закрити врати 
съгласно чл. 263, ал. 1 от НПК. За всеки конкретен случай и независимо от 
положения гриф за сигурност, съдът е длъжен самостоятелно да прецени 
дали доказателствените материали съдържат държавна тайна и да приложи 
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ограничението по чл. 263, ал. 1 от НПК при спазване на критериите за 
относимост, необходимост и съразмерност“. 

Както вече стана дума, въздигнатите и защитени в нормите на 
Конвенцията права и свободи и практиката на Съда по приложението й 
въздействат както върху законодателните решения, така и върху съдебната 
практика. Може да се каже също и че в съдебната практика са налице 
хипотези на директно приложение на нормите на ЕКПЧ, както и че 
съдебната практика налага стандарти на спазване на защитените права в 
наказателния процес.  

В тази част на изложението ще акцентирам само върху някои по-
съществени проявни форми на това въздействие върху съдебната практика, 
тъй като изчерпателния преглед на тази тематика би изисквал значително 
време.    

Така, да започнем с нормата на чл. 5 от Конвенцията. Тя гарантира 
едно от фундаменталните права, които защитават физическата сигурност 
на индивида, и поради това тази разпоредба има първостепенно значение, 
като основна цел на чл. 5 е да предотврати произволното или неоправдано 
лишаване от свобода. В правораздавателната дейност на българските 
съдилища е установена трайно съдебната практика във връзка с 
процедурите на съдебен контрол при задържане на лице по подозрение за 
извършено престъпление и по отношение на предпоставките за вземане и 
за продължаване на изпълнението на мярка, свързана със задържане. След 
измененията в процесуалния закон от 2017г. в съответствие с 
изискванията, произтичащи от Конвенцията, се въведе съществена 
промяна в стандарта за произнасяне по въпроса за мярката за 
неотклонение, взета и изпълнявана спрямо подсъдимия в съдебната фаза 
на процеса, като се затвърди изискването по чл.5, § 4 от ЕКПЧ 
националният съдия да се произнесе по „законосъобразността“ на това 
задържане, а съгласно чл. 5,§ 1, б. „с“ от Конвенцията законосъобразно е 
това задържане, което се осъществява при наличие на обосновано 
предположение за извършено престъпление и кумулативно с това – 
наличие на риск от укриване или извършване на престъпление от 
съответния обвиняем или подсъдим. В резултат от прилагането на 
съответните норми от НПК след изменението им съдебната практика 
съблюдава изискването съдът да се произнесе по отношение на 
съпричастността на лицето към деянието, в което е обвинено, но не е и по 
въпроса за виновността му.  
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Във връзка с разпоредбата на чл. 5 от ЕКПЧ у нас се поставя 
проблемът за липсата на подходящо средство за защита, което да позволи 
на задържано по реда на чл. 64, ал. 2 от НПК, да инициира проверка на 
законността и необходимостта от задържането, както се изисква от член 5 
§ 4 от Конвенцията. В множество свои актове, както и в по-новото 
решение по делото Марин Йосифов срещу България от 13 октомври 2020 г. 
ЕСПЧ е установил, че липсата на възможност за обжалване в съд на 
задържането на обвиняеми лица с прокурорско постановление за срок до 
72 часа е в нарушение на гарантираното от Европейската конвенция за 
правата на човека право на съдебен контрол над законността на 
лишаването от свобода. 

Следователно, проблемът, който стои, е във връзка с обжалването на 
задържането до 72 часа за довеждане пред съд по чл. 64, ал. 2 от НПК. В 
НПК /за разлика от ЗМВР/ не се предвижда изрична разпоредба, че 
задържането до 72 часа подлежи на обжалване и не е предвиден ред за 
такова обжалване. 

