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ÏÐÀÂÀ ÍÀ ×Î ÂÅ ÊÀ

ÄÅËÎÒÎ ÂÀÑÈË ÂÀÑÈËÅÂ ÑÐÅÙÓ ÁÚËÃÀÐÈß*

×ÅÒÂÚÐÒÎ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
(Æàëáà ¹ 7610/15)

ÐÅØÅÍÈÅ
ÑÒÐÀÑÁÓÐÃ

16 íîåìâðè 2021 ã.

Настоящото ре ше ние ще ста не окон ча тел но съ образ но 
разпо ред би те на чл. 44, ал. 2 от Конвенцията. То мо же да пре-
тър пи ре дак цион ни про ме ни.

По де ло то Васил Василев сре щу България
Европейският съд по пра ва та на чо ве ка (Четвърто отделение) 

в състав от:
Тим Айке (Tim Eicke), пред се да тел,
Йонко Грозев (Yonko Grozev),
Армен Арутюнян (Armen Harutyunyan),
Габриеле Куцко-Щадлмайер (Gabriele Kucsko-Stadlmayer),
Пере Пастор Виланова (Pere Pastor Vilanova),
Йолиен Шукинг (Jolien Schukking),
Мария Гера Мартинс (Maria Guerra Martins), съ дии,
и Андреа Тамиети (Andrea Tamietti), секре тар на от де ле-

нието,

* Решението е ши ро ко разпростра не но сред евро пейски те ад во ка ту ри. В 
Бюлетин № 22 от 25.11.2021 г. в „Новини от Брюксел“ на Федералната ад во кат-
ска ка ма ра на Германия е публи ку ва на ин фор ма ция за две ре ше ния на 
Европейския съд по пра ва та на чо ве ка от нос но ад во кат ска та тай на от 
16.11.2021 г. – Särgava v. Estonia и Vasil Vasilev v. Bulgaria.
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ка то взе пред вид:

жал ба та (№ 7610/15) сре щу Република България, по да де на 
до Съда на 30 яну ари 2015 г. на ос но ва ние чл. 34 от Конвенцията 
за за щи та на пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди (на ри ча на 
по-до лу „Конвенцията“) от бъл гар ския граж да нин г-н Васил 
Тончев Василев (на ри чан по-до лу „жал бо по да те лят“);

ре ше нието да се съ об щи на бъл гар ско то пра ви тел ст во (на ри-
ча но по-до лу „пра ви тел ст во то“) за оплак ва нията (а) на ос но ва ние 
чл. 8 от Конвенцията, че те ле фо нен раз го вор на жал бо по да те ля 
тай но е бил прехва нат, за пи сан и про то ко ли ран, и (б) на ос но ва-
ние чл. 6, ал. 1 от Конвенцията, че послед ва ло то произ вод ст во за 
обез ще те ние и поста но ве ни те в хо да му ре ше ния не са би ли 
публич ни, и за обя вя ва не то на оста на ла та част от жал ба та за не-
до пусти ма;

и ста но ви ща та на стра ни те,

след об съж да не в закри то за се да ние на 19 ок том ври 2021 г. 
поста но ви след но то ре ше ние.

ÂÚÂÅÄÅÍÈÅ

1. Жалбоподателят, ад во кат и за щит ник на свой клиент по 
на ка за тел но де ло, е уста но вил, че про ве ден меж ду два ма та те ле-
фо нен раз го вор е бил прехва нат, за пи сан и про то ко ли ран в ре зул-
тат от при ла га не то спря мо не го вия клиент на спе циал но ра зуз на-
ва тел но сред ст во – под слуш ва не на те ле фо на му. Жалбоподателят 
се по зо ва ва на чл. 8 от Конвенцията, ка то твър ди, че власти те са 
знаели, че раз го во рът е бил меж ду ад во кат и не го вия клиент, но 
въпре ки то ва не са уни що жи ли за пи са и про то ко ла, как во то е 
изиск ва не то на за ко на. Делото поста вя въпро са да ли нор ма тив на-
та уред ба в България уреж да в доста тъч но под роб на сте пен как ви 
са конкрет ни те дейст вия, които след ва да се пред приемат във 
връз ка с ма те риали те, по лу че ни при тай но прехва ща не на раз го-
во ри меж ду ад во кат и клиент.
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2. Заведеното от жал бо по да те ля произ вод ст во за обез ще тя-
ва не на вре ди, настъ пи ли във връз ка със за пис ва не то и про то ко-
ли ра не то на раз го во ра, е би ло кла си фи ци ра но, ка то по то зи на чин 
публич ност та е би ла из клю че на при съ деб ни те за се да ния, а 
поста но ве ни те по не го ре ше ния не са би ли обя ве ни публич но. 
Така де ло то за ся га и въпро са да ли лип са та на публич ност е съ от-
ветст ва ла на изиск ва нията на чл. 6, ал. 1 от Конвенцията.

ÏÎ ÔÀÊÒÈÒÅ

3. Жалбоподателят е ро ден през 1958 г. и жи вее в София. 
Пред Съда той е пред ставля ван от г-жа С. Разбойникова, ад во кат, 
прак ти ку ващ в София.

4. Правителството е пред ставля ва но от своя агент г-жа 
Б. Симеонова към Министерството на пра во съ дието.

I. Òàéíîòî ïðåõâàùàíå, çàïèñâàíå è ïðîòîêîëèðàíå íà 
ðàçãîâîðà ìåæäó æàëáîïîäàòåëÿ è íåãîâèÿ êëèåíò

5. Жалбоподателят е ад во кат в ад во кат ско дру жест во и прак-
ти ку ва спе циали зи ра но в област та на на ка за тел но то пра во и про-
цес.

6. В края на 2009 г. и на ча ло то на 2010 г. той е ан га жи ран от 
бив шия ми нистър на от бра на та да го пред ставля ва по ня кол ко на-
ка за тел ни произ вод ст ва. По вся ко ед но от те зи на ка за тел ни 
произ вод ст ва жал бо по да те лят е пред ста вил пред раз след ва щи те 
ор га ни свое пъл но мощ но, включ ва що ко ор ди на ти те на ад во кат-
ска та му кан то ра. По съ щия на чин на 4 де кем ври 2009 г. и на 22 
март 2010 г. ор га ни те са за пи са ли и но ме ра на мо бил ния му те ле-
фон, ко га то той е участ вал в привли ча не то на своя клиент ка то 
об ви ня ем.

7. На 4 април 2010 г., до ка то жал бо по да те лят се е за поз на вал 
с до ка за тел ст ве ни те ма те риали по ед но от на ка за тел ни те произ-
вод ст ва сре щу своя клиент, той ви дял, че един от до ку мен ти те 
пред ставля ва про то кол, в кой то е снет те ле фо нен раз го вор, про-
ве ден меж ду не го и не го вия клиент на 21 март 2010 г., ко га то 
клиен тът му му се е оба дил по мо бил ния му те ле фон.
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8. Разговорът по на чи на, по кой то е снет в про то ко ла, е след-
ният:

„Мъж от те ле фон с № [те ле фон ният но мер на жал бо по да те-
ля] се обаж да на [клиен та]:

[Клиент]: Ало.
Мъж: Здрасти.
[Клиент]: Здрасти.
Мъж: Ааа, [К.] пред по ла гам ти е ка зал за утре.
[Клиент]: Кой Калин? А, днес ми.
Мъж: А.
[Клиент]: Той, той ми ка за, че ше хо ди ме утре, ама.
Мъж: Да, бе, да. Да. Трябва да идем утре в де вет и по ло ви на 

да че те ме де ло то искат. Твърдят, че са свър ши ли, де вет, в де вет 
раз след ва не то.

[Клиент]: Ъхъ.
Мъж: Да че те ме ма те риали те.
[Клиент]: Ами добре.
Мъж: Добре.
[Клиент]: Да пра ти, да ти пра тя [И.] да те взе ме, а пък аз със 

дру го ще дой да там, да не се (не се раз би ра, го во рят едновременно).
Мъж: Добре, Николай, добре.
[Клиент]: Така ше го напра ви ме.
Мъж: О кей, ху ба во.
[Клиент]: Добре.
Мъж: Аз ше ча кам в кан то ра та, ше се оба диш ка то.
[Клиент]: Добре, добре.
Мъж: Айде, приятен ден.
[Клиент]: Айде, чао, чао.
Мъж: Чао.“
9. По-къс но ста ва яс но, че два та те ле фон ни но ме ра на клиен-

та са би ли под слуш ва ни за пе риод от 60 дни във връз ка с дру го 
во де но сре щу не го на ка за тел но произ вод ст во въз ос но ва на раз-
ре ше ние от пред се да тел ка та на Бургаския апе ла ти вен съд от 17 
март 2010 г., да де но по иска не на Софийската град ска про ку ра ту-
ра (СГП), как то и че за пи сът е бил прехва нат и за пи сан в хо да на 
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то ва под слуш ва не. Председателката на Бургаския апе ла ти вен съд 
не е из ло жи ла ни как ви мо ти ви към да де но то от нея раз ре ше ние 
за при ла га не на спе циал ни ра зуз на ва тел ни сред ст ва, а са мо е под-
пи са ла раз ре ше нието, из гот ве но за нея от наблю да ва щия на ка за-
тел но то произ вод ст во про ку рор.

10. Подслушването е би ло из вър ше но от Специализираната 
ди рек ция „Оперативни тех ни чески опе ра ции“ към МВР, чиито 
слу жи те ли на 3 април 2010 г. из гот вят про то кол за ве щест ве но 
до ка за тел ст ве но сред ст во, възпроиз веж дащ съ дър жа нието на те-
ле фон ния раз го вор, и изпра щат ма те риали те от под слуш ва не то 
на про ку ра ту ра та.

II. Ñèãíàëúò äî ïðîêóðàòóðàòà

11. На съ щия ден, 4 април 2010 г., жал бо по да те лят се зи рал 
СГП по въпро са, ка то настоявал, че от съ дър жа нието на те ле фон-
ния раз го вор ста ва яс но, че той е во ден меж ду ад во кат и 
клиент. Като се по зо вал на чл. 33, ал. 3 от Закона за ад во ка ту ра та 
от 2004 г. (вж. § 34 по-долу), той поискал да бъ де по тър се на на ка-
за тел на от го вор ност на длъж ност ни те ли ца, които не са уни що-
жи ли прехва на тия за пис, за престъпле ние по служ ба и за зло-
употре ба с ин фор ма ция, при до би та при при ла га не то на спе циал-
ни ра зуз на ва тел ни сред ст ва.

12. Жалбоподателят изпра тил ко пие от своя сиг нал и до 
Висшия ад во кат ски съ вет, кой то го препра тил до Върховната ка-
са цион на про ку ра ту ра (ВКП).

13. През юли 2010 г. Инспекторатът към ВКП от ка зал да 
обра зу ва на ка за тел но произ вод ст во по иска не то на жал бо по да те-
ля. Посочвало се, че към мо мен та, в кой то е бил из гот вен про то-
ко лът на прехва на тия раз го вор, дър жав ни те ор га ни не са знаели 
кой е при те жа те лят на те ле фон ния но мер, изпол з ван от жал бо по-
да те ля, как то и че раз го во рът не съ дър жал кон фи ден циал на ин-
фор ма ция, за щи те на от ад во кат ска та тай на.

14. Жалбоподателят по дал жал ба до глав ния про ку рор. В нея 
из тък нал, inter alia, че чл. 33, ал. 3 от Закона за ад во ка ту ра та (вж. 
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§ 34 по-долу) да ва за щи та на ко му ни ка цията меж ду ад во кат и 
клиент не за ви си мо от нейно то съ дър жа ние.

15. През ав густ 2010 г. за мест ник глав ният про ку рор от го во-
рил на жал бо по да те ля, ка то приел, inter alia, че при ла га не то на 
спе циал ни ра зуз на ва тел ни сред ст ва би ло по пра ви ло за кон но 
сред ст во за бор ба с престъп ност та и че в слу чая не би ли на ли це 
до ка за тел ст ва про ку ро ри те це ле на со че но да са на ру ши ли чл. 33, 
ал. 3 от Закона за ад во ка ту ра та.

III. Èçñëóøâàíåòî íà àóäèîçàïèñà íà òåëåôîííèÿ 
ðàçãîâîð, èçãîòâåí ïðè ïîäñëóøâàíå, â ñúäåáíîòî 
ïðîèçâîäñòâî ñðåùó êëèåíòà íà æàëáîïîäàòåëÿ

16. През ноем ври 2010 г. в хо да на съ деб но то произ вод ст во 
сре щу клиен та на жал бо по да те ля по на ка за тел но то де ло, в рам ки-
те на което са при ло же ни спе циал ни те ра зуз на ва тел ни сред ст ва 
(и в което клиен тът от но во е бил пред ставля ван от жалбоподателя), 
Софийският град ски съд (СГС) про вел из слуш ва не на ня кол ко за-
пи са на под слу ша ни те ле фон ни раз го во ри на клиен та, вклю чи-
тел но и на то зи с жал бо по да те ля от 21 март 2010 г. (вж. § 8 по-
горе). Те би ли при ло же ни от про ку ра ту ра та ка то ве щест ве ни до-
ка за тел ст ве ни сред ст ва по де ло то. Според жал бо по да те ля съ деб-
но то за се да ние е би ло про ве де но в при съст вието на мно жест во 
жур на листи, които го отра зи ли в публич но то простран ст во.

IV. Îòêàçúò íà íàêàçàòåëíèòå ñúäèëèùà äà 
èçïîëçâàò ñïåöèàëíèòå ðàçóçíàâàòåëíè ñðåäñòâà 

êàòî äîêàçàòåëñòâåíî ñðåäñòâî

17. При ре ша ва не то на на ка за тел но то де ло сре щу клиен та на 
жал бо по да те ля през ок том ври 2012 г., за вър ши ло с не го во то 
оправ да ва не, СГС приел, inter alia, че пред се да тел ка та на 
Бургаския апе ла ти вен съд не е има ла мест на та ком пе тент ност да 
из да де раз ре ше ние за изпол з ва не то на спе циал но ра зуз на ва тел но 
сред ст во – под слуш ва не на те ле фон ни но ме ра на клиен та, и че с 
от пра ве но то до нея иска не, не за ви си мо от фак та, че раз след ва не-
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то е за ся га ло само съ би тия, раз ви ва щи се в София, пред ста ви те-
ли те на про ку ра ту ра та са за оби ко ли ли про це су ал ния за кон (вж. 
§ 9 по-горе). Поради то ва ве щест ве ни те до ка за тел ст ве ни сред ст-
ва, при до би ти в ре зул тат от под слуш ва не то, са приети за не до-
пусти ми. Произнасянето е би ло про во ки ра но, inter alia, от въз ра-
же ние, напра ве но от жал бо по да те ля в ка чест во то му на за щит ник 
на не го вия клиент (при съ да № 310/29.10.2012 г. по н. о. х. д. 
№ 4048/2010 г. на СГС). През февру ари 2014 г. Софийският апе-
ла ти вен съд (САС) из ця ло пот вър дил оправ да тел на та при съ да, 
вклю чи тел но произ на ся не то на пър воин стан цион ния съд по от-
но ше ние на ве щест ве ни те до ка за тел ст ве ни сред ст ва, ка то в до-
пъл не ние приел, че пред се да тел ка та на Бургаския апе ла ти вен съд 
не е има ла и осо бе на та ком пе тент ност да из да де раз ре ше нието 
(ре ше ние № 365/14.02.2014 г. по в. н. о. х. д. № 653/2013 г. на 
САС). През февру ари 2015 г. Върховният ка са ционен съд (ВКС) 
из ця ло пот вър дил оправ да тел на та при съ да (ре ше ние 
№ 189/03.02.2015 г. по н. д. № 515/2014 г. на ВКС, II н. о.).

