СТАНОВИЩЕ
по проекта на Закон за министерството
на вътрешните работи от 09.09.2013 г.

До
Министъра на вътрешните работи

от
Български хелзинкски комитет (БХК)
чрез
адвокат Маргарита Илиева, САК,
директор на „Правна програма“, БХК
адрес: ул. „Върбица“ № 7, ет. 4
София, 1504
тел.: 02/943 4405, 02/ 944 0670

Уважаеми господин Министър,
1. В новите разпоредби на чл. 76 и чл. 82 от проекта се въвеждат
допълнителни потенциални възможности полицаите да използват спрямо гражданите
сила, помощни средства (ПС) и оръжие. Тези норми предвиждат полицаите да бъдат
„в готовност” във всеки момент да използват сила, ПС и оръжие, за да осигурят
личната си безопасност.
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Тези потенциални (доколкото е употребена думата

„готовност”) възможности за употреба на сила, ПС и оръжие не фигурират сред
хипотезите на общите норми на чл. 87 и чл. 89 от проекта, които кодифицират
всички възможности за използване на сила, ПС и оръжие. Това е проблем на
1

Чл. 76. (1) При извършване на задържане по смисъла на чл. 73 полицейските органи вземат мерки за
осигуряване на личната си безопасност. (2) Мерките по ал. 1 се изразяват в извършване на проверка на
лицето за наличие на опасни за живота и здравето предмети или вещи и готовност на проверяващия
орган във всеки момент да въздейства върху задържаните лица с предупреждение, сила, помощни
средства или оръжие.
Чл. 82. При извършване на обиск по смисъла на чл. 81 полицейските органи вземат мерки за
осигуряване на личната си безопасност, изразяващи се в готовност на проверяващия орган във всеки
момент да въздейства върху задържаните лица с предупреждение, сила, помощни средства или
оръжие.