Съдебната практика, макар и колебливо, в по-съществената си част 
приема обаче, че възможността да бъде атакувано взетото от прокурор по 
реда на чл. 64, ал. 2 НПК задържане на привлечено към наказателна 
отговорност лице следва пряко от текста на Конвенцията и конкретно от 
разпоредбата на чл. 5, т. 4. В нея е посочено, че всякога задържането 
трябва да може да бъде атакувано пред съд, като на това право 
кореспондира задължение на национален съдебен орган незабавно да се 
произнесе по жалбата. В съдебни актове, постановени от българските 
съдилища се приема, че няма пречка задържаното на основание чл. 64, ал. 
2 от НПК лице да поиска от съда да бъде своевременно освободено на 
основание чл. 5, т. 4 ЕКПЧ, а съдът директно да се позове на разпоредбата 
с оглед непосредственото й действие регламентирано в чл.5 ал. 4 от 
Конституцията на РБ, предвиждаща предимство на международните норми 
ратифицирани по съответния ред, обнародвани и влезли в сила, които имат 
предимство пред тези норми от вътрешното законодателство, които им 
противоречат. Отчитайки прякото приложение на Конвенцията, при 
постъпване на жалба националните съдилища приемат, че не съществува 
друга възможност, освен да разгледат същата по най-близкия, предвиден в 
процесуалния закон ред. Това е редът по чл. 64 от НПК, от което следва, че 
жалбата трябва да бъде разгледана от съответния първоинстанционен съд, 
компетентен да разгледа искане за взимане на постоянна мярка за 
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неотклонение „задържане под стража“, като производството се развие в 
открито съдебно заседание, с присъствието на указаните в чл. 64 НПК 
страни и да приключи със съдебен акт - определение, с което временното 
задържане може да бъде потвърдено или съответно отменено.  

Ще си позволя да разгледам някои от същностните проявления на 
установеното в чл. 6 от ЕКПЧ право но справедлив процес в наказателно-
правния му аспект. 

Чл. 6, пар. 1 от Конвенцията предвижда, че "всяко лице, при 
наличието на наказателно обвинение срещу него, има право на гледане на 
неговото дело ... от независим и безпристрастен съд, създаден в 
съответствие със закона". В своите съдебни актове ВКС е обсъждал 
безпристрастността на конкретния съдебен състав, постановил атакуван по 
касационен ред съдебен акт, като са съобразявани обективният и 
субективният критерии, установени в практиката на ЕСПЧ. Въпросите за 
безпристрастността на съдебния състав се поставят и разглеждат на 
плоскостта на касационното основание „съществено нарушение на 
процесуалните правила“, което, ако е реализирано, обосновава отмяна на 
постановения акт и връщане на делото за ново разглеждане за 
отстраняване на констатирания порок. 

Така, в Решение № 158/19.06.2015г. по н. д. № 402/2015 г., ІІ НО. се 
посочва, че „съдебната практика, включително тази на ЕСПЧ по 
приложението на чл. 6(1) от Конвенцията приема, че понятието 
„независимост” на съда се отнася до връзката между съдията като 
представител на съдебната власт и останалите власти, докато 
„безпристрастността” трябва да съществува по отношение на страните по 
делото.  

Приема се, че „за да е налице безпристрастност, от съда се изисква да 
не е предубеден, що се отнася до решенията, които му предстои да вземе, 
да не си позволява да се влияе от информация, съществуваща извън 
съдебната зала, от обществени нагласи или от какъвто и да било натиск, а 
да основава съдебния си акт на база фактите, установени по време на 
процеса.   

В това решение Върховният касационен съд е извършил освен 
проверка по обективния критерий, също така и по отношение на 
субективния такъв, като е отчел, че въззивният съдебен състав не отговаря 
на субективния критерий за безпристрастност и това се установява от 
съдържанието на мотивите на решението. В тази връзка е взел предвид, че 
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при обосноваване на субективната съставомерност на деянието, съдът 
използвал спекулативни предположения и инсинуации, развивал 
конспиративни теории, които нямат никаква доказателствена основа, 
черпил аргументи от събития, развили се напред във времето след 
инкриминирания период и така практически не се е въздържал да направи 
внушения за съществуването на такива връзки, демонстрирайки своята 
лична предубеденост.  

В Решение № 236/2012 г. по н. д. № 531/2012 г., І н.о. ВКС е 
направил обстоен преглед по въпроса за законността на съдебния състав, 
като е посочил, че тя е в основата на валидността на действията на съда и 
на постановените от него решения. Посочил е, че „Предубеждението, в 
условията на чл. 29, ал. 2 от НПК и извън т. нар. „безусловни” основания 
за отвод по ал. 1, може да се изрази по различен начин, но винаги означава, 
че вътрешното убеждение на член от състава не може да се формира 
свободно и само въз основа на обсъждането и оценката на събрани и 
проверени по делото доказателствени източници“. Направен е извод, че 
дейността на съда и постановените от него актове трябва да вдъхват 
доверие не само в обвиняемите, но и в обществото.  