V. Ïðîèçâîäñòâîòî çà îáåçùåòåíèå íà âðåäè

А. Ход на произ вод ст во то
18. През април 2011 г. жал бо по да те лят пре дя вил иск за обез-

ще те ние на вре ди сре щу про ку ра ту ра та и сре щу Специализираната 
ди рек ция „Оперативни тех ни чески опе ра ции“ към МВР (СДОТО). 
Той се по зо ва вал на чл. 2, ал. 1 и ал. 7 от Закона за от го вор ност та 
на дър жа ва та и об щи ни те за вре ди (ЗОДОВ, приет през 1988 г. – 
вж. § 47 по-долу). Жалбоподателят пре тен ди рал су ма та от 1500 
лв. (767 евро) ка то обез ще те ние за при чи не ни те му не иму щест ве-
ни вре ди. Жалбоподателят твърдял, че обстоя телството, че длъж-
ност ни те ли ца в СДОТО, прехва на ли и за пи са ли раз го во ра му с 
не го вия клиент, не са уни що жи ли записа, а вместо то ва са го 
протоколирали, и послед ва ло то без дейст вие на пред ста ви те ли те 
на прокуратурата, поиска ли под слуш ва не то на те ле фон ни те но-
ме ра на не го вия клиент, които не са разпо ре ди ли уни що жа ва не то 
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на за пи са и на из гот ве ния въз ос но ва на не го протокол, а са го 
изпол з ва ли ка то до ка за тел ст ве но сред ст во в на ка за тел но то произ-
вод ст во сре щу не го вия клиент, са в на ру ше ние на чл. 33, ал. 3 от 
Закона за ад во ка ту ра та (вж. § 34 по-долу) и на чл. 8 от 
Конвенцията.

19. В по да де ния през юли 2011 г. от го вор на иско ва та мол ба 
про ку ра ту ра та и СДОТО въз ра зи ли, че прехва ща не то, за пис ва не-
то и про то ко ли ра не то на раз го во ра на жал бо по да те ля с не го вия 
клиент са би ли за ко но съ образ ни, по-конкрет но за що то в от но си-
мия пе риод длъж ност ни те ли ца не са съз на ва ли, че жал бо по да те-
лят е бил ад во кат. Позовавайки се на чл. 136, ал. 1, т. 4 от 
Гражданския про це су ален ко декс (ГПК, вж. § 56 по-долу), от вет-
ни ци те поиска ли произ вод ст во то да бъ де за секре те но и про ве де-
но при закри ти вра та, тъй ка то сред до ка за тел ст ва та се съ дър жа-
ли секрет ни ма те риали.

20. През ноем ври 2011 г. Софийският ра йо нен съд (СРС) 
приел, че не е ком пе тен тен ratione materiae да раз гле да де ло то, и 
го препра тил на Административния съд – София-град (АССГ).

21. След по лу ча ва не то на де ло то ня кол ко дни по-къс но 
АССГ за секре тил произ вод ст во то на ос но ва ние, че се от на ся до 
кла си фи ци ра ни ма те риали – за пи са и про то ко ла, съ дър жа щи те-
ле фон ния раз го вор на жал бо по да те ля, при до би ти при при ла га не-
то на спе циал ни ра зуз на ва тел ни сред ст ва (вж. § 53 по-долу).

22. Първоначално АССГ пристъ пил към раз глеж да не то на 
де ло то по съ щест во. През яну ари 2012 г. жал бо по да те лят напра-
вил иска не за раз секре тя ва не на произ вод ст во то, ка то из тък нал, 
че под слу ша ният раз го вор ве че е бил из слуш ван в хо да на во де-
ния сре щу не го вия клиент публи чен съ де бен про цес (вж. § 16 по-
горе). Явно съ дът не се е произ не съл по иска не то на жал бо по да-
те ля. През юни 2012 г. съ дът про вел ед но съ деб но за се да ние, 
което не би ло публич но.

23. През ав густ 2012 г. АССГ пре ос мислил под съд ност та на 
де ло то и приел, че съ що не е ком пе тен тен да го раз гле да, по ра ди 
което се зи рал сме сен състав на Върховния ад ми нистра ти вен съд 
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и ВКС да се произ не се на кой съд е ма те риал но под съд но де ло то. 
През ок том ври 2012 г. сме се ният състав приел, че де ло то се от на-
ся до упраж ня ва не то на пра во ох ра ни тел на, а не на ад ми нистра-
тив на дейност, по ра ди което по па да в об хва та на ком пе тент ност-
та на СРС, и вър нал де ло то на то зи съд за произ на ся не по съ щест-
во. Проведеното пред сме се ния състав произ вод ст во и не го во то 
ре ше ние съ що би ли секрет ни.

24. Производството оста на ло секрет но до ри след връ ща не то 
му на СРС, в ре зул тат на което съ дът из клю чил публич ност та по 
вре ме на един ст ве но то за се да ние по де ло то, про ве де но през март 
2013 г.

25. С ре ше ние от 30 април 2013 г. по гр. д. № 47391/2012 г. 
СРС ува жил иска на жал бо по да те ля. Съдът приел, че пре дя ве на та 
пре тен ция не под ле жи на раз глеж да не по ре да на ЗОДОВ (вж. 
§ 47 по-долу), кой то е lex specialis, а по ре да на за ко на за об щия 
де ликт. Приел, че жал бо по да те лят е бил упъл но мо щен от своя 
клиент на 2 ноем ври 2009 г. и на 12 ноем ври и 14 де кем ври 
2009 г., ко га то раз след ва щи те ор га ни са за пи са ли но ме ра на мо-
бил ния му те ле фон, по кой то впослед ст вие е про вел раз го во ра 
със своя клиент (вж. § 6 по-горе), той ве че е дейст вал в ка чест во-
то на не гов за щит ник. Съдът приел съ що, че от съ дър жа нието на 
про ве де ния меж ду два ма та раз го вор би ло оче вид но, че той е во-
ден меж ду ад во кат и клиент. При всич ки по ло же ния те ле фон ният 
но мер на жал бо по да те ля е бил на разпо ло же ние на раз след ва щи-
те ор га ни и на наблю да ва щия про ку рор по на ка за тел но то произ-
вод ст во, пре ди под слуш ва не то на те ле фо на на клиен та да за поч не 
на 17 март 2010 г. Следователно тайно то прехва ща не и за пис ва не 
на раз го во ра е би ло в на ру ше ние на чл. 30, ал. 5 от Конституцията 
и чл. 33, ал. 3 от Закона за ад во ка ту ра та (вж. § 33 и 34 по-долу), 
как то и на чл. 8 от Конвенцията. Протоколирането на раз го во ра 
вместо уни що жа ва не то му съ що е би ло в на ру ше ние на те зи 
разпо ред би.

26. На съ щия ден СРС за секре тил своето ре ше ние, ка то се 
по зо вал на т. 8, част II от Приложение № 1 от Закона за за щи та на 
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кла си фи ци ра на та ин фор ма ция (ЗЗКИ) от 2002 г. (вж. § 53 по-
долу) на ос но ва ние, че в мо ти ви те към ре ше нието е об съж дал 
кла си фи ци ра ни ма те риали, при до би ти чрез при ла га не то на спе-
циал ни ра зуз на ва тел ни сред ст ва – под слуш ва не то на раз го во ра 
на жал бо по да те ля.

27. И про ку ра ту ра та, и СДОТО об жал ва ли ре ше нието. 
Прокуратурата твър дя ла по-конкрет но, че те ле фон ният раз го вор 
меж ду жал бо по да те ля и не го вия клиент не се пол з вал от за щи та-
та на чл. 33, ал. 3 от Закона за ад во ка ту ра та (вж. § 34 по-долу), 
тъй ка то не съ дър жал пра вен съ вет.

28. През юни 2014 г. СГС про вел съ деб но за се да ние при 
закри ти вра та. С окон ча тел но ре ше ние от 1 ав густ 2014 г. (ре ше-
ние № 5/01.08.2014 г. по гр. д. № С-27/2013 г. на СГС) ре ше нието 
на СРС би ло от ме не но, а пре тен цията на жал бо по да те ля – от-
хвър ле на. Съдът приел, че от пра ве но то от жал бо по да те ля иска не 
засягало само пър во на чал но то без дейст вие и не уни що жа ва нето 
на за пи са и из гот ве ния въз ос но ва на не го про то кол, а не без-
дейст вието и не уни що жа ва не то му, след ка то жал бо по да те лят по-
дал сиг нал до про ку ра ту ра та. Съдът приел, че ня ма ло до ка за тел-
ст ва към то зи мо мент слу жи те ли те на СДОТО да са знаели но ме-
ра на мо бил ния те ле фон на жал бо по да те ля, ка то той бил из вестен 
само на про ку ра ту ра та. За раз ли ка от пър воин стан цион ния съд 
СГС не на ме рил, че от съ дър жа нието на раз го во ра ста ва оче вид-
но, че той е бил во ден меж ду ад во кат и клиент. Съдът по со чил, че 
ма кар жал бо по да те лят и клиен тът му да об съж да ли на ме ре нието 
си да се за поз на ят с ма те риали те по на ка за тел но произ вод ст во, 
во де но сре щу клиен та, че спо ме на ва ли приключ ва не то на раз-
след ва не то и изпол з ва ли из ра зи те „воен на по ли ция“ и „кан то ра“, 
те не произ на ся ли име на та си или ду ма та „ад во кат“ (вж. § 8 по-
горе). Следователно слу жи те ли те на СДОТО към МВР не са на-
ру ши ли чл. 33, ал. 3 от Закона за ад во ка ту ра та (вж. § 34 по-долу). 
Липсвали и до ка за тел ст ва, че при по лу ча ва не то на про то ко ла за 
из гот вя не на ве щест ве ни до ка за тел ст ве ни сред ст ва пред ста ви те-
ли те на про ку ра ту ра та са раз бра ли от съ дър жа нието на раз го во ра, 
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че той е бил во ден меж ду ад во ка та и не го вия клиент, или че са 
про ве ри ли на ко го при над ле жи те ле фон ният но мер, по со чен в 
про то ко ла. Съдът от бе ля зал съ що, че обект на под слуш ва не то е 
бил те ле фон ният но мер на клиен та, а не то зи на жал бо по да те ля.

29. СГС съ що за секре тил своето ре ше ние на ос но ва ние, че в 
не го би ло ана ли зи ра но ре ше нието на пър воин стан цион ния съд, 
което би ло секрет но (вж. § 26 по-горе).

Б. Разсекретяване на поста но ве ни те в хо да на произ вод-
ст во то ре ше ния

30. На 25 ноем ври 2014 г. жал бо по да те лят поискал от СРС 
да му пре доста ви ко пие от своето ре ше ние. На 9 де кем ври 2014 г. 
съ дът ува жил иска не то, ка то приел, че един ст ве на та при чи на за 
за секре тя ва не то му е би ла, че в не го са об съж да ни за пи сът и про-
то ко лът на раз го во ра на жал бо по да те ля, които пред ставля ват 
кла си фи ци ра на ин фор ма ция. След приета та през ав густ 2013 г. 
от мя на на разпо ред ба та, спо ред която всич ки ма те риали, при до-
би ти вслед ст вие на при ла га не то на спе циал ни ра зуз на ва тел ни 
сред ст ва, пред ставля ват кла си фи ци ра на ин фор ма ция (вж. § 53 
по-долу), и след приема не то на Тълкувателно ре ше ние от 3 де-
кем ври 2014 г. на ОСНК на ВКС (вж. § 57 по-долу) ве че не би ло 
на ли це ос но ва ние ре ше нието да оста не секрет но.

31. На 28 яну ари 2015 г. жал бо по да те лят поискал от СГС да 
му пре доста ви ко пие от своето ре ше ние. На 30 яну ари 2015 г. съ-
дът ува жил иска не то, ка то приел по съ ща та при чи на ка то из тък-
на та та от пър воин стан цион ния съд, че ве че ня ма ос но ва ние ре ше-
нието да оста не секрет но.

32. Нито ре ше нието на СРС, ни то ре ше нието на СГС са би ли 
публи ку ва ни в ин тер нет стра ни ци те на те зи съ ди ли ща, как то оби-
чай но се изиск ва от чл. 64, ал. 1 от Закона за съ деб на та власт 
(ЗСВ) от 2007 г. (вж. § 60 по-долу). Не е яс но да ли след декла си-
фи ци ра не то им ре ше нията са би ли вклю че ни в съ от вет ния ре-
гистър на вся ко от две те съ ди ли ща (вж. § 58 по-долу).
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ÏÐÈËÎÆÈÌÎ ÂÚÒÐÅØÍÎ ÏÐÀÂÎ

I. Çàùèòà íà êîìóíèêàöèÿòà ìåæäó àäâîêàò è êëèåíò

33. Според чл. 30, ал. 5 in fi ne от Конституцията на Република 
България от 1991 г. тайна та на съ об ще нията меж ду ад во ка ти те и 
ли ца та, които те за щи та ват, е „непри кос но ве на“. В свое ре ше ние 
от 2006 г. Конституционният съд е по со чил, че из ра зът „съ об ще-
ния“ в та зи разпо ред ба включ ва не са мо лич на та ко му ни ка ция по 
вре ме на сре щи, а се от на ся до всич ки фор ми на раз мя на на ин-
фор ма ция (вж. Решение от 18.04.2006 г. по к. д. № 11/2005 г. на 
Конституционния съд, обн., ДВ, бр. 6 от 2006 г.).

34. Член 33, ал. 3 от Закона за ад во ка ту ра та пред виж да, че 
раз го во ри те меж ду ад во ка ти и клиен ти не мо же да се под слуш ват 
и за пис ват, как то и че евен ту ал но напра ве ни за пи си не мо же да 
бъ дат пол з ва ни ка то до ка за тел ст ва и под ле жат на не за бав но уни-
що жа ва не. Според чл. 136, ал. 2 НПК при изпол з ва не на спе циал-
ни ра зуз на ва тел ни сред ст ва по от но ше ние на ад во ка ти се при ла-
гат разпо ред би те на Закона за ад во ка ту ра та.

35. В свое ре ше ние от 2010 г. ВКС приема, че съглас но 
чл. 33, ал. 3 от Закона за ад во ка ту ра та е не до пусти мо раз го во ри те 
меж ду клиент и за щит ник да се под слуш ват и за пис ват, ка то 
напра ве ни те за пи си ня мат ста тут на до ка за тел ст ве но сред ст во и 
под ле жат на не за бав но уни що жа ва не (вж. решение 
№ 378/29.06.2010 г. по н. д. № 188/2010 г. на ВКС, III н. о.). В 
свое ре ше ние от 2019 г. оба че ВКС приема, че не за ви си мо от бук-
вал ния текст на та зи разпо ред ба уста но ве на та в нея забра на не е 
аб со лют на във всич ки слу чаи, ка то тряб ва да се пре це ня ва, inter 
alia, об щест ве ният ин те рес от раз кри ва не на престъп на дейност 
на ад во ка та (вж. решение № 211/08.04.2019 г. по н. д. 
№ 1009/2018 г. на ВКС, III н. о.).

36. Нормативният акт, уреж дащ тайно то наблю де ние на ко-
му ни ка циите – Законът за спе циал ни те ра зуз на ва тел ни сред ст ва 
(ЗСРС) от 1997 г., не съ дър жа разпо ред би, конкрет но уреж да щи 
прехва ща не то на во де на от ад во кат ко му ни ка ция.
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37. Изглежда, въпро сът е бил раз глеж дан в ня как ва сте пен 
само в инструкция от 11 април 2011 г., из да де на от глав ния про-
ку рор при упраж ня ва не на пра во мо щията му по чл. 138, т. 4 (а от 
ав густ 2016 г. – чл. 138, т. 6) ЗСВ да из да ва ин струк ции от нос но 
дейност та на про ку ра ту ра та в изпъл не ние на функ циите ѝ. В пре-
ам бю ла на ин струк цията е пред ви де но, че нейно то из да ва не е не-
об хо ди мо с цел пре одо ля ва не то на про ти во ре чи ва та прак ти ка и 
не до пуска нето на на ру ше ния на чл. 33 от Закона за ад во ка ту ра та 
(вж. § 34 по-горе).