уредбата, защото изброяването по чл. 87 и чл. 89 е и трябва да бъде изчерпателно, а
то не включва хипотезите на новите чл. 76 и 82. Доколкото новите норми
предвиждат потенциални допълнителни възможности – „готовност”, да се използват
сила, ПС и оръжие, тези допълнителни възможности трябва да се съгласуват с
изключителните общи норми на чл. 87 и чл. 89, като се интегрират в тях. В противен
случай, ще е налице вътрешно противоречие в уредбата. От една страна, чл. 87 и чл.
89 изчерпателно ще сочат възможностите за употреба на сила, ПС и оръжие, а от
друга – новите чл. 76 и чл. 82 ще предвиждат други възможности, извън това
изчерпателно изброяване. Допълнителните потенциални възможности по новите
норми трябва да се впишат в общите норми на чл. 87 и чл. 89.
Така ще се постигне и още по-важна цел: тази потенциална употреба на сила,
ПС и оръжие да се подчини на общоприложимия императивен стандарт за абсолютна
необходимост, обективиран в нормите на чл. 87-89 от проекта.
Ако ли не – ако новите възможности, под формата на „готовност”, за употреба
на сила, ПС и оръжие, останат като отделни разпоредби, извън общите норми на чл.
87 и чл. 89, те трябва изрично да се подчинят на стандарта за абсолютната
необходимост, като в чл. 76 и чл. 82 in fine се посочи експлицитно, че предвидената в
тях „готовност” е за употреба на сила, ПС и оръжие стриктно по реда и при
условията на чл. 87-88.
2. В чл. 69, ал. 3, т. 3 от проекта се въвежда задължително, автоматично
изземване на образци за ДНК профил на лицата, подлежащи на полицейска
регистрация. 2 Докато в действащата норма на чл. 59, ал. 3, т. 3 от закона такова
изземване се предвижда, „когато е необходимо”,3 в новата редакция то е безусловно,
без оглед на необходимост. Това е проблематично, защото представлява безогледно
вмешателство в личния живот на гражданите. Безогледно е, защото не се обуславя от
законна цел и не се предвижда да е необходимо за постигането й, т.е. да
представлява средство, без която тя не би могла да бъде постигната или би била
постигната, но на неразумна, несъразмерна цена.
Липсата на изискване за необходимост свежда предвидения в ал. 5 на чл. 69 от
проекта съдебен контрол при принудително изземване на отказани ДНК данни до
формално, безпредметно парафиране от страна на съда на волята на полицията. Така
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Чл. 69. (3) За целите на регистрацията полицейските органи: 3. изземват образци за ДНК профил на
лицата. […] (5) Лицата са длъжни да оказват съдействие, да не пречат и да не възпрепятстват
полицейските органи при извършване на действията по ал. 3. При отказ на лицата, действията по ал. 3,
т. 2 и 3 се извършват принудително с разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд.
3
Чл. 59. (3) За целите на регистрацията полицейските органи: 3. изземват образци за ДНК профил на
лицата, когато това е необходимо.
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е, защото не е предвидено законово основание, на което съдът да откаже разрешение
за принудително изземване на образците – доколкото не е предвидено основание, на
което да го разреши. Не са предвидени критерии, по които той да прецени дали е
оправдано да разреши това вмешателство или не. По действащата уредба съдът би
дал разрешение, когато изземването е необходимо. По новата уредба, доколкото не е
предвидено изискване за необходимост, а не е предвидено и никакво друго
изискване, съдът във всички случаи, без да преценява, трябва да разрешава. Това не е
съдебен контрол – не е контрол, щом няма възможност за отказ и не е съд орган,
който без право на преценка подписва бланки.
3. Чл. 89, ал. 1, т. 4 от проекта предвижда, както и действащата уредба,
полицията да може да употреби оръжие срещу човек, който бяга от нея, след като е
задържан за престъпление от „общ характер”. Тази норма е твърде широка в тази си
част и неоправдано позволява употреба на оръжие срещу лице, заподозряно в
извършване на престъпление, което не е включвало насилие от негова страна –
защото престъпленията от общ характер са не само насилствени престъпления.
Съгласно практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) полицейска
употреба на оръжие е допустима само когато човекът застрашава чужд живот или
здраве или е извършил престъпление, включващо насилие от негова страна, т.е.
застрашаване или увреждане на чуждо здраве или живот. ЕСПЧ в редица осъдителни
решения срещу България е сочил, че фундаменталното право на живот по ЕКПЧ
изключва това, полицията да стреля по лица, заподозрени в ненасилствени
престъпления, когато те не застрашават никого. Съдът изрично се е произнасял
редица пъти, че полицията не може „да използва оръжие, за да арестува човек,
независимо от тежестта на престъплението, в което е заподозрян”. 4 Тежестта на
престъплението в този смисъл се определя не от това, дали то е от общ характер, а от
това, дали е включвало насилие или заплаха за чужд живот или здраве от страна на
заподозрения.
„Съдът обясни по Начова и други,5 законната цел да се осъществи правомерен
арест може да оправдае застрашаването на човешки живот само при
абсолютна необходимост; няма такава необходимост, когато се знае, че
човекът, подлежащ на арест, не представлява заплаха за ничий живот или
здраве и не е заподозрян в извършване на насилствено престъпление, дори
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Решение на Съда по делото Каранджа, решение от 7 октомври 2010 г., параграф 56-57. Вж. и
решението по делото Цеков, решение от 23 февруари 2006 г.
5
Решение на Отделение на Съда от 26 февруари 2004 г. и на Голямата камара на Съда от 6 юли 2005 г.
3

неизползването на смъртоносна сила да може да доведе до загуба на
възможността да бъде арестуван.”6
Ето защо, не са оправдани нито действащата, нито новата редакция на
нормата, които предвиждат употреба на оръжие спрямо хора, заподозрени в
извършване на всякакво престъпление от общ характер, а това включва и
престъпления, невключващи насилие. Редакцията трябва да се промени, за да
съответства на правото на човека на живот по смисъла на Член 2 от ЕКПЧ, като
ограничи кръга на релевантните престъпления до такива, които включват насилие, а
не всички престъпления от общ характер.
4. В проекта са предвидени дисциплинарни нарушения, които са неясно
определени и поне частично се припокриват. Така нарушението „неправомерно
поведение спрямо граждани или длъжностни лица”7 е толкова широко, че може да
включва всичко, от престъпно насилие до лека форма на неспазване на правила, и е
трудно отграничимо от „нарушения, довели до накърняване на правата и свободите
на гражданите”. 8 Тази неяснота създава поле за произвол на наказващия орган,
защото му дава усмотрение, практически неограничено, при квалифициране на
нарушението и така предопределяне на наказанието.

София,

С уважение,

20 септември 2013 г.

адв. Маргарита Илиева,
директор на „Правна програма“, БХК
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Делото Каранджа, параграфи 57 и 59-60.
Чл. 200. (1) Дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ се налага за:
[…] 4. неправомерно поведение спрямо граждани или длъжностни лица;
8
Чл. 202. (1) Дисциплинарно наказание „забрана за повишаване в длъжност за срок от една до три
години“ се налага за:
[…] 3. нарушения, довели до накърняване на правата и свободите на гражданите или затруднили
дейността на други служби, държавни органи или организации;
7
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