По-нататък, в съдебните актове на ВКС се обсъждат не само 
въпросите, свързани със спазването на процесуалните правила при 
допускане, събиране и оценка на доказателствата, но и съблюдаването на 
изискванията за равенството на страните в процеса и на състезателното 
начало.  

Чл. 6, б. „д“ от ЕКПЧ гарантира на лице, обвинено в извършване на 
престъпление, правото да участва в разпита или да изисква разпит на 
свидетелите на обвинението и да изисква призоваването и разпитът на 
свидетелите на защитата да се извършват при същите условия, както на 
свидетелите на обвинението. Чл. 6 пар. 3 б. „Д“  от Конвенцията гарантира 
не само равенството на страните, така както прави това пар. 1 от 
Конвенцията, но изисква всички доказателства, на които разчита 
обвинението, да бъдат представени публично в открито съдебно заседание 
в присъствие на обвиняемия и на неговия защитник, в което заседание те 
да могат да ги оспорят, ако желаят. 

Приетият в практиката на ЕСПЧ тристепенен тест за това, дали е 
налице нарушение по чл. 6 при използване на показания на „отсъстващи 
свидетели” (Дело Ал Хауаджа и Техери 2011г., Лука срещу Италия), 
включващ: наличие на добра легитимна причина за отсъствието на 
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свидетеля от съдебната зала; дали осъдителната присъда е основана 
единствено или в решаваща степен на показанията на отсъстващия 
свидетел; и дали има достатъчно фактори, които да балансират правата на 
обвиняемия, е съблюдаван в практиката на върховната съдебна инстанция. 

Този аспект на справедливостта на наказателния процес е бил 
обсъден например в Решение № 426 от 10.12.2015 г. по н. д. № 1278/2015 
г., II н. о. В него касационният съд е намерил, че двете предходни съдебни 
инстанции не са подходили прибързано към прочитане на показанията, а са 
положили максималните допустими от закона усилия за обезпечаване на 
присъствието на свидетелките в съдебната фаза с оглед гарантиране на 
равенството на страните при събиране на доказателствата, произхождащи 
от тях, но въпреки това този резултат не е бил постигнат. Ето защо 
правилно е било прието, че са били налице причини за прочитане на 
техните показания от досъдебната фаза, тъй като не са могли да бъдат 
намерени, каквато хипотеза процесуалният закон изрично предвижда. По 
този начин за нуждите на делото са приобщени важни доказателства, които 
очевидно ползват обвинението, но които не отговарят на критерия на чл. 6 
§ 3 б. "D" от ЕКПЧ, доколкото подсъдимите не са участвали в разпита на 
свидетелките, свидетелстващи срещу тях. Това нарушение обаче е 
намерило своята компенсация в проведения наказателния процес. Ако 
обвинителната теза и фактическите и правни изводи на съда биха се 
позовавали на показанията само на такива свидетели, очевидно би имало 
нарушение на основни принципи на справедливостта на процеса, поради 
заложеното неравенство на страните в събирането на основни обвинителни 
доказателства. В настоящия процес обаче това е преодоляно в пълна 
степен с аналитичната дейност на въззивния съд, който е намерил 
подкрепа на показанията на свидетелките и в други доказателствени 
източници, достатъчни по обем, необходим за правилното решаване по 
делото. 

Справедливостта на процеса също така може да бъде засегната при 
използване на показания на анонимни свидетели. Равенството на 
средствата изисква подсъдимият не само да знае самоличността на 
обвинителите си, така че да е в състояние да оспори тяхната честност и 
надеждност, но и да може да се провери верността и надеждността на 
показанията им, като обвинителите бъдат разпитани устно в негово 
присъствие, независимо дали в момента, в който свидетелят прави 
изявлението, или на по-късен етап от производството. Поради това и 
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практиката на Съда по Конвенцията във връзка с използване на анонимни 
свидетели дава насоките за критериите, при съблюдаването на които няма 
да е нарушено правото на справедлив процес. Тези критерии също са 
намерили отражение в практиката на ВКС.  