38. Член 12 от ин струк цията пред виж да, че спе циал ни ра зуз-
на ва тел ни сред ст ва мо же да бъ дат при ла га ни спря мо ад во кат са-
мо в слу чаите, ко га то има доста тъч но дан ни, от които мо же да се 
напра ви обос но ва но пред по ло же ние, че ад во ка тът е из вър шил 
престъпле ние. В иска не то за раз ре ша ва не на изпол з ва не то на спе-
циал ни ра зуз на ва тел ни сред ст ва тряб ва из рич но да се впи ше, че 
те ще бъ дат при ло же ни по от но ше ние на ад во кат.

39. Член 13 от ин струк цията пред виж да, че ко га то при ек-
сплоати ра не на спе циал ни ра зуз на ва тел ни сред ст ва бъ де за пи сан 
раз го вор на ад во кат с не гов клиент или с друг ад во кат, в кой то се 
съ дър жа ин фор ма ция, от на ся ща се до упраж ня ва не на пра во то на 
за щи та на клиент, не се из гот вя ве щест ве но до ка за тел ст ве но 
сред ст во, ос вен ако ин фор ма цията не съ дър жа дан ни за престъп-
на дейност на са мия ад во кат.

40. Няма дан ни ин струк цията да е би ла публи ку ва на от про-
ку ра ту ра та. На 13 април 2011 г. глав ният про ку рор е изпра тил ко-
пие от нея на Висшия ад во кат ски съ вет, кой то през юни 2011 г. я 
е публи ку вал в бр. 5–6/2011 г. на спи са ние „Адвокатски преглед“ 
(https://www.vas.bg/p/A/d/Adv5-6_2011_5-2252.pdf).

II. Îáðàáîòâàíå íà èíôîðìàöèÿòà, ïðèäîáèòà ïðè 
ïðèëàãàíå íà ñïåöèàëíè ðàçóçíàâàòåëíè ñðåäñòâà

41. Държавните ор га ни, при ло жи ли спе циал ни те ра зуз на ва-
тел ни сред ст ва (в слу чая СДОТО към МВР), са длъж ни да съх ра-
ня ват ори ги нал ния за пис в сро ка на при ла га не на спе циал ни те ра-
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зуз на ва тел ни сред ст ва (чл. 25, ал. 6 ЗСРС от 1997 г.). Този за пис 
би ва изпол з ван, за да се съз да де произ во ден но си тел на ин фор ма-
ция, кой то съ от вет ният дър жа вен ор ган тряб ва да изпра ти на ор-
га на, по чието иска не са при ло же ни спе циал ни те ра зуз на ва тел ни 
сред ст ва (в слу чая на СГП) (чл. 25, ал. 1, 4 и 5).

42. Производният но си тел на ин фор ма ция мо же да бъ де хар-
тиен или друг (спо ред прак ти ка та – електронен) (чл. 25, ал. 1 
ЗСРС). Неговото съ дър жа ние тряб ва да съ от ветст ва из ця ло на ин-
фор ма цията от ори ги нал ния за пис (чл. 25, ал. 3).

43. Ако въз ос но ва на произ вод ния но си тел на ин фор ма ция 
ор га нът, по чието иска не са при ло же ни спе циал ни те ра зуз на ва-
тел ни сред ст ва, пре це ни, че е би ла събра на по лез на ин фор ма ция, 
той тряб ва не за бав но да уве до ми при ла га щия спе циал ни те ра зуз-
на ва тел ни сред ст ва ор ган да из гот ви ве щест ве но до ка за тел ст ве но 
сред ст во и про то кол въз ос но ва на ори ги нал ния за пис (чл. 26 и 
чл. 27, ал. 2 ЗСРС). Макар в за ко на да не се по соч ва в как во се 
състои то ва ве щест ве но до ка за тел ст ве но сред ст во, от прак ти ка та 
на на ка за тел ни те съ ди ли ща ли чи, че то пред ставля ва ком пю тър-
ни файло ве, съ дър жа щи аудио- или ви деоза пи си спо ред слу чая 
(вж. напри мер при съ да № 50/03.06.2011 г. по н. о. х. д. 
№ 424/2011 г. на Окръжния съд – Варна, пот вър де на в от но си ма-
та част с ре ше ние № 157/21.11.2011 г. по в. н. о. х. д. № 313/2011 г. 
на Апелативния съд – Варна, и после с ре ше ние № 83/19.06.2012 г. 
по н. д. № 3135/2011 г. на ВКС, II н. о.; ре ше ние № 172/18.04.2012 г. 
по н. д. № 398/2012 г. на ВКС, I н. о.; при съ да № 56/16.11.2016 г. 
по н. о. х. д. № 379/2014 г. на Окръжния съд – Плевен, пот вър де на 
с ре ше ние № 124/03.05.2017 г. по в. н. о. х. д. № 69/2017 г. на 
Апелативния съд – Велико Търново, не об жал ва но; и ре ше ние 
№ 1/17.02.2017 г. по н. д. № 1143/2016 г. на ВКС, III н. о.). Тези 
ве щест ве ни до ка за тел ст ве ни сред ст ва не са ве щест ве ни до ка за-
тел ст ва, по ра ди което съ дът ня ма пра во мо щие по за кон да поста-
но ви тях но то уни що жа ва не (вж. опре де ле ние № 145/17.06.2016 г. 
по в. ч. н. д. № 156/2016 г. на Окръжния съд – Видин).

44. Веществените до ка за тел ст ве ни сред ст ва тряб ва да се из-
гот вят в два ек зем пля ра, един от които се изпра ща на поиска лия 
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при ла га не то на спе циал ни те ра зуз на ва тел ни сред ст ва ор ган, а 
дру гият – на съ дията, из дал раз ре ше нието за при ла га не на спе-
циал ни ра зуз на ва тел ни сред ст ва (чл. 29, ал. 1 ЗСРС и чл. 176, 
ал. 1 НПК). Органът, напра вил иска не то, мо же да поста но ви из-
гот вя не то на до пъл ни тел ни ек зем пля ри от ве щест ве ни те до ка за-
тел ст ве ни сред ст ва (чл. 29, ал. 1 in fi ne и чл. 176, ал. 2).

45. Веществените до ка за тел ст ве ни сред ст ва, по лу че ни от ор-
га на, поискал при ла га не то на спе циал ни те ра зуз на ва тел ни сред-
ст ва, тряб ва да бъ дат съх ра ня ва ни от не го до обра зу ва не то на на-
ка за тел но произ вод ст во във връз ка с тях; след обра зу ва не то на 
на ка за тел но то произ вод ст во те се съх ра ня ват от про ку ра ту ра та, а 
след то ва – от съ да, кой то раз глеж да де ло то (чл. 31, ал. 1 и 2 
ЗСРС). Член 125, ал. 3 НПК пред виж да, че ве щест ве ни те до ка за-
тел ст ве ни сред ст ва, из гот ве ни след изпол з ва не на спе циал ни ра-
зуз на ва тел ни сред ст ва, се при ла гат към ма те риали те по на ка за-
тел но то де ло. Няма за ко но ви разпо ред би, които да съ дър жат 
конкрет ни пра ви ла за уни що жа ва не то на ве щест ве ни до ка за тел-
ст ве ни сред ст ва, из гот ве ни въз ос но ва на спе циал ни ра зуз на ва-
тел ни сред ст ва.

III. Êîíòðîë âúðõó ñèñòåìàòà ïî ïðèëàãàíå íà 
ñïåöèàëíè ðàçóçíàâàòåëíè ñðåäñòâà

46. В пе риода 2009–2013 г. систе ма та по при ла га не на спе-
циал ни ра зуз на ва тел ни сред ст ва в България е би ла кон тро ли ра на 
от спе циал на пар ла мен тар на под ко ми сия. Подробности за нейни-
те пра во мо щия и за на чи на ѝ на дейст вие се съ дър жат в ре ше-
нията по де ла та Хаджиев сре щу България (жал ба № 22373/04, 
§ 26–28, 23 ок том ври 2012 г.) и Ленев сре щу България (жал ба 
№ 41452/07, § 81–83, 4 де кем ври 2012 г.). През ав густ 2013 г. пра-
во мо щията на под ко ми сията са прехвър ле ни на Националното 
бю ро за кон трол на спе циал ните ра зуз на ва тел ни сред ст ва, което 
за поч ва своята дейност през 2014 го ди на.
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IV. Îòãîâîðíîñò çà íåçàêîíîñúîáðàçíî ïðèëàãàíå íà 
ñïåöèàëíè ðàçóçíàâàòåëíè ñðåäñòâà

47. Член 2, ал. 1 ЗОДОВ от 1988 г. пред виж да от го вор ност за 
вре ди, при чи не ни от раз след ва щи те ор га ни, про ку ра ту ра та и съ да 
в ня кол ко гру пи си ту ации, свър за ни глав но с на ка за тел но то пра-
во раз да ва не. През март 2009 г. към чл. 2, ал. 1 е до ба ве на но ва 
точ ка 7, спо ред която дър жа ва та е от го вор на за вре ди, при чи не ни 
от раз след ва щи те ор га ни и про ку ра ту ра та при не за ко но съ образ но 
изпол з ва не на спе циал ни ра зуз на ва тел ни сред ст ва.

48. До послед ни те ме се ци на 2012 г. не са би ли поста но ве ни 
окон ча тел ни съ деб ни ре ше ния на ос но ва ние чл. 2, ал. 1, т. 7 
ЗОДОВ (вж. Хаджиев, цит. по-го ре, § 30 in fi ne; Славови сре щу 
България, жал ба № 7222/05, § 40 in fi ne, 27 ноем ври 2012 г.; и 
Ленев, цит. по-го ре, § 86 in fi ne).

49. През ноем ври 2011 г. и април 2012 г. два съста ва на пър-
воин стан цион ни съ ди ли ща ува жа ват две после до ва тел ни пре тен-
ции за обез ще те ние на вре ди на ос но ва ние на та зи разпо ред ба, 
по да де ни от ад во кат, чиито те ле фон ни раз го во ри с не гов клиент 
са би ли прехва на ти в хо да на во де но сре щу не го на ка за тел но 
произ вод ст во. Първият иск е бил сре щу съ да, из дал раз ре ше нието 
за под слуш ва не, а вто рият – сре щу Окръжната ди рек ция на МВР, 
из вър ши ла под слуш ва не то (вж. ре ше ние № 276/07.11.2011 г. по 
гр. д. № 3/2010 г. на Окръжния съд – Плевен, и ре ше ние 
№ 39/19.04.2012 г. по гр. д. № 280/2010 г. на Районния съд – 
Левски). И две те съ ди ли ща приели въз ос но ва на уста но ве но то от 
съ ди ли ща та в хо да на на ка за тел но то произ вод ст во сре щу ад во ка-
та, че прехва ща не то на те зи раз го во ри е би ло из вър ше но в на ру-
ше ние на чл. 33, ал. 3 от Закона за ад во ка ту ра та (вж. § 34 по-горе).

50. През март 2012 г. ком пе тент ният въз зи вен съд от ме нил 
пър во то пър воин стан цион но ре ше ние и от хвър лил иска на ад во-
ка та, ка то приел, че (а) под слуш ва не то е би ло из вър ше но пре ди 
вли за не то в си ла на чл. 2, ал. 1, т. 7 ЗОДОВ и (б) от вет ни кът (съ-
дът, раз ре шил подслушването) не е дейст вал не за ко но съ образ но, 
тъй ка то са мо е раз ре шил при ла га не то на спе циал ни ра зуз на ва-
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тел ни сред ст ва, а не го е из вър шил сам (вж. ре ше ние 
№ 61/05.03.2012 г. по гр. д. № 536/2011 г. на Апелативния съд – 
Велико Търново). През де кем ври 2012 г. ВКС от ка зал да до пус не 
до раз глеж да не ка са цион на та жал ба на ад во ка та сре щу въз зив но-
то ре ше ние по из ло же ни те в нея прав ни съ обра же ния (вж. опре-
де ле ние № 1435/15.12.2012 г. по гр. д. № 815/2012 г., ВКС, 
III г. о.).

51. През май 2013 г. ком пе тент ният въз зи вен съд от ме нил 
вто ро то пър воин стан цион но ре ше ние и от хвър лил иска на ад во-
ка та, ка то приел, че той ве че е по лу чил ком пен са ция във връз ка с 
пов диг на ти те му на ка за тел ни об ви не ния (за що то по тях той е бил 
оправ дан с окон ча те лен съ де бен акт) и ня ма пра во да по лу чи до-
пъл ни тел но обез ще те ние по по вод на конкрет ни дейст вия, из вър-
ше ни в хо да на съ що то то ва на ка за тел но произ вод ст во (вж. ре ше-
ние № 345/07.05.2013 г. по в. гр. д. № 1008/2012 г. на Окръжния 
съд – Русе). Срещу въз зив но то ре ше ние не е би ла по да де на ва-
лид на ка са цион на жал ба с прав ни до во ди (вж. разпо реж да не 
№ 153/03.09.2013 г. по жал ба вх. № 12252/29.08.2013 г. на ВКС) и 
то е вляз ло в си ла.

V. Îáæàëâàíå íà ïîñòàíîâëåíèÿòà íà ðàçñëåäâàùèòå 
îðãàíè è ïðîêóðàòóðàòà ïî íàêàçàòåëíè äåëà

52. Постановленията на раз след ва щия ор ган в на ка за тел но то 
произ вод ст во под ле жат на об жал ва не пред наблю да ва щия про ку-
рор. Постановленията на про ку ро ра, които не под ле жат на съ де-
бен кон трол, се об жал ват пред про ку рор от по-го рестояща та про-
ку ра ту ра (чл. 200 НПК).

VI. Êëàñèôèöèðàíå íà ìàòåðèàëè, ïðèäîáèòè ÷ðåç 
ïðèëàãàíåòî íà ñïåöèàëíè ðàçóçíàâàòåëíè ñðåäñòâà

53. Съгласно т. 6, част II от Приложение № 1 към ЗЗКИ от 
2002 г. ин фор ма цията от нос но изпол з ва ни съглас но за ко но ви те 
разпо ред би спе циал ни ра зуз на ва тел ни сред ст ва (тех ни чески 
сред ст ва и/ или спо со би те за тях но то прилагане) е дър жав на тай-
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на. Според т. 8, в си ла до ав густ 2013 г., дър жав на тай на са и 
всич ки дан ни, по лу че ни в ре зул тат на изпол з ва не на спе циал ни 
ра зуз на ва тел ни сред ст ва. Точка 8 е от ме не на през ав густ 2013 го-
ди на.

VII. Êëàñèôèöèðàíå íà ñúäåáíè ïðîèçâîäñòâà

54. Основание за кла си фи ци ра не на де ло е включ ва не то в 
не го на до ку мен ти или ма те риали, съ дър жа щи кла си фи ци ра на 
ин фор ма ция, мар ки ра ни с гриф за сигурност (чл. 91, ал. 1 от 
Правилника за ад ми нистра цията в ра йон ни те, окръж ни те, ад ми-
нистра тив ни те, воен ни те и апе ла тив ни те съ ди ли ща, приет през 
2009 г., за ме нен през 2017 г. от иден тич но фор му ли ра ния чл. 81, 
ал. 1 от Правилника за ад ми нистра цията в съ ди ли ща та, и два та 
приети от Висшия съ де бен съвет).

