
Какво държавите трябва да правят
1.Ясно идентифициране на характера на заплахата. Доколкото
COVID-19 е сериозно предизвикателство, не всички негови аспекти
изискват спешни действия. Когато се обявява извънредно положение,
държавите трябва ясно да посочат конкретните заплахи (техния
характер и обхвата), които извънредното положение адресира.
 
2.Внимателно и точно определяне на ограничителните мерки и
гарантиране, че всякакви ограничения на правата и свободите са
необходими и пропорционални. Мерките за справяне с COVID-19
трябва да се определят така, че да са минимални ограниченията на
права и свободи. Когато се налагат такива ограничения, основно
изискване е тези мерки да са валидни само за периода на
извънредното положение и да са необходими, за да се отговори на
реална, ясна, съществуваща или непосредствена опасност.
 
3.Публично съобщаване на извънредно положение и всякакви
мерки, които ограничават права и свободи. Тези съобщения
трябва да са чрез ясни и достъпни източници, да са на разположение
и разбираеми за широката общественост. Всички членове на
обществото трябва да могат да разберат мерките, причините за
тяхното приемане и да имат възможност да се съобразят или оспорят
решенията и действията на държавата.
 
4.Приемане на краткосрочни мерки с възможност да бъдат
преразглеждани. Продължително извънредно положение и
удължаване на спешни мерки са свързани с по-голям риск от
нарушаване на човешки права. Колкото по-дълго или по-трудно за
преразглеждане е извънредното положение, толкова по-малка е
възможността то да бъде оправдано от страна на държавата.
Държавите трябва, доколкото е възможно, да приемат краткотрайни
мерки, които да бъдат преразглеждани и да включват клаузи за
автоматичната им отмяна.
 
5.Непрестанно спазване на принципите за законосъобразност и
върховенство на правото. Основните изисквания за справедлив
процес, презумпцията за невиновност и достъп до правосъдие трябва
да бъдат спазвани и гарантирани за всички по време на извънредното
положение. Въвеждането на нови видове престъпления и налагането
на принуда чрез наказателно преследване трябва да се използват
само в краен случай. 
 
6.Официално дерогиране на договори в областта на човешките
права. Когато се ограничават човешки права и свободи, държавата
трябва да изпрати официална нотификация за дерогиране
(неприлагане) действието на такива международни договори, за да се
гарантира прозрачност и отговорност на държавата за предприетите
от нея действия пред международните организации.

„COVID-19  е тест за нашите
общества, всички ние се учим и се
адаптираме, отговаряйки на този
вирус. Човешките права и
достойнство трябва да са в
центъра и на преден план в
нашите усилия, а не на втори
план. Поставяне под карантина,
забрана за излизане и други
такива мерки за предотвратяване
разпространението на COVID-19
трябва винаги да бъдат
прилагани съобразно със
стандартите на човешките права
и по начин, който е необходим и
пропорционален на оценения
риск – и дори в този случай те
могат да имат значително
отражение върху живота на
хората.“
 

Върховен комисар на ООН
по правата на човека

ПАЗИМ ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ЗДРАВО:
СЪХРАНЯВАМЕ ЖИВОТИ & ЧОВЕШКИ ПРАВА
В момента правителствата и хората по целия свят полагат постоянни
усилия за справяне с COVID-19. В това извънредно положение,
Международният и Европейският център за нестопанско право
подготвиха този кратък наръчник за институциите, които се борят да
защитят човешките животи, така че да спазват и задълженията си за
защита на човешките права и достойнство съобразно международните
стандарти. Наръчникът е част от усилията на МЦНП, ЕЦНП и БЦНП за
насърчаване на действия и мерки за справяне с пандемията, като
същевременно се гарантира и защита на правата и свободите ни на
сдружаване, мирни събирания, изразяване и участие.

Материалът е разработен от
Международния център за

нестопанско право и Европейския
център за нестопанско право.