Така, в решение № 426/10.12.2015г. по н. д. № 1278/2015 г., II н. о. е 
извършена преценка, че „гаранциите срещу опасността от манипулиране 
на доказателства, изхождащи от анонимни свидетели, в полза на 
обвинението са били спазени: 1. съдът е имал непосредствен достъп до 
свидетелите с тайна самоличност и за него тя е била явна; 2. подсъдимите 
и адвокатите са получили незабавно преписи от протоколите на техните 
разпити и са имали възможност да поставят въпроси към свидетелите, от 
което те не са се възползвали; и 3. съдът се е съобразил с ограничената 
доказателствена сила на показанията на анонимните свидетели съгласно 
чл. 124 от НПК. Видно от мотивите на въззивния съд, прието е, че 
обвинението се доказва не само от показанията на свидетелите с тайна 
самоличност, но и от останалите многобройни доказателства по делото, 
които са анализирани последователно и задълбочено с необходимата 
прецизност, поради което подсъдимите не са лишени от справедливост на 
процеса и не е накърнено правото им да се защитават срещу 
обвинителните доказателства, изхождащи от анонимните свидетели“. 

В практиката си ЕСПЧ извежда, че състезателността в процеса и 
действителното равенство в процесуалните права на страните изискват 
лицето, срещу което е формулирано наказателно обвинение, да разполага с 
гаранция срещу самообвинение. Макар това право да не е посочено 
изрично в чл. 6 от ЕКПЧ, не може да има съмнение, че правото да се запази 
мълчание и привилегията срещу самообвинение са общопризнати 
международни стандарти, които лежат в основата на понятието 
„справедлив процес“. Според Съда, правото на мълчание се прилага от 
момента на разпита на заподозряното лице от полицията. Ранният достъп 
до адвокат е една от процесуалните гаранции, на които Съдът обръща 
особено внимание. В условията на полицейско задържане всяко лице има 
право да не свидетелства срещу себе си и да запази мълчание, както и 
правото да бъде подпомагано от адвокат всеки път, когато е разпитвано. 
Тези права са напълно самостоятелни и отказът от едно от тях не води до 
отказ от другото. Въпреки това, тези права са взаимно допълващи се. 
Важността на информирането на заподозрения за правото да запази 
мълчание е също толкова голяма. 
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 На плоскостта на тези принципни насоки, очертани в практиката на 
съда в Страсбург, в националната съдебна практика във връзка с 
привилегията за несамоуличаване, са разглеждани въпросите за 
доказателствената сила на свидетелстването относно извънпроцесни 
самопризнания на обвиняемото лице. 

В множество решения на ВКС е отречена възможността да се ползват 
свидетелски показания по отношение на заявеното от бъдещия 
обвиняем/подсъдим в рамките на оперативна беседа. 

Така, в Решение № 25 от 1.02.2018 г. по н. д. № 1292/2017 г., III н. о. 
се обсъжда, че за да обосноват участието на подсъдимия в 
инкриминираното деяние, долу стоящите инстанции са се позовали на 
показанията на свидетели, възпроизвеждащи оперативна беседа с 
подсъдимия, както и на протоколите за веществени доказателствени 
средства (ВДС), получени при експлоатация на специални разузнавателни 
средства (СРС), в които е документирано същото полицейско действие. 
Касационният съдебен състав не се е съгласил с подобен подход. Посочил 
е, че макар принципно разпитът на полицейски служители, присъствали 
при извършване на определени действия, да е допустим с оглед 
разпоредбата на чл. 118, ал. 1, т. 3 от НПК, в конкретния случай 
показанията на посочените лица не е следвало да бъдат ценени от 
инстанциите по фактите. Подчертал е също, че оперативната беседа 
поначало няма характер на доказателствено средство за установяване на 
правно релевантни факти. Тя притежава само оперативна стойност за 
разработване на следствени версии. Тъй като беседата е осъществена 
преди привличането му като обвиняем, той не е могъл да се ползва от 
правата, предвидени в чл. 55 НПК, поради което на нея не е присъствал 
защитник, а подсъдимият не е могъл да направи информиран избор дали да 
даде обяснения, които могат да се използват в негова вреда в рамките на 
наказателния процес. По този начин е бил заобиколен правният ред за 
разпит на обвиняемия, поради което показанията на посочените свидетели 
не биха могли да се ползват при постановяване на осъдителна присъда. 