55. Грифът за си гур ност, с кой то се мар ки ра де ло то, тряб ва 
да е съ от ве тен на най-ви со ко то ни во на кла си фи ка ция на ма те-
риал или до ку мент, съ дър жащ се в не го (чл. 91, ал. 3 in fi ne от 
правилника от 2009 г., за ме нен от иден тич но фор му ли ра ния 
чл. 81, ал. 3 in fi ne от правилника от 2017 г.). Независимо от то ва 
съ дът, кой то раз глеж да де ло то, мо же да поста но ви обо со бя ва не то 
на всич ки ма те риали, съ дър жа щи кла си фи ци ра на ин фор ма ция, в 
от де лен том и да кла си фи ци ра са мо не го, за да не се затруд ня ва 
достъ път до некла си фи ци ра ни те ма те риали по де ло то (чл. 91, 
ал. 4 от правилника от 2009 г., за ме нен от иден тич но фор му ли ра-
ния чл. 81, ал. 4 от правилника от 2017 г.). В та ки ва слу чаи всич-
ки мер ки за за щи та на кла си фи ци ра на та ин фор ма ция се при ла гат 
са мо по от но ше ние на кла си фи ци ра ния том (чл. 91, ал. 6 от 
правилника от 2009 г., за ме нен от иден тич но фор му ли ра ния 
чл. 81, ал. 6 от правилника от 2017 г.).

VIII. Èçêëþ÷âàíå íà ïóáëè÷íîñòòà â ñúäåáíîòî 
ïðîèçâîäñòâî

56. Съдът, пред кой то се во ди граж дан ско де ло, мо же слу-
жеб но или по мол ба на ня коя от стра ни те да поста но ви раз глеж-
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да не то му или из вър ш ва не то са мо на ня кои дейст вия да ста не при 
закри ти вра та, ко га то, inter alia, (a) об щест ве ният ин те рес на ла га 
то ва или (б) са на ли це дру ги ос но ва тел ни при чи ни (чл. 136, ал. 1, 
т. 1 и т. 4 ГПК).

57. В Тълкувателно ре ше ние от 3 де кем ври 2014 г. (Тълкува-
телно ре ше ние № 4/03.12.2014 г. по тълк. д. № 4/2014 г. на ОСНК 
на ВКС) ОСНК на ВКС приема, ка то се по зо ва ва (до го ля ма 
степен) на ана ло гич на та по своето съ дър жа ние разпо ред ба на 
чл. 263, ал. 1 НПК, че на ли чието на при ло же ни по на ка за тел но 
де ло ве щест ве ни до ка за тел ст ве ни сред ст ва, по лу че ни чрез изпол-
з ва не на спе циал ни ра зуз на ва тел ни сред ст ва, са мо по се бе си не е 
доста тъч но ос но ва ние за огра ни ча ва не на публич ност та на съ деб-
ния про цес и че съ дът е длъ жен са мостоятел но да обос но ве своето 
ре ше ние да огра ни чи публич ност та и да я огра ни чи са мо по от но-
ше ние на те зи от дел ни про це су ал ни дейст вия, които дейст ви тел-
но са свър за ни с ин фор ма ция, пред ставля ва ща дър жав на тай на. 
ОСНК на ВКС е приело съ що, че съ деб ни те ак то ве по де ла, по 
които са при ло же ни ве щест ве ни до ка за тел ст ве ни сред ст ва, по лу-
че ни чрез изпол з ва не на спе циал ни ра зуз на ва тел ни сред ст ва, по 
пра ви ло се публи ку ват из ця ло. В слу чаите, ко га то съ деб но то 
произ вод ст во или част от не го е про текло при закри ти вра та, съ-
дът мо же да не публи ку ва мо ти ви те в она зи им част, в която се 
ко мен ти ра ин фор ма ция, пред ставля ва ща дър жав на тай на. Своите 
из во ди ОСНК на ВКС е обос но вало, ка то се е по зо вало, inter alia, 
(а) на ре ше нията на Съда по де ла та Раза сре щу България (жал ба 
№ 31465/08, § 53, 11 февру ари 2010 г.), Амие и др. сре щу България 
(жал ба № 58149/08, § 99, 12 февру ари 2013 г.) и Николова и 
Вандова сре щу България (жал ба № 20688/04, § 72–77 и § 81–86, 
17 де кем ври 2013 г.) и (б) на от мя на та на т. 8 от част II от 
Приложение 1 към ЗЗКИ през ав густ 2013 г. (вж. § 53 in fi ne по-
горе).
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IÕ. Ïóáëèêóâàíå íà ñúäåáíè ðåøåíèÿ

58. Решенията по граж дан ски де ла се обя вя ват, ка то се 
публи ку ват в ре гистъ ра на съ деб ни те ре ше ния на съ от вет ния съд, 
кой то е публи чен, и все ки има пра во на сво бо ден достъп до не го 
(чл. 235, ал. 5 in fi ne от ГПК). Регистърът мо же да се во ди на хар-
тиен или елек тро нен но си тел (чл. 50, ал. 1, т. 10 от правилника от 
2009 г., за ме нен от иден тич но фор му ли ра ния чл. 39, ал. 1, т. 10 от 
правилника от 2017 г.).

59. След 2016 г. ре гистъ рът се во ди само в елек трон на фор ма 
(чл. 360н, ал. 1 ЗСВ, в си ла от 2016 г.). Всеки има пра во на сво бо-
ден и безпла тен достъп до обя ве ни те в ре гистъ ра ак то ве (чл. 360с, 
ал. 2 ЗСВ, в си ла от февру ари 2017 г.). Независимо от то ва спо ред 
чл. 360о, ал. 3 ЗСВ, в си ла от февру ари 2017 г., не под ле жат на 
обя вя ва не в ре гистъ ра ак то ве те, с които се раз кри ва за щи те на от 
за кон тай на, и мо ти ви те към тях.

60. С чл. 64, ал. 1 ЗСВ е въ ве де но изиск ва не то всич ки съ деб-
ни ак то ве да се публи ку ват на ин тер нет стра ни ца та на съ от вет ния 
съд. Разпоредбата спо ред пър во на чал но то ѝ съ дър жа ние е пред-
виж да ла публи ку ва не то им на три ме сеч ни ин тер ва ли, а след из-
ме не нието ѝ през 2009 г. е въ ве де но изиск ва не то за публи ку ва не 
на все ки акт не за бав но след поста но вя ва не то му. С из ме не нието 
на разпо ред ба та през 2017 г. е пред ви де но частич но из клю че ние 
от прин ци па за не за бав но публи ку ва не на ня кои ак то ве по на ка за-
тел ни де ла.

ÏÎ ÑÚÙÅÑÒÂÎ

I. Îòíîñíî òâúðäÿíîòî íàðóøåíèå íà ÷ë. 8 îò 
Êîíâåíöèÿòà

61. Жалбоподателят се оплак ва, че тайно то за пис ва не и про-
то ко ли ра не на те ле фон ния му раз го вор с не гов клиент е би ло не-
за кон но и не е би ло не об хо ди мо. Той се по зо ва ва на чл. 8 от 
Конвенцията, кой то в от но си ма та си част пред виж да:

„1. Всеки има пра во на за чи та не на не го вия ли чен… жи вот… 
и тайна та на не го ва та ко респон ден ция.
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2. Намесата на дър жав ни те власти в пол з ва не то на то ва пра-
во е не до пусти ма ос вен в слу чаите, пред ви де ни в за ко на и не об-
хо ди ми в ед но де мокра тич но об щест во в ин те рес на на ционал на-
та и об щест ве на та си гур ност или на ико но ми ческо то бла го-
състояние на стра на та, за пре дот вра тя ва не на без ре ди ци или 
престъпле ния, за за щи та на здра ве то и мо ра ла или на пра ва та и 
сво бо ди те на дру ги те“.

А. По до пусти мост та

1. Становищата на стра ни те

(а) Правителството
62. Правителството твър ди, че жал бо по да те лят не е из чер пал 

вътреш ноправ ни те си сред ст ва за за щи та. В хо да на до съ деб но то 
произ вод ст во, во де но сре щу не го вия клиент, жал бо по да те лят не 
е по дал жал ба на ос но ва ние чл. 200 НПК сре щу поста новле нията 
на раз след ва щи те ор га ни и на наблю да ва щия про ку рор, свър за ни 
с под слу ша ния раз го вор. Тези жал би се раз ли ча ват от сиг на ла до 
про ку ра ту ра та, с кой то жал бо по да те лят е поискал да бъ дат 
привле че ни към на ка за тел на от го вор ност ли ца та, които не са 
изпъл ни ли за дъл же нието си да уни що жат ве щест ве ни те до ка за-
тел ст ве ни сред ст ва. В хо да на съ деб но то произ вод ст во сре щу не-
го вия клиент жал бо по да те лят е мо жел да оспо ри до пусти мост та 
на ве щест ве ни те до ка за тел ст ве ни сред ст ва, из гот ве ни при при ла-
га не то на спе циал ни ра зуз на ва тел ни сред ст ва. Вече е има ло на ка-
за тел ни произ вод ст ва, по които ве щест ве ни до ка за тел ст ве ни 
сред ст ва са би ли приема ни за не до пусти ми на ос но ва ние, че на-
кър ня ват ад во кат ска та тай на. Това е щя ло да оси гу ри на жал бо-
по да те ля въз мож ност впослед ст вие успеш но да за щи ти иска си 
по чл. 2, ал. 1, т. 7 ЗОДОВ. Като за щит ник на своя клиент той е 
бил стра на в на ка за тел но то произ вод ст во, в рам ки те на което е 
би ло осъ щест ве но под слуш ва не то. След ка то раз го во рът е бил 
про то ко ли ран, всич ки из гот ве ни въз ос но ва на за пи са ма те риали 
е мо же ло да бъ дат уни що же ни само по разпо реж да не на съ да, 
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кой то е раз глеж дал де ло то, по ра ди което жал бо по да те лят е след-
ва ло да от пра ви иска не към то зи съд за уни що жа ва не на ма те-
риали те. Тази про це ду ра се из веж да ла ло ги чески от нор ма тив но-
то пра ви ло, че за пи си те на раз го во ри меж ду ад во кат и клиент не 
мо же да бъ дат пол з ва ни ка то до ка за тел ст ве но сред ст во и под ле-
жат на не за бав но уни що жа ва не. Доколкото та зи разпо ред ба, как-
то и за си ле на та за щи та на ко му ни ка цията меж ду ад во кат и клиент 
по чл. 8 от Конвенцията имат за глав на цел за щи та на пра ва та на 
клиен та, най-под хо дя щият ред за за щи та би бил имен но оспор ва-
не на дейст вията по под слуш ва не то в хо да на на ка за тел но то 
произ вод ст во сре щу клиен та. По то зи въпрос не би могло да има 
про ти во ре чие меж ду ин те ре си те на жал бо по да те ля и на не го вия 
клиент.

(б) Жалбоподателят
63. В от го вор жал бо по да те лят под дър жа, че во де но то сре щу 

клиен та му на ка за тел но произ вод ст во ня ма връз ка с не го во то 
соб ст ве но пра во на ли чен жи вот. Независимо че в бъл гар ския на-
ка за те лен про цес за щит ни кът на об ви ня емия /под съ ди мия е са-
мостоятел на стра на, не го ва та ро ля е да за щи та ва пра ва та на 
клиен та, а не своите соб ст ве ни пра ва. Наличието на до ка за тел-
стве ни ма те риали, уста но вя ва щи, че е бил под слу шан раз го вор 
меж ду клиен та и не го вия ад во кат (кой то ос вен то ва не е раз крил 
ня как во про ти во за кон но по ве де ние на клиента), да же е под кре пя-
ло за щит на та те за на клиен та, тъй ка то до каз ва ло, че раз след ва-
щи те ор га ни са из вър ши ли не за ко но съ образ ни дейст вия в хо да на 
из граж да не то на своето об ви не ние. Възражението сре щу до-
пусти мост та на ве щест ве ни те до ка за тел ст ве ни сред ст ва не би до-
ве ло ни то до приз на ва не на на ру ше нието на пра ва та на жал бо по-
да те ля, ни то до при съж да не на обез вре да. В хо да на до съ деб но то 
произ вод ст во ве щест ве ни те до ка за тел ст ве ни сред ст ва, из гот ве ни 
ка то ре зул тат от под слуш ва не то, са би ли съх ра ня ва ни от про ку-
ра ту ра та. Жалбоподателят не за бав но е се зи рал нейни те пред ста-
ви те ли по въпро са, но те не са мо са за па зи ли те зи ма те риали, но 
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са ги пред ста ви ли ка то до ка за тел ст ве но сред ст во сре щу не го вия 
клиент. Подаденият до про ку ра ту ра та сиг нал и искът за вре ди са 
би ли под хо дя щи те сред ст ва за за щи та на лич ни те пра ва на жал-
бо по да те ля по чл. 8 от Конвенцията.

2. Преценката на Съда
64. След ка то жал бо по да те лят уста но вил, че про ве де ният 

меж ду не го и не го вия клиент раз го вор е бил прехва нат и за пи сан 
ка то ре зул тат от под слуш ва не то на те ле фон ния но мер на не го вия 
клиент, той изпол з вал две въз мож ности за прав на за щи та. Първо, 
поискал от про ку ра ту ра та да обра зу ва на ка за тел но произ вод ст во 
сре щу длъж ност ни те ли ца, които не са изпъл ни ли за дъл же нието 
си да уни що жат за пи са от под слуш ва не то (вж. § 11 и 15 по-горе). 
След то ва пре дя вил иск за обез ще те ние за вре ди на ос но ва ние 
чл. 2, ал. 1, т. 7 ЗОДОВ – кой то впослед ст вие бил раз гле дан от съ-
ди ли ща та не по то зи ред, а по ре да на за ко на за об ща та де лик т на 
от го вор ност (вж. § 18, 25 и 28 по-горе).

65. Така жал бо по да те лят е из чер пал вътреш ноправ ни те 
сред ст ва за за щи та във връз ка с оплак ва не то си по чл. 8 от 
Конвенцията. Видно от фор му ли ров ка та му, чл. 2, ал. 1, т. 7 
ЗОДОВ, в си ла от март 2009 г., е бил приет с цел да бъ де пред ви-
ден конкре тен ред за обез ще тя ва не то на вре ди вслед ст вие от не-
за кон но при ла га не на спе циал ни ра зуз на ва тел ни сред ст ва (вж. 
§ 47 in fi ne по-горе). По де ло то Харизанов сре щу България (ре ше-
ние по до пусти мост та, жал ба № 53626/14, § 93–97, 5 де кем ври 
2017 г.) Съдът е приел, че искът за вре ди на ос но ва ние чл. 2, ал. 1, 
т. 7 ЗОДОВ е ефек тив но вътреш ноправ но сред ст во за за щи та сре-
щу не за кон но при ла га не на спе циал ни ра зуз на ва тел ни сред ст ва, 
из вър ше но след вли за не то на разпо ред ба та в си ла, и за което за-
сег на ти те ли ца са раз бра ли – напри мер в ре зул тат от из гот ве ни 
въз ос но ва на тях ве щест ве ни до ка за тел ст ве ни сред ст ва в хо да на 
на ка за тел но произ вод ст во с тях но участие. Тъкмо то ва се е слу-
чи ло с жал бо по да те ля (вж. § 7 по-горе).
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66. Когато жал бо по да те лят е пре дя вил иска си, все още не е 
има ло съ деб на прак ти ка по чл. 2, ал. 1, т. 7 ЗОДОВ (вж. § 48 по-
горе). Два по доб ни ка зу са са би ли раз глеж да ни ед новре мен но с 
то зи на жал бо по да те ля от раз лич ни съ ди ли ща и от въз зив но то ре-
ше ние, поста но ве но по ед но то от тях и вляз ло в си ла мал ко след 
произ на ся не то на пър воин стан цион ния съд по де ло то на жал бо-
по да те ля, мо же да се стиг не до из вод, че та ка ва пре тен ция – свър-
за на с при ла га не то на спе циал ни ра зуз на ва тел ни сред ст ва след 
вли за не в си ла на разпо ред ба та и на со че на сре щу ор га ни те, 
поиска ли и осъ щест ви ли при ла га не то им – мо же да бъ де ува же на 
(вж. § 49–51 по-горе).