Превод и адаптация: Български
център за нестопанско право

http://ecnl.org/wp-content/uploads/2020/03/saving-life-and-human-rights-ECNL-ICNL.pdf


Какво държавите не трябва да правят

1. Да не използват спешните мерки за нападане на определени
групи – като бежанци и мигранти, граждански организации или
защитници на човешки права. Държавите трябва да гарантират, че
предприетите мерки не се използват превратно, избирателно и по
дискриминационен начин спрямо малцинства и уязвими групи, в т.ч.
жени и деца, или религиозни, етнически и други социални групи.
Такива мерки не следва да са насочени към конкретни групи
граждански организации или защитници на човешките права. 
 
2. Да не предприемат прекомерни мерки или репресивни
действия, които да заглушават несъгласието с тях. Всички мерки
трябва да бъдат наложителни за преодоляване на пандемията и да
са пропорционални на тези конкретни спешни нужди. 
 
3. Да не ограничават човешки права, които не могат да бъдат
отменяни съгласно международните договори. Независимо от
обхвата или източника на кризата, следните права не могат да бъдат
отменяни дори и по време на извънредно положение: правото на
живот, свободата на мисълта, съвестта и религията, забраната на
изтезанията и на нечовешкото или унизително отнасяне или
наказание, забраната на робството или принудително подчинение,
забраната за налагане на затвор поради невъзможност за спазване
на договорни задължения и забраната за прилагане на закон с
обратно действие. 
4. Да не ограничават права, които са определени като абсолютни
съгласно международното право. Комитетът по правата на човека
към ООН потвърждава, че някои ограничения върху действията на
държавите членки са абсолютни дори и при извънредно положение.
Такива са задълженията по  хуманитарното право както и забраните
за вземане на заложници, налагане на масови наказания,
необосновано лишаване от свобода и отклоняване от основните
принципи за справедлив процес, включително от презумпцията за
невиновност.
 
5. Да не приемат дълготрайни мерки. Всякакви спешни мерки
трябва да са възможно най-малко инвазивни, в т.ч. и по отношение на
тяхната продължителност, съобразявайки крайната им цел. Доколкото
продължителността на обстоятелствата, които налагат мерките, може
да е неизвестна, то те трябва да са краткосрочни и да бъдат
преразглеждани. 
 
6. Да не ограничават средствата за защита при нарушаване на
права и свободи. Независимо дали държавата приеме мерки да
промени в процедурите и начина на функциониране на държавните
структури в рамките на извънредното положение, тя трябва да
гарантира ефективни средства за защита при нарушаване на права и
свободи, като достъп до съд.

Източници: 
Международния пакт за гражданските и политическите права, чл. 4;

Комитета по правата на човека към ООН, Общ коментар 29;
Специалния докладчик на ООН за защитата на човешките права и основните всободи при борбата с тероризма,
"Предизвикателството пред човепките права при извънредно положение в борбата с тероризма, A/HRC/37/52;

Международни здравни правила 2005, второ издание, Световната здравна организация, 2008.

„Защитата на човешките права в
международните здравни
правила изискват от държавите
да предприемат действия и
мерки, напълно зачитащи
достойнството, човешките права
и основните свободи на хората,
както и да упражняват здравните
си правомощия по прозрачен и
недискриминативен начин.
Световната здравна организация
декларира, че основните
принципи на човешките права и
здраве включват отговорност,
равнопоставеност,
недискриминация и участие.
Пълноценното участие, като
елемент от подхода, основан на
човешките права, означава
заинтересованите страни – в
т.ч. и неправителствените
структури, сред които
гражданските организации – да
са пълноценно включени във
всички етапи на действие:
измерване, анализ,
планиране, прилагане,
мониторинг и оценка. Участието е
важно за отговорността,
доколкото то осигурява гаранции
(„checks and balances“ – проверяване
и балансиране), които не
позволяват единовластие и
деспотичност.“  
 

Принципи на
човешките права, СЗО

http://www.cwsp.bg/htmls/page.php?id=664&category=425
http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/hrc29.html
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx%3Fsi%3DA/HRC/37/52
https://www.who.int/ihr/9789241596664/en/