Аналогични съображения съставът на ВКС е изложил по отношение 
на протоколите за ВДС, като е посочил, че с фиксирането чрез използване 
на СРС оперативната беседа не придобива процесуална стойност и не става 
източник на доказателства. 

Не само позоваване, но и прилагане на прецедентната практика на 
ЕСПЧ се съдържа в Решение № 225 от 29.11.2018 г. по н. д. № 808/2018 г., 
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II н. о. В него се споделя практиката на ЕСПЧ, според която всеки контакт 
между задържано лице, заподозряно в извършване на престъпление, и 
полицията е официален контакт (делото Titarenko v. Ukraine), 
предпоставящ защита на правата на разпитвания, включително правото на 
адвокатска помощ, право да не се самоуличава и да запази мълчание, както 
и да получи разяснения относно последиците от самопризнанието. При 
съобразяване на тази практика, решаващият състав на ВКС е приел, че 
разговорът на свидетеля с подсъдимия е протекъл без съблюдаване на тези 
основни гаранции за справедлив процес по чл. 6 от ЕКПС, поради което 
предходните инстанции е следвало да обсъдят задълбочено фактическото 
положение на подсъдимия в момента на самопризнанията. Според ВКС, 
тази необходимост е продиктувана от тежестта, която така направените 
пред полицейски служител изявления на подсъдимия, са получили в 
комплекса от доказателствени източници, обсъждани от съда, макар да са 
привнесени чрез производни доказателства. Съдът е подчертал, че 
съгласно константната съдебна практика, беседите, проведени от 
полицейски служители със задържано лица, не са доказателствено 
средство за установяване на релевантни факти, относими към 
самопризнание. Посочил е също така, че чрез свидетелските показания на 
разпитващия полицейски служител на практика се заобикаля 
императивната разпоредба на чл. 105, ал. 2 от НПК, която изключва 
доказателствени средства, които не са събрани или изготвени при 
условията и по реда на НПК, с позоваване на решението по делото 
Димитър Митев срещу България. 

Аналогични съждения и изводи се съдържат и в Решение № 22 от 
1.03.2019 г. ВКС по н. д. № 1127/2018 г., II н. о. В него е обсъдена 
процесуалната ценност на показанията на полицейските служители, 
разговаряли с подсъдимия непосредствено след задържането му в  РПУ. По 
делото е установено, че беседите са проведени в полицейско управление, 
където подсъдимият е бил задържан, а всеки контакт между лице с този 
статут и полицията е официален контакт (делото T. v. Ukraine), 
предпоставящ защита на правата на разпитвания, включително право на 
адвокатска помощ, право да не се самоуличава и да запази мълчание, както 
и да получи разяснения относно последиците на самопризнанието. 
Посочено е, че самопризнанието на подсъдимия е изложено без тези 
основни гаранции за справедлив процес по чл. 6 от ЕКПЧ и само на това 
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основание не би следвало да бъде ценено като елемент от 
доказателствената съвкупност. 

Разглеждането на делото в “разумен срок” е едно от проявленията  на 
справедливия процес. Целта на критерия “разумен срок” по чл. 6 пар.1 е да 
гарантира, че в приемлив и нормален срок и чрез присъда /съдебно 
решение/ ще бъде поставен край на несигурното положение, в което се 
намира едно лице от момента на повдигане на обвинение спрямо него. 

Законодателят е предвидил компенсация на граждани и юридически 
лица, във връзка с нарушаване на правото им за разглеждане и решаване на 
делото в разумен срок, чиито регламент е в Глава трета „а“ от ЗСВ.  

Независимо от това, компенсаторно вътрешно правно средство за 
защита при нарушаване на изискването за разумен срок за разглеждане на 
делото, е правомощието на съда да намали наказанието на подсъдимия с 
приложението на чл. 55 от НК. Продължителността на наказателното 
производство в съдебната практика се приема като основание за прилагане 
на чл. 55 от НК.  