67. След ка то е из чер пал докрай то ва произ вод ст во за обез-
ще те ние за вре ди, жал бо по да те лят не мо же да бъ де ви нен, че не е 
опи тал дру ги евен ту ал ни сред ст ва за за щи та ка то по со че ни те от 
пра ви тел ст во то. Той е изпол з вал то зи ред за тър се не на обез ще те-
ние, кой то към от но си мия мо мент е из глеж дал най-под хо дящ с 
оглед на об стоятел ст ва та. Поради то ва, че оплак ва не то му е би ло 
на со че но не тол ко ва сре щу про дъл жа ва що то за паз ва не на за пи са 
и про то ко ла, по лу че ни в ре зул тат на прехва ща не то на раз го во ра 
му, а по-ско ро сре щу са мо то им съз да ва не в на ча ло то на 2010 г., 
което ве че се е слу чи ло, ед но сред ст во за за щи та, спо соб но да до-
ве де до обез ще те ние, а не до уни що жа ва не на те зи ма те риали, е 
би ло по-под хо дя що за попра вя не на пре тър пе ни те вре ди (срв. 
Segerstedt-Wiberg and Others сре щу Швеция, жал ба № 62332/00, 
§ 121, ЕСПЧ 2006-VII).

68. Жалбоподателите, които ка то жал бо по да те ля в настоя-
щия слу чай са изпол з ва ли сред ст во за за щи та, год но да въз мез ди 
оплак ва не то им по Конвенцията, не са длъж ни да при бяг ват до 
дру ги по тен циал ни сред ст ва за за щи та със спор на ефек тив ност 
(вж. Vallianatos and Others сре щу Гърция [ГО], № 29381/09 и 
32684/09, § 52, ЕСПЧ 2013 (извлечения), и Selahattin Demirtaş 
сре щу Турция (№ 2) [ГО], № 14305/17, § 206, 22 де кем ври 2020 г.).

69. Макар из ло же ни те при чи ни да са доста тъч ни за от хвър-
ля не на въз ра же нието на пра ви тел ст во то за не из чер п ва не на 
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вътреш ноправ ни те сред ст ва за за щи та, за из чер па тел ност е нуж-
но в до пъл не ние да бъ де по со че но, че ни то ед но от три те вътреш-
ноправ ни сред ст ва, по со че ни от пра ви тел ст во то, не би би ло ефек-
тив но в слу чая на жал бо по да те ля.

70. Първото е об жал ва не на поста новле нията на раз след ва-
щия ор ган пред наблю да ва щия про ку рор по ре да на чл. 200 НПК 
или об жал ва не на поста новле нията на наблю да ва щия про ку рор 
пред про ку рор от го рестояща та про ку ра ту ра (вж. § 52 по-горе). 
Спорно е до кол ко по доб но сред ст во за за щи та би би ло удач но, 
за що то жал бо по да те лят не се е оплак вал от конкрет ни ре ше ния 
на раз след ва щия ор ган или на про ку ро ра, а е бил за сег нат от без-
дейст вието им по от но ше ние на за дъл же нието да уни що жат ма те-
риали те, при до би ти в ре зул тат от под слуш ва не то на раз го во ра 
меж ду не го и не го вия клиент (вж. § 11 и 18 по-горе). Спорно е и 
до кол ко е има ло ра зум но очак ва не за успех на по доб но сред ст во 
за за щи та. Начинът, по кой то пред ста ви те ли те на про ку ра ту ра та 
са ре аги ра ли на сиг на ла, по да ден до тях от жал бо по да те ля, как то 
и на пре дя ве ния от не го иск за вре ди, де мон стри ра тях на та по зи-
ция, че прехва ща не то и за пис ва не то на раз го во ра меж ду жал бо-
по да те ля и не го вия клиент е би ло из ця ло за ко но съ образ но (вж. 
§ 13, 15, 19 и 27 по-горе). Това ли чи и от ре ше нието им да изпол-
з ват ве щест ве ни те до ка за тел ст ве ни сред ст ва в на ка за тел но то 
произ вод ст во сре щу клиен та на жал бо по да те ля (вж. § 16 по-горе). 
Нещо по ве че, то ва е сред ст во за за щи та от общ ха рак тер, а пра ви-
тел ст во то не е по со чи ло ни то един слу чай, в кой то то да е би ло 
изпол з ва но успеш но при об стоятел ст ва, срав ни ми с те зи, въз ник-
на ли при жал бо по да те ля (вж., mutatis mutandis, Rotaru сре щу 
Румъния [ГО], жал ба № 28341/95, § 70, ЕСПЧ 2000-V; Markovic 
and Others сре щу Италия [ГО], жал ба № 1398/03, § 35, ЕСПЧ 
2006-XIV; и Scoppola сре щу Италия (№ 2) [ГО], жал ба 
№ 10249/03, § 76, 17 сеп тем ври 2009 г.).

71. От своя стра на въз мож ност та жал бо по да те лят да оспо ри 
изпол з ва не то на ве щест ве ни те до ка за тел ст ве ни сред ст ва, из гот-
ве ни в ре зул тат от под слуш ва не то, в хо да на на ка за тел но то произ-
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вод ст во сре щу не го вия клиент не е прав но сред ст во, което би 
пре доста ви ло за щи та във връз ка с оплак ва не то му по чл. 8 от 
Конвенцията. Приемането от стра на на ре ша ва щи те съ ди ли ща, че 
за пис ва не то и про то ко ли ра не то на раз го во ра са би ли не за кон ни, 
би могло да има за един ст ве на после ди ца из ключ ва не то на те зи 
ма те риали от до ка за тел ст ве на та съв куп ност и по то зи на чин да се 
отра зи на спра вед ли вост та на на ка за тел но то произ вод ст во сре щу 
клиен та, но са мо по се бе си то не мо же да попра ви вре ди те на 
жал бо по да те ля по чл. 8 (вж., mutatis mutandis, Goranova-
Karaeneva сре щу България, жал ба № 12739/05, § 59, 8 март 
2011 г.; Zubkov and Others сре щу Русия, № 29431/05 и две дру ги, 
§ 88, 7 ноем ври 2017 г.; Moskalev сре щу Русия, жал ба № 44045/05, 
§ 22, 7 ноем ври 2017 г.; и Hambardzumyan сре щу Армения, жал ба 
№ 43478/11, § 43, 5 де кем ври 2019 г.). Така или ина че жал бо по да-
те лят е въз ра зил, ма кар и на раз лич ни ос но ва ния, сре щу изпол з-
ва не то на ве щест ве ни те до ка за тел ст ве ни сред ст ва, при до би ти 
при под слуш ва не то на те ле фо на на не го вия клиент, и съ ди ли ща-
та, раз гле да ли на ка за тел но то де ло, са приели то ва въз ра же ние за 
ос но ва тел но и са поста но ви ли, че те зи ве щест ве ни до ка за тел ст ве-
ни сред ст ва са не до пусти ми и не мо гат да бъ дат взе ти пред вид, 
тъй ка то са при до би ти в на ру ше ние на за ко на (вж. § 17 по-горе).

72. На послед но място, не из глеж да жал бо по да те лят да е 
имал въз мож ност да поиска от съ ди ли ща та, раз глеж да ли на ка за-
тел но то де ло сре щу не го вия клиент – СГС и САС, да разпо ре дят 
уни що жа ва не то на ве щест ве ни те до ка за тел ст ве ни сред ст ва, из-
гот ве ни въз ос но ва на под слу ша ния раз го вор. Вярно е, как то бе-
ше по со че но по-го ре, че те зи съ ди ли ща са приели, че не мо гат да 
взе мат пред вид те зи ма те риали, тъй ка то те са би ли при до би ти в 
на ру ше ние на за ко на (вж. § 17 по-горе). Те оба че не са поста но ви-
ли уни що жа ва не то на те зи ма те риали. Правителството не е по со-
чи ло конкрет на разпо ред ба в бъл гар ско то за ко но да тел ст во, която 
да опра во мо ща ва те зи съ ди ли ща да разпо ре дят уни що жа ва не то 
на ве щест ве ни до ка за тел ст ве ни сред ст ва, из гот ве ни при при ло-
же ние на спе циал ни ра зуз на ва тел ни сред ст ва, на ос но ва ние, че са 
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би ли събра ни в на ру ше ние на за ко на, и не из глеж да по доб на 
разпо ред ба изоб що да съ щест ву ва (вж. § 43 in fi ne и 45 по-горе). 
Нещо по ве че, ко пие от те зи ве щест ве ни до ка за тел ст ве ни сред-
ства е тряб ва ло да бъ де изпра те но на съ да и съх ра ня ва но от съ да, 
чиято пред се да тел ка е раз ре ши ла изпол з ва не то на под слуш ва не-
то – Бургаския апе ла ти вен съд (вж. § 44 по-горе). Правителството 
не се е по зо ва ло на разпо ред ба в бъл гар ско то за ко но да тел ст во, 
която да опра во мо ща ва съ ди ли ща та, раз глеж да щи ед но на ка за-
тел но де ло, да разпо ре дят уни що жа ва не то на ве щест ве ни до ка за-
тел ст ве ни сред ст ва, из гот ве ни при при ла га не то на спе циал ни ра-
зуз на ва тел ни сред ст ва и съх ра ня ва ни от друг съд.

73. По та зи при чи на Съдът от хвър ля въз ра же нието на пра ви-
тел ст во то за не из чер п ва не на вътреш ноправ ни те сред ст ва по от-
но ше ние на то ва оплак ва не.

74. Оплакването не е яв но не обос но ва но или не до пусти мо на 
дру го ос но ва ние, по ра ди което след ва да бъ де прието за до пусти-
мо.

Б. По съ щест во

1. Становищата на стра ни те

(а) Становището на жал бо по да те ля
75. Жалбоподателят под дър жа, че на ме са та в лич ния му жи-

вот и в не го ва та ко респон ден ция са би ли не за кон ни. Според за ко-
на раз го во ри те на ад во кат мо же да бъ дат за пис ва ни и про то ко ли-
ра ни са мо ако има ос но ва ния да се смя та, че ад во ка тът участ ва в 
из вър ш ва не то на престъпле ние. В конкрет ния слу чай не е има ло 
ос но ва ния за по доб но пред по ло же ние. Към мо мен та на те ле фон-
ния раз го вор на жал бо по да те ля с не го вия клиент той е бил не гов 
про це су ален пред ста ви тел. Нещо по ве че, от съ дър жа нието на 
раз го во ра яс но е ли ча ло, че той е бил во ден меж ду ад во кат и 
клиент. Впоследствие то ва об стоятел ст во би ло из тък на то пред 
дър жав ни те ор га ни. Независимо от то ва в про ти во ре чие със 
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забра на та, регла мен ти ра на в чл. 33, ал. 3 от Закона за ад во ка ту ра-
та, те са съх ра ни ли за пи са, вместо да го уни що жат.

76. В бъл гар ско то за ко но да тел ст во са лип с ва ли пра ви ла за 
на чи на, по кой то след ва да бъ дат уни що же ни не за кон ни за пи си 
на ко му ни ка ция меж ду ад во кат и клиент. Инструкцията на глав-
ния про ку рор от април 2011 г. не е би ла доста тъч но конкрет на, а 
ос вен то ва е би ла из да де на око ло го ди на след ка то раз го во рът на 
жал бо по да те ля е бил под слу шан.

77. Българското за ко но да тел ст во не е съ дър жа ло доста тъч но 
га ран ции, които да пре дот вра тят по доб ни си ту ации. В ЗСРС не се 
спо ме на ва ни що за ко му ни ка цията меж ду ад во кат и клиент. Няма 
до ка за тел ст ва, че пар ла мен тар на та ко ми сия, кон тро ли ра ща при-
ла га не то на спе циал ни ра зуз на ва тел ни сред ст ва през 2009–
2013 г., би се на ме си ла по конкрет ни слу чаи. Жалбоподателят не 
е имал въз мож ност да по лу чи съ дейст вие от националното бю ро, 
което е съз да де но го ди ни след ка то не го вият раз го вор е бил под-
слу шан. Въпреки то ва той е от пра вил оплак ва не как то до про ку-
ра ту ра та, та ка и до съ да, но пред ви де но то за то ва прав но сред-
ство за за щи та – иско ва мол ба по чл. 2, ал. 1, т. 7 ЗОДОВ, се е 
ока за ло неефек тив но в не го вия слу чай.

78. Случаят не се от на ся до при ла га не то на спе циал ни ра зуз-
на ва тел ни сред ст ва – под слуш ва не, по от но ше ние на те ле фон ния 
но мер на клиен та на жал бо по да те ля, а до про дъл жа ва що то без-
дейст вие от стра на на власти те, които не уни що жа ват за пи са на 
раз го во ра меж ду два ма та. Това без дейст вие не е има ло за кон на 
цел.

79. Намесата не е би ла и не об хо ди ма. Комуникацията меж ду 
ад во кат и клиент се пол з ва от за щи та не са мо ко га то в нея се съ-
дър жа пра вен съ вет. Тя мо же да по пад не из вън об хва та на за щи та 
са мо ако от нея е яс но, че ня ма при ви ле ги ро ван ха рак тер. 
Прехващането и за пис ва не то на раз го во ра не са допри несли за 
раз ви тието на на ка за тел но то произ вод ст во сре щу клиен та по ни-
ка къв на чин. Като са за па зи ли за пи са, пред ста ви те ли те на про ку-
ра ту ра та са де мон стри ра ли само, че не за чи тат кон фи ден циал-
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ност та на ко му ни ка цията меж ду ад во кат и клиент и че мо гат да 
зло употре бя ват с при ла га не то на спе циал ни ра зуз на ва тел ни сред-
ст ва.

(б) Становището на пра ви тел ст во то
80. Според пра ви тел ст во то бъл гар ско то за ко но да тел ст во е 

оси гу ри ло в доста тъч на сте пен кон фи ден циал ност та на ко му ни-
ка цията меж ду ад во кат и клиент: тя е га ран ти ра на от Конститу-
цията, за ко на и ин струк цията на глав ния про ку рор от април 2011 
го ди на. Правилото, че ад во кат ска та тай на не е аб со лют на, съ от-
ветст ва ло на прак ти ка та на Съда. В за ко ни те, уреж да щи при ла га-
не то на спе циал ни ра зуз на ва тел ни сред ст ва, са пред ви де ни дру ги 
га ран ции, оси гу ря ва щи до пъл ни тел на за щи та.

81. Подслушването на те ле фон ния но мер на клиен та на жал-
бо по да те ля е би ло за кон но. Доколкото е би ло из вър ше но в хо да 
на ви ся що на ка за тел но произ вод ст во, то е це ля ло пре дот вра тя ва-
не то на престъпле ния и за щи та та на об щест ве на та си гур ност. Не 
е би ло въз мож но дър жав ни те ор га ни пред ва ри тел но да зна ят, че 
под слуш ва не то ще до ве де до прехва ща не то на раз го вор с ад во-
кат, и по тази при чи на най-го ля ма та га ран ция в слу чая е би ла 
разпо ред ба та, че вся ка ин фор ма ция, свър за на със съ дър жа нието 
на по до бен раз го вор, не мо же да бъ де изпол з ва на ка то до ка за тел-
ст во и под ле жи на уни що жа ва не.

