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КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СТАНОВИЩЕ

ОТ: ГЛАВЕН КОМИСАР ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ - ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА
ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА"
ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 12/2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,
С определение на Конституционния съд от 29 юни 2021 г. сме конституирани като
заинтересована страна по конституционно дело № 12 от 2021 г., образувано на 14 юни
2021 г. по искане на омбудсмана на Република България до Конституционния съд за
установяване на противоконституционност на основание чл. 150, ал. 1 във връзка с чл. 149,
ал. 1, т. 2, предл. първо от Конституцията на Република България (Конституцията) на
разпоредбата на чл. 64, ал. 2, изречение второ от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК)
(обн., ДВ, бр. 86 от 28.10. 2005 г , поел. изм., ДВ, бр. 20 от 09.03.2021 г. Според вносителя
на искането оспорената разпоредба, която допуска участие на обвиняемия чрез
видеоконференция в производството по делото пред съда за вземане на мярка за
неотклонение задържане под стража в досъдебното производство, противоречи на чл. 56
(конституционно право на защита на всеки гражданин) във връзка с чл. 122 от
Конституцията (правото на защита във всички стадии на процеса), на чл. 29, ал. 1 (правото
на всеки да бъде подлаган на мъчение, на жестоко безчовечно или унищожаващо
отношение) и на чл. 30, ал. 1 от Основния закон (правото на лична свобода и
неприкосновеност).
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Конституционния съд на основание чл. 149, ал. 1, т. 2, пред. първо от Конституцията,
във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен съд, с посоченото по-горе
определение е допуснал искането на омбудсмана на Република България за разглеждане по
същество.
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конституционосъобразностга на разпоредбата на чл. 64, ал. 2 изречение второ от
Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), подкрепяме становището на Министерския
съвет.
По отношение на изложеното в искането на омбудсмана на Република България
аргументи за противоречие на оспорената разпоредба на чл. 64, ал.2, изречение второ НПК
не противоречи с Конституцията на Република България.
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