Принципните разбирания на ЕСПЧ по този въпрос са намерили 
отражение в практиката на ВКС. Така, в Решение № 45 от 23.07.2014 г.по 
н. д. № 2204/2013 г., II н. о., е посочено, че „в настоящия казус на 
специална преценка подлежи прекомерната продължителност на 
наказателното производство, който фактор има самостоятелно значение за 
справедливостта на наказанието“. Сочи се, че това обстоятелство съгласно 
практиката на ЕСПЧ по приложението на чл. 6, § 1 от ЕКПЧ предпоставя 
необходимост от приложението на ефективен компенсаторен механизъм за 
поправянето на нарушението, каквато мярка е възможността наказанието 
на осъденото лице да бъде намалено. Съгласно критериите, формулирани в 
решението на ЕСПЧ, в случаите на забавено правосъдие съдилищата 
следва да признаят неспазването на изискването за разумен срок на чл. 6, § 
1 по „достатъчно ясен начин” и да компенсират подсъдимия „по изричен и 
измерим начин”. В това решение ВКС е указал, че съдебните органи следва 
да изведат недвусмислена констатация за допуснато нарушение на 
разумните срокове за разглеждане на делото и да посочат причините за 
това (доколко се дължи на поведението на подсъдимите и доколко на 
поведението на компетентните власти), че компенсацията следва да бъде 
изрична и реална – да е от такова естество и в такъв обем, че практически 
да облекчат положението на подсъдимия и да възстановяват накърнените 
му права и нарушението на разумния срок за разглеждане и решаване на 
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делата се преценява като смекчаващо обстоятелство със съответната 
тежест и значение в зависимост от конкретния срок на забавата и 
причините за допускането й, че съдебните органи следва да конкретизират 
каква точно компенсация следва да се предостави на подсъдимите, т.е. 
конкретния размер на намалението на дължимото се наказание. В 
решението на ВКС се подчертава, че този механизъм предполага, че в 
хипотезите на нарушения на чл. 6, § 1 от ЕКПЧ съдилищата следва да 
посочат 1) какво би било полагаемото им се по правилата на НК наказание, 
ако не беше допуснато нарушението, и 2) да уточнят конкретния размер на 
редукцията. Акцентирано е, че тази компенсаторна мярка не следва да 
бъде игнорирана или заобикаляна с доводи за обществената опасност на 
деянието. Дори и при най-тежките престъпления, надхвърлянето на 
разумните срокове на разглеждане на делото задължително се отчита като 
смекчаващ наказанието фактор, с което се цели справедливо обезщетяване 
на ограниченията, неизбежно понесени от подсъдимия следствие дългия 
период на неизясненост на наказателноправното му положение. 

Решение № 293 от 28.07.2014 г. по н. д. № 712/2014 г., I н. о. посочва, 
че норма на чл. 6 от Конвенцията действително представлява приоритетно 
вътрешно право на страната ни по силата на чл. 5, ал. 4 от КРБ. 
Обстоятелствата, които следва да бъдат съобразени в рамките на 
преценката за „разумност” на срока, са конкретни за всеки отделен случай 
и са свързани с фактическата и правна сложност на делото, поведението на 
компетентните власти, процесуалното поведение на обвиняемия. 
Периодът, който се преценява, е от привличането на подсъдимия в 
качеството му на обвиняем, до произнасяне на присъда по основателността 
на обвинението.  

В Решение № 120 от 28.04.2014 г. по н. д. № 187/2014 г., I н. о., 
Върховният касационен съд е намерил, че наказанието, макар определено в 
законоустановения минимум за престъплението по чл. 115 от НК, е явно 
несправедливо, защото решаващото смекчаващо отговорността 
обстоятелство (разглеждане на делото при нарушение на принципа за 
„разумен срок”) не е получило адекватна оценка. Постоянна е практиката 
на Върховния касационен съд, съобразена с решенията на Европейския съд 
по правата на човека, че при допуснато нарушение на сочения принцип, 
съдът е длъжен да осигури компенсаторно средство на нарушеното право 
на обвиненото лице да получи произнасяне по наказателното обвинение 
срещу него в разумен и съответен на обвинението срок. 
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Няколко думи и за отражението в националната съдебна практика на 
разпоредбата на чл. 8 от ЕКПЧ и нейното тълкуване от ЕСПЧ. Чл. 8 от 
ЕКПЧ прогласява правото на зачитане на личния и семейния живот като 
едновременно с това очертава допустимата намеса на държавата в правото 
по чл. 8. Намесата на държавните власти в упражняването на това право е 
недопустима, освен в случаите, предвидени в закона и необходими в едно 
демократично общество в интерес на националната и обществената 
сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за 
предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и 
морала или на правата и свободите на другите. 