82. Намесата е би ла и не об хо ди ма. Разговорът не е бил свър-
зан по ни ка къв на чин със за щи та та на клиен та или с да ва не то на 
пра вен съ вет. Освен то ва при лип са та на фор мал но упъл но мо ща-
ва не в он зи мо мент дър жав ни те ор га ни не са мо же ли да зна ят, че 
жал бо по да те лят е ад во кат на клиен та. Съдилищата са приели, че 
естест во то на тех ни те от но ше ния не ста ва яс но от съ дър жа нието 
на раз го во ра. Освен всич ко в хо да на на ка за тел ния про цес сре щу 
не го вия клиент жал бо по да те лят е имал въз мож ност да въз ра зи 
сре щу до пусти мост та на из гот ве ни те ве щест ве ни до ка за тел ст ве-
ни сред ст ва, а клиен тът му е бил окон ча тел но оправ дан и сле до-
ва тел но пра во то му на за щи та не е би ло на кър не но. Прокуратурата 
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и съ ди ли ща та над леж но са раз гле да ли твър де нията на жал бо по-
да те ля от нос но за пис ва не то на не го вия раз го вор. Съдилищата, 
раз гле да ли иска му за обез ще те ние за вре ди, са се произ несли по 
съ щест во по въпро са да ли е би ло за кон но из гот вя не то на ве щест-
ве ни до ка за тел ст ве ни сред ст ва въз ос но ва на за пи са. Нещо по ве-
че, жал бо по да те лят е разпо ла гал с въз мож ност да по да де сиг нал 
до спе циал на та пар ла мен тар на под ко ми сия, която в то зи мо мент 
е кон тро ли ра ла при ла га не то на спе циал ни ра зуз на ва тел ни сред-
ст ва. На послед но място, под слуш ва не то на те ле фон ния но мер на 
не го вия клиент е би ло над леж но раз ре ше но от съ дия. Следова-
телно са съ щест ву ва ли ня кол ко про це су ал ни га ран ции, оси гу ря-
ва щи ефек тив ния кон трол вър ху на ме са та в пра ва та на жал бо по-
да те ля.

2. Преценката на Съда

(а) Обхват на пре ценка та
83. Жалбоподателят не се оплак ва по прин цип от систе ма та 

за при ла га не на спе циал ни ра зуз на ва тел ни сред ст ва в България. В 
ос но ва та на не го во то оплак ва не стои конкрет но проявле ние на 
то ва при ла га не. По та зи при чи на де ло то не за ся га съ от ветст вието 
на ця ла та та зи систе ма с чл. 8 от Конвенцията, а са мо въпро са да-
ли прехва ща не то, за пис ва не то и про то ко ли ра не то на раз го во ра на 
жал бо по да те ля с не го вия клиент са би ли в на ру ше ние на та зи 
разпо ред ба. Макар пре ценка та по то зи въпрос да пред по ла га 
опре де ле на сте пен на аб страк т ност, тя не мо же да бъ де с тол ко ва 
общ ха рак тер, кол ко то в слу чаите на напра ве но оплак ва не по по-
вод на за ко но да тел ст во, уреж да що при ла га не то на спе циал ни ра-
зуз на ва тел ни сред ст ва – което ка то из клю че ние от оби чайния 
под ход на Съда изиск ва из ця ло аб страк т на оценка на от но си мо то 
на ционал но за ко но да тел ст во (вж. Goranova-Karaeneva, цит. по-
го ре, § 48; Dragojević сре щу Хърватия, жал ба № 68955/11, § 86, 
15 яну ари 2015 г.; Zubkov and Others, цит. по-го ре, § 126; 
Dudchenko сре щу Русия, жал ба № 37717/05, § 95, 7 ноем ври 
2017 г.; и Moskalev, цит. по-го ре, § 40).



53Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 11/2021

(б) Налице ли е на ме са
84. Вярно е, че те ле фон ният но мер на жал бо по да те ля не е 

бил под слуш ван (обрат но вж. Kopp сре щу Швейцария, 25 март 
1998 г., § 52, Reports of Judgments and Decisions 1998-II). 
Независимо от то ва за пи сът и послед ва ло то про то ко ли ра не на 
раз го во ра му с не го вия клиент – прехва нат в ре зул тат от под-
слуш ва не то на те ле фон ния но мер на клиен та, пред ставля ва на ме-
са в пра во то на жал бо по да те ля на за чи та не на не го вия „ли чен жи-
вот“ и „ко респон ден ция“ (вж. конкрет но от нос но раз го во ри на 
ад во ка ти, прехва на ти при под слуш ва не то на те ле фон ни но ме ра 
на тех ни клиен ти, Pruteanu сре шу Румъния, жал ба № 30181/05, 
§ 41, 3 февру ари 2015 г., и Versini-Campinchi and Crasnianski сре-
щу Франция, жалба № 49176/11, § 49, 16 юни 2016 г., и по-об що 
от нос но раз го во ри, прехва на ти вслед ст вие от под слуш ва не то на 
чужд те ле фо нен но мер, Lambert сре щу Франция, 24 ав густ 1998 г., 
§ 21, Доклади 1998-V; Amann сре щу Швейцария [ГО], жал ба 
№ 27798/95, § 45 и 61, ЕСПЧ 2000-II; Matheron сре щу Франция, 
жалба № 57752/00, § 27, 29 март 2005 г.; Valentino Acatrinei сре щу 
Румъния, жал ба № 18540/04, § 53, 25 юни 2013 г.; Ulariu сре щу 
Румъния, жал ба № 19267/05, § 46, 19 ноем ври 2013 г.; и Terrazzoni 
сре щу Франция, жалба № 33242/12, § 43, 29 юни 2017 г.).

(в) Основателност на на ме са та
85. Подобна на ме са про ти во ре чи на чл. 8 от Конвенцията, 

ос вен ако е „пред ви де на в за ко на“, ако преслед ва ня коя от за кон-
ни те це ли, пред ви де ни в чл. 2 от разпо ред ба та, и е „не об хо ди ма в 
ед но де мокра тич но об щест во“ за пости га не то на те зи це ли.

(i) „Предвидена в за ко на“
(а) Била ли е на ме са та за кон на съ образ но бъл гар ско то за ко-

но да тел ст во
86. Жалбоподателят не твър ди, че под слуш ва не то на не го вия 

клиент и слу чайно то прехва ща не на раз го во ра меж ду два ма та са 
би ли не за кон ни са ми по се бе си (вж. § 78 по-горе). Предвид уста-
но ве но то в § 88 до § 94 по-до лу ня ма не об хо ди мост то зи въпрос 
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да бъ де раз глеж дан с оглед на фак та, че съ ди ли ща та, раз гле да ли 
на ка за тел но то де ло сре щу клиен та, са приели, че ве щест ве ни те 
до ка за тел ст ве ни сред ст ва са не до пусти ми, за що то съ дията, която 
е раз ре ши ла при ла га не то на спе циал ни те ра зуз на ва тел ни сред ст-
ва, не е има ла ком пе тент ност за то ва (вж. § 9 и 17 по-горе).

87. Що се от на ся до твър де нието на жал бо по да те ля, че за паз-
ва не то на за пи са и на про то ко ла е би ло в на ру ше ние на бъл гар-
ско то за ко но да тел ст во, тряб ва да се от бе ле жи, че в своето окон-
ча тел но ре ше ние СГС е от хвър лил иска за вре ди, пре дя вен на то-
ва ос но ва ние (вж. § 28 по-горе). Обичайно Съдът не пре раз глеж-
да поста но ве но то от на ционал ни те съ ди ли ща по та ки ва въпро си 
(вж. Malone сре щу Обединеното крал ст во, 2 ав густ 1984 г., § 69, 
Серии A № 82; Kopp, цит. по-го ре, § 59; и Goranova-Karaeneva, 
цит. по-го ре, § 46). Този въпрос мо же да оста не не раз ре шен, до-
кол ко то с оглед на из ло же но то в § 88 до § 94 по-до лу на ме са та не 
е от го ва ря ла на стан дар ти те на чл. 8, ал. 2 от Конвенцията в дру го 
от но ше ние (вж., mutatis mutandis, Amann, цит. по-го ре, § 54).

(б) Качество на за ко на
88. Критерият „пред ви де на в за ко на“ по чл. 8, ал. 2 от 

Конвенцията не изиск ва просто то съ от ветст вие с пред ви де но то в 
на ционал но то за ко но да тел ст во, а в до пъл не ние пред по ла га, че 
то ва на ционал но за ко но да тел ст во е достъп но, доста тъч но пред-
ви ди мо и съ от ветст ва на прин ци па за вър хо вен ст во то на пра во то 
(вж. Malone, § 67; Kopp, § 55; и Amann, § 50 и 55, ци ти ра ни по-
горе).

89. Тайното прехва ща не и за пис ва не на те ле фо нен раз го вор 
пред ставля ва се риоз на на ме са в пра ва та, га ран ти ра ни от чл. 8 от 
Конвенцията, по ра ди което тряб ва да се ос но ва ва на „за кон“, кой-
то е осо бе но пре ци зен; съ щест ву ва не то на яс ни, под роб ни пра ви-
ла, регла мен ти ра щи то зи въпрос, е от ре ша ва що зна че ние (вж. 
Kopp, цит. по-го ре, § 72). Освен то ва са не об хо ди ми спе ци фич ни 
про це су ал ни га ран ции по от но ше ние на ко му ни ка цията меж ду 
ад во кат и клиент (вж. Saber сре щу Норвегия, жал ба № 459/18, 
§ 51, 17 де кем ври 2020 г.). Това е та ка, за що то чл. 8 от 
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Конвенцията, ма кар да га ран ти ра по ве ри тел ност та на вся ка „ко-
респон ден ция“, пре доста вя за си ле на за щи та на об ме на на ин фор-
ма ция меж ду ад во ка ти и тех ни те клиен ти (вж. Michaud сре щу 
Франция, жалба № 12323/11, § 118, ЕСПЧ 2012; R.E. сре щу 
Обединеното крал ст во, жалба № 62498/11, § 131, 27 ок том ври 
2015 г.; и Dudchenko, цит. по-го ре, § 104).

90. Дори раз го во рът меж ду жал бо по да те ля и не го вия клиент, 
стро го поглед на то, да не е съ дър жал пра вен съ вет (вж. § 8 по-
горе), той все пак е имал пра во на та ка ва за си ле на за щи та (вж. § 8 
по-горе). Независимо от об стоятел ст во то, че ко му ни ка цията меж-
ду ад во кат и клиент мо же да се от на ся до въпро си, които имат 
са мо бегла връз ка с ня как во съ деб но произ вод ст во или изоб що не 
се от на сят до та ко ва произ вод ст во, ня ма ни как во ос но ва ние меж-
ду тях да се пра ви раз гра ни че ние, до кол ко то те вся ко га за ся гат 
въпро си от частен и кон фи ден циален ха рак тер (вж. Campbell сре-
щу Обединеното крал ст во, 25 март 1992 г., § 48, Серии A № 233; 
Michaud, цит. по-го ре, § 117; и Laurent сре щу Франция, жал ба 
№ 28798/13, § 47, 24 май 2018 г.). Не е от зна че ние и да ли по вре-
ме на раз го во ра жал бо по да те лят е бил фор мал но упъл но мо щен от 
своя клиент (вж. Dudchenko, цит. по-го ре, § 103 in fi ne).

91. От пред ви де но то в чл. 33, ал. 3 от Закона за ад во ка ту ра та 
във връз ка с чл. 136, ал. 2 НПК (вж. § 34 по-горе) след ва, че за пи-
си те, из гот ве ни при изпол з ва не на спе циал ни ра зуз на ва тел ни 
сред ст ва и съ дър жа щи слу чай но прехва нат раз го вор меж ду ад во-
кат и клиент, под ле жат на не за бав но уни що жа ва не. Законода-
телството, регла мен ти ра що при ла га не то на спе циал ни ра зуз на ва-
тел ни сред ст ва в България, оба че яв но не пред виж да ни как ви 
конкрет ни про це су ал ни га ран ции, които да оси гу рят ефек тив но-
то изпъл не ние на то ва за дъл же ние на прак ти ка (вж., mutatis 
mutandis, Amann, § 61; Pruteanu, § 44; и Dudchenko, § 108–109, ци-
ти ра ни по-горе). Както ЗСРС, та ка и Законът за ад во ка ту ра та 
мъл чат по то зи въпрос (вж. § 34 и 36 по-горе). По всич ко ли чи, че 
в от но си мия пе риод не е има ло и съ деб на прак ти ка, която да вна-
ся яс но та в то ва от но ше ние (вж. § 35 по-го ре и отгр. от Versini-
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Campinchi and Crasnianski, § 55; и Terrazzoni, § 48; и две те ци ти-
ра ни по-горе).

92. Въпросът е бил раз гле дан само в ин струк цията на глав-
ния про ку рор от април 2011 г. (вж. § 37 до § 39 по-горе). Съдът е 
скло нен да приеме, че публи ку ва не то на ин струк цията в из да-
нието на Висшия ад во кат ски съ вет я е напра ви ло достъп на в 
доста тъч на сте пен за прак ти ку ва щи те ад во ка ти, ка къв то е жал бо-
по да те лят (вж. § 40 по-го ре и, mutatis mutandis, Groppera Radio 
AG and Others сре щу Швейцария, 28 март 1990 г., § 68, Серии A 
№ 173; и Autronic AG сре щу Швейцария, 22 май 1990 г., § 57, 
Серии A № 178).

93. За Съда е спор но да ли ин струк цията, която е из ця ло 
вътре шен акт, поста но вен от глав ния про ку рор в съ от ветст вие с 
пра во мо щието му да из да ва ука за ния по из вър ш ва на та от про ку-
ра ту ра та дейност, пред ставля ва „за кон“ по сми съ ла на чл. 8, ал. 2 
Конвенцията (вж., mutatis mutandis, Silver and Others сре щу 
Обединеното крал ст во, 25 март 1983 г., § 86, Серии A № 61; 
Malone, цит. по-го ре, § 68 и 79; и Amann, цит. по-го ре, § 75). 
Освен то ва е съм ни тел но да ли та зи ин струк ция пред виж да доста-
тъч но га ран ции за за щи та на слу чай но прехва на та ко му ни ка ция 
меж ду ад во кат и клиент (вж., mutatis mutandis, R. E. сре щу 
Обединеното крал ст во, § 138–141; и Dudchenko, § 107, и две те 
ци ти ра ни по-горе). Единствената разпо ред ба, от на ся ща се до та-
ка ва хи по те за, пред виж да са мо, че ако дър жав ни те ор га ни прехва-
нат раз го вор на ад во кат с клиент или с друг ад во кат и то зи раз го-
вор се от на ся до за щи та та на клиент, въз ос но ва на не го не мо же 
да бъ дат из гот вя ни ве щест ве ни до ка за тел ст ве ни сред ст ва, ос вен 
ако спе циал ни те ра зуз на ва тел ни сред ст ва не раз кри ват, че ад во-
ка тът участ ва в престъп на дейност (вж. § 39 по-горе). Това оста вя 
от во рен въпро са как ви са конкрет ни те дейст вия, които след ва да 
се пред приемат във връз ка с по доб ни до ка за тел ст ве ни ма те риали 
и как да бъ дат уни що же ни спо ред изиск ва не то на чл. 33, ал. 3 от 
Закона за ад во ка ту ра та. Инструкцията съ що та ка яв но не об хва ща 
всич ки фор ми на ко му ни ка ция меж ду ад во кат и клиент; вид но от 
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изпол з ва на та тер ми но ло гия, тя покри ва са мо та ка ва ко му ни ка-
ция, която се от на ся до за щи та та на клиент – което пред по ла га 
ве че ви сящ съ де бен спор, а ве роят но до ри са мо на ка за тел но 
произ вод ст во. На послед но, но мо же би най-важ но място с оглед 
на настоящия ка зус, ин струк цията е би ла из да де на по ве че от го-
ди на след ка то раз го во рът на жал бо по да те ля е бил прехва нат, ка-
то в пре ам бю ла ѝ е по со че но, че уреж да ни те с нея въпро си до то-
зи мо мент са би ли пред мет на про ти во ре чи ва прак ти ка (вж. § 37 
по-го ре и срв. с R. E. сре щу Обединеното крал ст во, цит. по-го ре, 
§ 140, in fi ne).

94. Липсата на доста тъч на яс но та в прав на та уред ба и от-
съст вието на про це су ал ни га ран ции, от на ся щи се конкрет но до 
уни що жа ва не то на слу чай но прехва на та ко му ни ка ция меж ду ад-
во кат и клиент, во дят до из во да, че на ме са та в пра во то на жал бо-
по да те ля по чл. 8 от Конвенцията не е би ла „пред ви де на в за ко-
на“. Следователно е на ли це на ру ше ние на та зи разпо ред ба.

(ii) Цел и не об хо ди мост на на ме са та
95. С оглед на напра ве ния по-го ре из вод не е не об хо ди мо да 

се из след ва до кол ко на ме са та е от го ва ря ла на оста на ли те изиск-
ва ния на чл. 8, ал. 2 от Конвенцията (вж. Kopp, § 76; Amann, § 63; 
и Saber, § 57 in fi ne, всич ки цит. по-горе).

II. Îòíîñíî òâúðäÿíîòî íàðóøåíèå íà ÷ë. 6, àë. 1 îò 
Êîíâåíöèÿòà

96. Жалбоподателят е напра вил оплак ва не, че (а) искът за 
обез ще те ние за вре ди, пре дя вен от не го във връз ка с прехва на тия 
раз го вор меж ду не го и клиента му, не е бил раз гле дан публич но и 
че (б) ре ше нията на съ да в хо да на то ва произ вод ст во съ що не са 
би ли публич ни. Той се е по зо вал на чл. 6, ал. 1 от Конвенцията, 
кой то в от но си ма та си част пред виж да:

„Всяко ли це при опре де ля не то на не го ви те граж дан ски пра-
ва и за дъл же ния… има пра во на спра вед ли во и публич но гле да не 
на не го во то де ло. … Съдебното ре ше ние се обя вя ва публич но, но 
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пре са та и публи ка та мо гат да бъ дат отстра ня ва ни по вре ме на це-
лия или на част от съ деб ния про цес в ин те рес на нрав ст ве ност та, 
об щест ве на та и на ционал на та си гур ност в ед но де мокра тич но об-
щест во, ко га то то ва се изиск ва от ин те ре си те на не пъл но лет ни те 
ли ца или за за щи та на лич ния жи вот на стра ни те по де ло то или 
ако съ дът сметне то ва за из вън ред но не об хо ди мо в слу чаите, в 
които по ра ди спе циал ни об стоятел ст ва публич ност та би на несла 
вре да на ин те ре си те на пра во съ дието“.

А. По до пусти мост та

1. Становищата на стра ни те
97. Правителството за явя ва, че жал бо по да те лят не е из чер-

пал вътреш ноправ ни те сред ст ва за за щи та във връз ка с те зи 
оплак ва ния, тъй ка то не е въз ра зил сре щу про веж да не то на съ-
деб ни те за се да ния при закри ти вра та. Макар жал бо по да те лят да е 
поискал от АССГ да от ме ни за секре тя ва не то на де ло то, той не е 
пов то рил иска не то си след препра ща не то му по ком пе тент ност за 
раз глеж да не от СРС.

98. Жалбоподателят из тък ва, че из рич но е напра вил иска не 
към АССГ да раз секре ти де ло то.

2. Преценката на Съда
99. Въпросът да ли, след ка то не успеш но е настоявал пред 

АССГ за раз секре тя ва не де ло то, жал бо по да те лят е тряб ва ло след 
връ ща не на де ло то на граж дан ски те съ ди ли ща да поиска от СРС 
и от СГС да го раз гле дат публич но, е не раз ли чим от въпро са да-
ли, ка то не е напра вил то ва, той мъл ча ли во се е от ка зал от пра во-
то си на публич но гле да не на де ло то му, респ. от ос но ва тел ност та 
на оплак ва не то си за лип са та на та ко ва публич но гле да не (вж., 
mutatis mutandis, Werner сре щу Австрия, 24 ноем ври 1997 г., § 31; 
Reports 1997-VII, § 31; и A. T. сре щу Австрия, жал ба № 32636/96, 
§ 27, 21 март 2002 г.). Следователно въз ра же нието на пра ви тел-
ство то за не из чер п ва не на вътреш ноправ ни те сред ст ва за за щи та 
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по те зи оплак ва ния тряб ва да бъ де раз гле да но съв мест но с оплак-
ва нията по съ щест во.

100. Оплакванията не са яв но не обос но ва ни или не до пусти-
ми на дру го ос но ва ние. Следователно те тряб ва да бъ дат приети 
за до пусти ми.

Б. По съ щест во

1. Становищата на стра ни те

(а) Становището на жал бо по да те ля
101. Жалбоподателят твър ди, че ни то пред ме тът на де ло то, 

ни то събра ни те в хо да му до ка за тел ст ве ни ма те риали са обос но-
ва ва ли ре ше нието за кла си фи ци ра не то му. Простият факт, че към 
де ло то са би ли при ло же ни ма те риали, съ дър жа щи кла си фи ци ра-
на ин фор ма ция, не е бил доста тъ чен да обос но ве из ключ ва не то 
на об щест ве ност та от про це са. Нищо не со че ло, че съ ди ли ща та са 
пре це ни ли над леж но не об хо ди мост та от то ва.

102. Жалбоподателят твър ди съ що, че е успял да по лу чи пре-
пи си от съ деб ни те ре ше ния по де ло то ед ва след по да ва не то на 
пет мол би, как то и че те са му би ли пре доста ве ни само в ре зул тат 
от послед ва ло то приема не на тъл ку ва тел но ре ше ние от ОСНК на 
ВКС. Съдилищата са за секре ти ли де ло то, без да раз гле дат въпро-
са да ли дейст ви тел но е би ло не об хо ди мо да бъ де за па зе на тайна-
та на под слу ша ния раз го вор, кой то ве че е бил опо вестен публич-
но в хо да на на ка за тел но то произ вод ст во сре щу клиен та на жал-
бо по да те ля. След от мя на та на т. 8 от част II от при ло же ние № 1 
към ЗЗКИ та ко ва кла си фи ци ра не на де ло то не е би ло за дъл жи тел-
но спо ред бъл гар ско то за ко но да тел ст во. Медий ните публи ка ции 
по по вод на съ деб ни те ре ше ния не са съ дър жа ли ин фор ма ция, 
свър за на с тех ни те мо ти ви, и не мо гат да за местят публич ност та, 
която се пости га с тях но то над леж но публи ку ва не, което все още 
не е из вър ше но. Периодът от вре ме, в кой то ре ше нията са оста на-
ли кла си фи ци ра ни, не е бил нез на чи те лен.
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(б) Становището на пра ви тел ст во то
103. Правителството под дър жа, че из ключ ва не то на публич-

ност та е би ло оправ да но, тъй ка то произ вод ст во то се е от на ся ло 
до ма те риали, съ дър жа щи кла си фи ци ра на ин фор ма ция. Изключ-
ването на публич ност та е це ля ло за паз ва не то на об щест ве ния ред 
и на ционал на та си гур ност. В ни то един мо мент жал бо по да те лят 
или не го вият ад во кат не са напра ви ли въз ра же ние сре щу то ва. 
Нещо по ве че, вся ка от две те съ деб ни ин стан ции, раз гле да ли де-
ло то, е про ве ла са мо по ед но съ деб но за се да ние и про веж да не то 
им при закри ти вра та не е за сег на ло пра ва та на жал бо по да те ля 
или спра вед ли вост та на произ вод ст во то.

104. Правителството твър ди съ що, че жал бо по да те лят е имал 
въз мож ност да се за поз нае с ре ше нията по де ло то, как то и че е 
имал въз мож ност да по лу чи ко пия от тях срав ни тел но бър зо. 
Съдебните ре ше ния са би ли декла си фи ци ра ни мно го пре ди из ти-
ча не то на пе риода, за кой то им е бил поста вен гриф за си гур-
ност. При то ва ня кол ко ме дии са публи ку ва ли ста тии за ре ше-
нието на пър воин стан цион ния съд през 2013 г., два ме се ца след 
поста но вя ва не то му и пре ди то да бъ де декла си фи ци ра но. 
Въззивното ре ше ние пък е би ло декла си фи ци ра но око ло пет ме-
се ца след поста но вя ва не то му. При то ва по ло же ние от но си тел но 
крат кият пе риод на лип са на публич ност на ре ше нията не е за сег-
нал спра вед ли вост та на произ вод ст во то.

2. Преценката на Съда

(а) Изключване на публич ност та в произ вод ст во то за вре ди
105. Относимите прин ци пи в та зи връз ка са из ло же ни по-

дроб но в ре ше нието по де ло то Николова и Вандова сре щу 
България (жал ба № 20688/04, § 67–70, 17 де кем ври 2013 г.). В 
настоящия слу чай тряб ва да се до ба ви, че ма кар публич ност та на 
про це са да допри на ся за не го ва та спра вед ли вост (вж. сред мн. др. 
Sutter сре щу Швейцария, 22 февру ари 1984 г., § 26, Серии A № 74; 
Diennet сре щу Франция, 26 сеп тем ври 1995 г., § 32, Серии A 
№ 325-A; и Martinie сре щу Франция [ГО], жал ба № 58675/00, 
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§ 39, ЕСПЧ 2006-VI), пра во то на публич но гле да не мо же да бъ де 
на ру ше но до ри ко га то секрет ният ха рак тер на произ вод ст во то не 
е на кър нил не го ва та спра вед ли вост в осе заема сте пен (вж. Kilin v. 
Russia, жал ба № 10271/12, § 111, 11 май 2021 г.). В дейст ви тел-
ност, как то е вид но от чл. 6, ал. 1 от Конвенцията (вж. § 96 по-
горе), разпо ред ба та га ран ти ра спра вед ли во то и публич но гле да не 
на де ло то.

106. Решението да се за секре ти произ вод ст во то за вре ди, во-
де но по иск на жал бо по да те ля, и та ка да се из клю чи участието на 
публи ка та от всич ки съ деб ни за се да ния по не го е би ло ос но ва но 
само на фак та, че по де ло то са би ли на лич ни ма те риали, съ дър жа-
щи кла си фи ци ра на ин фор ма ция – ве щест ве ни те до ка за тел ст ве ни 
сред ст ва, из гот ве ни при под слуш ва не то на те ле фон ния раз го вор 
на жал бо по да те ля с не го вия клиент (вж. § 21, 26 и 29 по-горе). 
Наличието в ко ри ци те на де ло то на ма те риали, съ дър жа щи кла си-
фи ци ра на ин фор ма ция, оба че не мо же ав то ма тич но да обос но ве 
из ключ ва не то на публич ност та от ця ло то произ вод ст во (вж., ма-
кар и в раз ли чен кон текст, Belashev сре щу Русия, жал ба 
№ 28617/03, § 83, 4 де кем ври 2008 г.; Nevskaya сре щу Русия, жал-
ба № 24273/04, § 38–39, 11 ок том ври 2011 г.; Romanova сре щу 
Русия, жал ба № 23215/02, § 155, 11 ок том ври 2011 г.; и Николова 
и Вандова сре щу България, ци ти ра ни по-го ре, § 74). След де кем-
ври 2014 г. то ва е приз на то в България и на на ционал но ни во, ма-
кар и фор мал но са мо от нос но на ка за тел ни те произ вод ст ва (вж. 
§ 57 по-горе).

107. Когато е ре шил да кла си фи ци ра произ вод ст во то, което 
ав то ма тич но е до ве ло до про веж да не то на всич ки съ деб ни за се да-
ния при закри ти вра та, АССГ не из глеж да да е об съ дил да ли то ва 
дейст ви тел но е би ло не об хо ди мо за за паз ва не то на дър жав на тай-
на (вж. § 21 по-горе). Решението му оче вид но е би ло про дик ту ва-
но от ме ха нич но то при ла га не на пра ви ла та за за секре тя ва не на 
съ деб ни де ла до ри в слу чаите, ко га то са мо един от ма те риали те 
по де ло то съ дър жа кла си фи ци ра на ин фор ма ция (вж. § 54 и 55 по-
горе), без да се от че те об стоятел ст во то, че ве щест ве ни те до ка за-



62 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 11/2021

тел ст ве ни сред ст ва по де ло то ве че са би ли опо весте ни публич но 
в хо да на на ка за тел ния про цес сре щу клиен та на жал бо по да те ля 
(вж. § 16 по-горе). Трудно би могло да се приеме, че простият 
факт, че ве щест ве ни те до ка за тел ст ве ни сред ст ва са би ли при до-
би ти при при ла га не на спе циал ни ра зуз на ва тел ни сред ст ва, пра ви 
тях но то съ дър жа ние кла си фи ци ра на ин фор ма ция. Това в един 
по-къ сен мо мент е приз на то и от бъл гар ския пар ла мент с от мя на-
та на т. 8 от част II на при ло же ние № 1 от ЗЗКИ през ав густ 2013 г. 
(вж. § 53 in fi ne и 57 in fi ne по-горе), как то и от ОСНК на ВКС в 
не го во то тъл ку ва тел но ре ше ние от де кем ври 2014 г., от на ся що се 
до публич ност та в на ка за тел ния про цес (вж. § 57 по-горе).

108. Дори ако за паз ва не то на кон фи ден циал ност та на 
въпрос ни те ма те риали наисти на е би ло не об хо ди мо, то ва ед ва ли 
би изиск ва ло про веж да не то на всич ки за се да ния при закри ти вра-
та (вж. Николова и Вандова сре щу България, § 75; и Diennet, § 34; 
и две те ци ти ра ни по-горе). Въпреки то ва ни то АССГ, ни то СРС 
или СГС, ко га то по-къс но са раз глеж да ли де ло то ка то пър ва и 
вто ра ин стан ция, не са раз гле да ли въз мож ност та само част от те-
зи за се да ния да се про веж да при закри ти вра та, до кол ко то то ва е 
би ло стро го не об хо ди мо да се га ран ти ра тайна та на въпрос ни те 
ма те риали (разгр. Yam сре щу Обединеното крал ст во, жал ба 
№ 31295/11, § 62, 16 яну ари 2020 г.; и от нос но об щия въпрос за 
аб со лют на та не об хо ди мост вж. Martinie, цит. по-го ре, § 40 in 
fi ne).

109. Следователно не мо же да се приеме, че е би ло стро го 
не об хо ди мо да се из клю чи публич ност та в произ вод ст во то за 
обез ще те ние за вре ди.

110. Липсата на публич ност при про веж да не то на съ деб ни 
за се да ния не мо же да бъ де оправ да на и с оглед на естест во то на 
въпро си те, пов диг на ти в хо да на произ вод ст во то. Делото се е от-
на ся ло до от го вор ност та на дър жав ни те ор га ни за твър дя но то на-
ру ше ние на пра ва та по чл. 8 от Конвенцията и не е би ло от ви со ко 
тех ни ческо естест во (вж., mutatis mutandis, Николова и Вандова, 
цит. по-го ре, § 76) или свър за но само с прав ни въпро си (вж., 
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mutatis mutandis, Malhous сре щу Чехия [ГО], № 33071/96, § 60, 12 
юли 2001 г.). Когато ед но произ вод ст во има за пред мет твър дя но 
на ру ше ние на ос нов но пра во от стра на на дър жав ни те ор га ни, об-
щест ве ният кон трол вър ху не го е от ре ша ва що зна че ние за съх ра-
ня ва не на до ве рието във вър хо вен ст во то на пра во то. Нещо по ве-
че, де ло то е би ло раз гле да но по съ щест во как то от пър ва та, та ка и 
от въз зив на та ин стан ция.