Съществена намеса в защитеното право на неприкосновеност на 
личния и семейния живот се осъществява при използването на специални 
разузнавателни средства като способ на доказване в наказателното 
производство.  

Европейският съд е разгледал две жалби срещу България, подадени 
от „потенциална жертва“, като в този случай е достатъчно лицето да може 
да бъде потенциално засегнато от такива тайни мерки за наблюдение и 
такава е хипотезата, когато в националното законодателство са предвидени 
такива мерки. По делото "Асоциация за европейска интеграция и права на 
човека" и Екимджиев срещу България", Решение от  28.06.2007г., Съдът е 
формулирал минимални гаранции, които трябва ясно да са уредени в 
закона, за да се избегнат злоупотреби - да е налице ясна формулировка за: 
вида на престъпленията, за които могат да се използват СРС; категориите 
лица, които подлежат на контрол чрез СРС; ограничение на 
продължителността на използване на СРС; процедура по даване на 
разрешение за прилагане на СРС, използване и съхранение на получените 
данни; предпазните мерки, които се вземат при съобщаване на получените 
данни на трети лица; обстоятелствата, при които получените данни могат 
или трябва да бъдат заличени. След това решение са направени немалко 
законодателни промени, а също така при използване на ВДС от СРС в 
процеса на доказване съдилищата принципно преценяват допустимостта на 
използване на резултатите от този способ за доказване съобразно 
принципите на законност, субсидиарност и пропорционалност.  

Съдът е разгледал и още една такава жалба – по делото "Екимджиев 
и други срещу България". В решението си от 11.01.2022г. ЕСПЧ след 
обстоен преглед на законодателството и практиката, заключава, че 
българските закони, уреждащи тайното наблюдение, не отговарят напълно 
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на изискването за „качество на закона“ и не са в състояние да ограничат 
„намесата“, произтичаща от системата за тайно наблюдение в България, 
съобразно това, което е „необходимо в едно демократично общество“. 
Една от констатациите в решението е, че процедурата за разрешаване, 
както действа на практика, не е в състояние да гарантира, че се прибягва до 
наблюдение само когато е „необходимо в едно демократично общество“. В 
решението си по първото дело Екимджиев Съдът приема, че ако се спазва 
стриктно, процедурата за разрешаване осигурява съществени гаранции 
срещу произволно или безразборно наблюдение. По настоящето дело 
процедурите са разгледани не само като регламент, но и като практическо 
прилагане. Според ЕСПЧ, съответното законодателство в България 
определя стабилни гаранции, предназначени да гарантират, че се прибягва 
до тайно наблюдение само когато това е наистина оправдано. При все това 
се отбелязват недостатъци. Когато разглежда искането, съдията трябва да 
провери дали са налице всички законови предпоставки и да се произнесе с 
мотивирано решение. В решението се констатира, че в разрешенията за 
използване на СРС не са мотивирани основателни причини, а това е от 
особено значение, тъй като предоставянето на мотиви е жизненоважна 
гаранция срещу злоупотреба с наблюдение. Това е така, защото 
предоставянето на мотиви, дори и кратки, е единственият начин да се 
гарантира, че съдията, който разглежда искането за СРС, е взел предвид 
материалите, които го подкрепят, и наистина е извършил преценка по 
въпросите дали наблюдението би представлявало оправдана и 
пропорционална намеса в правата по член 8 на лицето/лицата, срещу които 
ще бъде насочено, и на всяко лице/лица, които биха могли да бъдат 
неблагоприятно засегнати от него. Липсата на мотиви обаче не може 
автоматично да доведе до заключението, че съдиите, издаващи 
разрешение, не са проверили правилно искането и приложенията му. 
Изводите в решението са, че Съдът не е могъл да се увери, че процедурите 
за разрешаване на тайно наблюдение, действащи на практика в България, 
ефективно гарантират, че такова наблюдение е разрешено само когато е 
действително необходимо и пропорционално във всеки отделен случай.  