111. На послед но място, не мо же да се приеме, че жал бо по-
да те лят се е от ка зал от пра во то си на публич но раз глеж да не на 
де ло то. Малко след ка то съ дът е кла си фи ци рал произ вод ст во то, 
жал бо по да те лят не успеш но е от пра вил иска не до АССГ да от ме-
ни за секре тя ва не то (вж. § 22 по-горе). Простият факт, че той не е 
от пра вил пов тор но своето иска не на по-къ сен етап, в част ност 
пред СРС и СГС, до ка то те са раз глеж да ли де ло то ка то пър ва и 
въз зив на ин стан ция, или не е поискал те зи съ ди ли ща да про веж-
дат за се да нията си публич но, не мо же да се тъл ку ва ка то нед ву-
смислен от каз от пра во то му на публич но раз глеж да не на де ло то 
(срв., mutatis mutandis, Albert and Le Compte сре щу Белгия, 10 
февру ари 1983 г., § 35 in fi ne, Series A № 58).

112. Този про пуск не оз на ча ва и че жал бо по да те лят не е из-
чер пал вътреш ноправ ни те сред ст ва за за щи та. Молбата му до 
АССГ е да ла въз мож ност на бъл гар ски те съ ди ли ща да пре дот вра-
тят настъп ва не то на об стоятел ст ва та, които са за лег на ли в ос но-
ва та на не го во то оплак ва не пред Съда. Правителството не се е по-
зо ва ло на съ деб на прак ти ка от по-ра нен или от съ щия пе риод, от 
която да мо же да се приеме, че ако жал бо по да те лят бе ше от пра-
вил пов тор но своето иска не пред СРС и СГС, които не съм не но са 
би ли на яс но с пър во на чал но напра ве но то иска не, той е щял да 
има по-го лям шанс за успех. Тълкувателното ре ше ние на ОСНК 
на ВКС, спо ред което на ли чието на при ло же ни по на ка за тел но 
де ло ве щест ве ни до ка за тел ст ве ни сред ст ва, по лу че ни чрез изпол-
з ва не на спе циал ни ра зуз на ва тел ни сред ст ва, са мо по се бе си не е 
доста тъч но ос но ва ние за огра ни ча ва не на не го ва та публич ност, е 
прието по ве че от че ти ри ме се ца след приключ ва не то на произ-
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вод ст во то по иска на жал бо по да те ля (вж. § 28 и 57 по-го ре, срв. с 
A. T. сре щу Австрия, цит. по-го ре, § 37). Нещо по ве че, въз мож-
ност та да бъ де от пра ве на мол ба до дър жа вен ор ган да пре раз гле-
да свое ре ше ние оби чай но не пред ставля ва ефек тив но прав но 
сред ст во за за щи та (вж. Granger сре щу Обединеното крал ст во, 
№ 11932/86, ре ше ние на Комисията от 9 май 1988 г., Decisions 
and Reports 56, с. 199; Roseiro Bento сре щу Португалия (ре ше ние 
по допустимостта), жал ба № 29288/02, ЕСПЧ 2004-XII (извадки); 
и Обединена ма ке дон ска ор га ни за ция Илинден-Пирин и др. сре щу 
България (№ 2), жал ба № 41561/07 и 20972/08, § 70 in fi ne, 18 ок-
том ври 2011 г.).

113. Следователно въз ра же нието на пра ви тел ст во то за не из-
чер п ва не на вътреш ноправ ни те сред ст ва за за щи та, при съ еди не-
но към произ на ся не то по съ щест во (вж. § 99 по-горе), тряб ва да 
бъ де от хвър ле но.

114. Следва съ що та ка, че е на ли це на ру ше ние на чл. 6, ал. 1 
от Конвенцията по ра ди непро веж да не то на публич ни за се да ния в 
раз глеж да но то на ционал но произ вод ст во.

(б) Непубликуване на ре ше нията, поста но ве ни в произ вод-
ст во то

115. Относимите прин ци пи са изложени де тайл но в ре ше-
нието по де ло то Фазлийски сре щу България (№ 40908/05, § 64–66, 
16 април 2013 г.). В настоящия слу чай са мо тряб ва да се от бе ле-
жи, че изиск ва не то за публич но обя вя ва не на съ деб но то ре ше ние 
е са мостоятел но, не за ви си мо че е свър за но с об що то изиск ва не за 
спра вед ли вост на про це са (пак там, § 65). Това произ ти ча от съ-
дър жа нието на разпо ред ба та, в която пра во то на публич но обя вя-
ва не на съ деб но то ре ше ние е обо со бе но от дел но (вж. § 96 по-
горе).

116. В настоящия слу чай в ре зул тат от за секре тя ва не то на 
произ вод ст во то за обез ще те ние ре ше нията на СРС и СГС не са 
би ли обя ве ни публич но и са оста на ли кла си фи ци ра ни, а ка то та-
ки ва – и не достъп ни за об щест ве ност та, за зна чи тел ни пе риоди от 
вре ме: по ве че от го ди на и по ло ви на за пър воин стан цион но то ре-



65Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 11/2021

ше ние и бли зо шест ме се ца за въз зив но то (вж. § 25, 28, 30 и 31 
по-горе). Макар две те ре ше ния да са би ли декла си фи ци ра ни съ-
от вет но през де кем ври 2014 г. и през яну ари 2015 г. и жал бо по да-
те лят да е имал въз мож ност да по лу чи ко пия от тях, те от но во не 
са би ли публи ку ва ни на сайто ве те на съ от вет ни те съ ди ли ща, как-
во то е би ло за ко но во то изиск ва не за съ деб ни те ре ше ния в 
България след 2007 г. (вж. § 32 и 60 по-го ре, отгр. Malmberg and 
Others сре щу Русия, жал ба № 23045/05 и три дру ги, § 56, 15 яну-
ари 2015 г.). Няма до ка за тел ст ва въпре ки тях но то раз секре тя ва не 
те зи ре ше ния да са би ли обя ве ни публич но по ня ка къв друг на-
чин (вж. § 32 in fi ne по-го ре, срв. фак ти те в Yudin сре щу Русия 
[Комитет], жал ба № 9904/09, § 39 in fi ne, 11 де кем ври 2018 г.). 
Възможността стра ни те в ед но произ вод ст во да по лу чат ко пия от 
съ деб ни те ак то ве по не го не е рав ноз нач на на публи ку ва не то им 
(вж. Ryakib Biryukov сре щу Русия, жал ба № 14810/02, § 42–43, 
ЕСПЧ 2008 г.). Това, което има зна че ние, е да ли съ деб ни те ре ше-
ния са би ли напра ве ни достъп ни за об щест ве ност та под ня как ва 
фор ма (вж. Фазлийски, цит. по-го ре, § 65 in fi ne). Това не е ста на-
ло в настоящия слу чай.

117. Пълната лип са на публич ност не мо же да бъ де оправ да-
на от нуж да та да бъ де за щи те на кла си фи ци ра на та ин фор ма ция, 
за сег на та по де ло то – ве щест ве ни те до ка за тел ст ве ни сред ст ва с 
раз го во ра на жал бо по да те ля, из гот ве ни при при ла га не на спе-
циал ни ра зуз на ва тел ни сред ст ва. Първо, не публи ку ва не то на съ-
деб ни те ре ше ния е би ло после ди ца от ав то ма тич но то кла си фи ци-
ра не на ця ло то де ло, без да е би ла из вър ше на как ва то и да би ло 
пре ценка за не об хо ди мост та и про пор ционал ност та на та зи мяр ка 
(вж. Николова и Вандова, цит. по-го ре, § 85 in fi ne). Второ, на ли-
чието на кла си фи ци ра на ин фор ма ция в ма те риали те по де ло то са-
мо по се бе си не мо же да пред ставля ва доста тъч но ос но ва ние за 
от каз от публич но обя вя ва не на ця ло то съ деб но ре ше ние. Ако в 
ед но де ло се съ дър жа кла си фи ци ра на ин фор ма ция, съ щест ву ват 
тех ни ки, които да оси гу рят в ня как ва сте пен достъп на публи ка та 
до съ деб ни те ре ше ния по не го и ед новре мен но с то ва да се съх ра-
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ни кон фи ден циал ност та на чув ст ви тел на та ин фор ма ция (напр. 
кла си фи ци ра не то са мо на част от тек ста на съ деб ния акт или 
публи ку ва не то му в ре дак ти ра на форма) (вж. Фазлийски, § 69; и 
Николова и Вандова, § 85; и две те ци ти ра ни по-горе). Тази въз-
мож ност е приз на та по-къс но и от бъл гар ски те съ ди ли ща (вж. 
§ 30, 31 и 57 по-горе).

118. Следователно е на ли це на ру ше ние на чл. 6, ал. 1 от 
Конвенцията по ра ди лип са та на публич ност на съ деб ни те ре ше-
ния в раз глеж да но то на ционал но съ деб но произ вод ст во.

XI. Îòíîñíî ïðèëîæåíèåòî íà ÷ë. 41 îò Êîíâåíöèÿòà

119. Съгласно чл. 41 от Конвенцията:
„Ако Съдът уста но ви, че е има ло на ру ше ние на кон вен цията 

или на про то ко ли те към нея и ако вътреш но то пра во на ви со ко до-
го ва ря ща та стра на до пуска са мо частич но обез ще те ние за после-
ди ци те от то ва на ру ше ние, съ дът при съж да, ако то ва е не об хо ди-
мо, спра вед ли во удовлет во ре ние на по тър пев ша та стра на“.

А. Вреди
120. Жалбоподателят пре тен ди ра 5000 евро (EUR) обез ще те-

ние за при чи не ни те му „гняв и безпо мощ ност“, изпи та ни в ре зул-
тат от на ру ше нията на не го ви те пра ва по чл. 6, ал. 1 и чл. 8 от 
Конвенцията.

121. Правителството под дър жа, че са мият факт на уста но вя-
ва не на на ру ше ние би бил доста тъ чен да ком пен си ра пре тър пе ни-
те от жал бо по да те ля не иму щест ве ни вре ди. Алтернативно твър-
ди, че пре тен цията е пре ко мер на, ка то из тък ва, че в на ционал но-
то произ вод ст во той е пре тен ди рал са мо еквивалента на 767 евро 
за обез ще те ние за вре ди.

122. Като съ обра зи об стоятел ст ва та по де ло то, Съдът на ми-
ра, че уста но вя ва не то на из вър ше ни те на ру ше ния на чл. 6, ал. 1 и 
чл. 8 от Конвенцията не е доста тъч но да обез ще ти спра вед ли во 
пре тър пе ни те от жал бо по да те ля вре ди. На ос но ва ние чл. 41 от 
Конвенцията Съдът приема за спра вед ли ва и при съж да на жал бо-
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по да те ля су ма та от 3000 евро (EUR), как то и все ки евен ту ал но 
дъл жим да нък вър ху та зи су ма.

Б. Разноски
123. Жалбоподателят пре тен ди ра и 3440 евро (EUR) за ад во-

кат ско въз награж де ние за 43 ча са ра бо та, из вър ше на от не го вия 
про це су ален пред ста ви тел в произ вод ст во то пред Съда, по 80 
евро на час. Той мо ли су ма та, която му бъ де при съ де на, да бъ де 
запла те на ди рек т но по банко ва та смет ка на не го вия пред ста ви-
тел. В под кре па на своето иска не жал бо по да те лят е пред ста вил 
спо ра зу ме ние за въз награж де ние и про то кол за из ра бо те ни те ча-
со ве.

124. Правителството за явя ва, че иска не то е пре ко мер но и ня-
кол ко пъ ти по-го ля мо в срав не ние с пре тен ди ра но то в пред ход ни 
срав ни ми слу чаи по де ла сре щу България.

125. Според прак ти ка та на Съда жал бо по да те лят има пра во 
да по лу чи въз ста но вя ва не на напра ве ни те от не го раз носки, ако 
те са би ли дейст ви тел но напра ве ни, не об хо ди ми и ра зум ни по 
своя раз мер.

126. В слу чая ча со ва та став ка, уго во ре на меж ду жал бо по да-
те ля и не го вия пъл но мощ ник, е съ ща та ка то та зи, уго во ре на и 
приета за ра зум на по раз мер по дру ги ско рош ни де ла сре щу 
България с по доб на или по-мал ка слож ност (вж. Иванова и 
Черкезов сре щу България, жал ба № 46577/15, § 86 и 90, 21 април 
2016 г.; и Българска ор то док сал на ста ростил на цър к ва и др. сре-
щу България [Комитет], жал ба № 56751/13, § 99 и 102, 20 април 
2021 г.). Следователно раз ме рът на став ка та мо же да се приеме за 
ра зу мен. За смет ка на то ва в свет ли на та на слож ност та на пов диг-
на ти те по де ло то оплак ва ния пре тен ди ра ният брой ча со ве из-
глеж да пре ко ме рен. С оглед на то ва Съдът при съж да на жал бо по-
да те ля 3000 евро (EUR), как то и все ки евен ту ал но дъл жим да нък 
вър ху та зи су ма. Съобразно не го во то иска не су ма та след ва да се 
изпла ти ди рек т но по банко ва та смет ка на не го вия пред ста ви тел 
пред Съда г-жа С. Разбойникова.
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В. Лихва
127. Съдът смята за умест но лихва та за за ба ва да бъ де опре-

де ле на на ба за та на пре дел на та лихва при от пуска не на заем от 
Европейската централна банка, за ви ше на с три пунк та.

ÏÎ ÒÅÇÈ ÑÚÎÁÐÀÆÅÍÈß ÑÚÄÚÒ ÅÄÈÍÎÄÓØÍÎ:

1. Присъединява към ана ли за по съ щест во въз ра же нието на 
пра ви тел ст во то, че жал бо по да те лят не е из чер пал вътреш ноправ-
ни те сред ст ва за за щи та във връз ка с оплак ва нията си по чл. 6, 
ал. 1 от Конвенцията, и го от хвър ля.

2. Обявява жал ба та за до пусти ма.
3. Реши, че е на ли це на ру ше ние на чл. 8 от Конвенцията.
4. Реши, че е на ли це на ру ше ние на чл. 6, ал. 1 от Конвенцията 

по ра ди из ключ ва не то на об щест ве ност та от съ деб ни те за се да ния 
по де ло то за обез ще те ние за вре ди, за ве де но от жал бо по да те ля.

5. Реши, че е на ли це на ру ше ние на чл. 6, ал. 1 от Конвенцията 
по ра ди лип са та на публич ност на съ деб ни те ре ше ния, поста но ве-
ни в произ вод ст во то по иска на жал бо по да те ля за обез ще те ние за 
вре ди.

6. Реши, че:
(а) от вет на та дър жа ва след ва да запла ти на жал бо по да те ля в 

три ме се чен срок от да та та, в която ре ше нието ще ста не окон ча-
тел но на ос но ва ние чл. 44, ал. 2 от Конвенцията, след ни те су ми, 
кон вер ти ра ни във ва лу та та на дър жа ва та от вет ник по кур са, ва ли-
ден към да та та на пла ща не то:

(i) 3000 (три хиляди) евро обез ще те ние за не иму щест ве ни 
вре ди, как то и все ки евен ту ал но дъл жим да нък вър ху те зи су ми;

(ii) 3000 (три хиляди) евро за раз носки, как то и все ки евен ту-
ал но дъл жим да нък вър ху та зи су ма, които да бъ дат изпла те ни 
ди рек т но по банко ва та смет ка на не го вия представител пред Съда 
г-жа С. Разбойникова;

(б) от из ти ча не то на по со че ния три ме се чен срок до изпла ща-
не то на су ми те се дъл жи проста лихва вър ху го ре по со че ни те су-
ми в раз мер на пре дел на та лихва при от пуска не на заем от 
Европейската централна банка, за ви ше на с три пунк та.
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7. Отхвърля оста на ла та част от пре тен цията на жал бо по да-
те ля за спра вед ли во обез ще те ние.

Изготвено на ан глийски език и обя ве но в пис ме на фор ма на 
16 ноем ври 2021 г. съглас но чл. 77, § 2 и 3 от Правилата на Съда.

Андреа Тамиети,    Тим Айке,
секре тар      председател