Голяма част от критичните констатации несъмнено изискват 
законодателна намеса, но и дават възможност на съда като орган, 
оправомощен да разрешава използването на СРС, да съобрази за в бъдеще 
своята практика с посочените в решението изисквания.  
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Накрая, няколко думи по отношение на доказателствената стойност 
на видеозаписа и звукозаписа в наказателния процес, разгледана на 
плоскостта на чл. 8 от Конвенцията, който въпрос е обсъждан в практиката 
на ВКС. 

Когато ЕСПЧ Преценява наличие на нарушение по чл. 8 в отношения 
държава – индивид, взема предвид посочените вече предпоставки по чл. 8, 
пар. 2 от Конвенцията. Приложимият критерий в отношения между частно 
правни субекти е въпросът за справедлив баланс между конкуриращи се 
интереси. Въпреки че основният предмет на член 8 е да защитава лицата 
срещу произволна намеса от страна на публичните власти, той не само 
задължава държавата да се въздържа от подобна намеса, но и в допълнение 
към това негативно задължение, той съдържа и позитивни задължения, 
присъщи на ефективното зачитане на правото на личен или семеен живот. 

В съдебната практика не съществува спор, че когато записите са 
направени от камери, чрез които се осъществява видеонаблюдение, на 
предвидено в закона основание от оправомощен за това субект, както и 
когато гражданите са известени за това, записите от тези камери могат да 
бъдат ползвани в процеса на доказване. Така,  съгласно Решение № 
390/2009г. на Второ Н.О., „не съществува процесуална пречка за 
използването им /на записите от охранителни камери/ в наказателното 
производство и те следва да се третират като веществени доказателства по 
смисъла на чл. 109, ал. 1 НПК. Същите имат качеството на предмети, върху 
които има следи от престъплението, поради което без съмнение могат да се 
ползват, като съмненията за достоверността им може да се проверяват чрез 
различни процесуални способи, включително и експертиза.“ 

Съдебната практика приема, че принципното решение за 
допустимост да бъдат ползвани като валидно доказателство записи, 
снимки и други резултати от прилагане на технически способи, извън 
разрешени СРС, трябва да се търси на първо място, решавайки въпроса 
дали тяхното изготвяне не е в нарушение на чл. 32, ал. 2 от КРБ, т.е. ако 
съответните записи, снимки и др. са материален израз на наблюдение или 
друга дейност, попадаща в предвиденото в чл. 32, ал. 2 от КРБ изключение, 
имащо и изрична законова регламентация, както и в случаите на знание 
или съгласие на лицето, няма пречка такива доказателства, при 
надлежното им приобщаване, да бъдат ползвани. В останалите хипотези 
следва да се прилага баланс между конкуриращи се интереси. По принцип 
правото на личен живот, свързано със забраната за следене, записване и 
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фотографиране, не е абсолютно и подлежи на ограничаване, 
пропорционално на друга конституционно оправдана цел, каквато 
примерно може да бъде защитата на човешкия живот и телесен интегритет, 
защитата на собствеността и пр. Следва също така да се има предвид, че 
упражняването на основните конституционни права е недопустимо, ако 
накърнява правата или законните интереси на другите (чл. 57, ал. 2 от 
Конституцията). Така че при преценката за възможността за използване на 
видео- и звукозаписи в процеса на доказване в наказателното производство 
съдилищата в решенията си отчитат обществения интерес от доказване и 
наказване на престъплението, а също и търсят баланс между нарушението 
на конституционно защитените права на лицето, пострадало от 
престъпление, и нарушението на правата на извършителя му. Има се 
предвид и възприетото в прецедентната практика на ЕСПЧ, че въпросът в 
подобни случаи е не дали доказателствата, придобити незаконосъобразно, 
е трябвало да бъдат допуснати или не в процеса, а това, дали 
производството е било като цяло справедливо.  

Накрая бих подчертала, че изискването за съблюдаване на основните 
права и свободи на гражданите в наказателния процес, както и спазването 
на изискването за пропорционалност при тяхното ограничаване, е 
адресирано не само до съда, но и до страните в производството.  


