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ÏÐÀÂÀ ÍÀ ×ÎÂÅÊÀ

ÄÅËÎÒÎ ÑÒÅÔÀÍÎÂ ÑÐÅ ÙÓ ÁÚËÃÀÐÈß

ЧЕТВЪРТО ОТДЕЛЕНИЕ
(Жалба № 26198/13)

РЕШЕНИЕ
СТРАСБУРГ

2 февру ари 2021 г.
Настоящото ре ше ние е окон ча тел но. То мо же да пре тър пи 

ре дак цион ни про ме ни.

Ïî äå ëî òî Ñòåôàíîâ ñðå ùó Áúëãàðèÿ
Европейският съд по пра ва та на чо ве ка (Четвърто отделение) 

в състав от:
Тим Айке (Tim Eicke), пред се да тел,
Фарис Вехабович (Faris Vehabović)
Пере Пастор Виланова (Pere Pastor Vilanova), съ дии,
и Илзе Фрайвирт (Ilse Freiwirth), за мест ник-секре тар на от-

де ле нието,
ка то взе пред вид:
че жал ба та (№ 26198/13) сре щу Република България е по да-

де на до Съда на 28 март 2013 г. на ос но ва ние чл. 34 от Кон вен-
цията за за щи та на пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди (Кон-
вен цията) от бъл гар ския граж да нин г-н Владимир Пелов Сте фа-
нов („жал бо по да те лят“);

че е взе то ре ше ние да се съ об щи на бъл гар ско то пра ви тел-
ство („пра ви тел ст во то“) за жал ба та;

и ста но ви ща та на стра ни те,
след об съж да не в закри то за се да ние на 12 яну ари 2021 г.
поста но ви след но то ре ше ние, прието на съ ща та да та.
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ÂÚÂÅÄÅÍÈÅ
1. Предмет на де ло то е оплак ва не то, че с из каз ва не на ми-

нистъ ра на вътреш ни те ра бо ти, напра ве но в хо да на ви ся що до съ-
деб но произ вод ст во във връз ка с престъпле ния, за които се твър-
ди, че би ли из вър ше ни от жал бо по да те ля, е би ло на ру ше но пра-
во то на жал бо по да те ля по чл. 6, т. 2 от Конвенцията да бъ де счи-
тан за не ви нен до до каз ва не на про тив но то.

ÏÎ ÔÀÊÒÈÒÅ
2. Жалбоподателят е ро ден през 1973 го ди на.
3. След смър т та на жал бо по да те ля на 5 юни 2018 г. си нът му, 

г-н Владимир Владимиров Стефанов, е из ра зил же ла нието си да 
под дър жа жал ба та на не го во място.

4. Синът на жал бо по да те ля е пред ставля ван от г-жа З. Сте-
фанова и г-жа И. Василева, ад во ка ти, прак ти ку ва щи в гр. София.

5. Правителството е пред ставля ва но от своите аген ти към 
Министерството на пра во съ дието г-жа М. Коцева и г-жа М. Хри-
стова.

6. Фактите по слу чая, пред ста ве ни от стра ни те, мо же да бъ-
дат обоб ще ни по след ния на чин.

7. На не уточ не на да та жал бо по да те лят бил приз нат за ви но-
вен за гра беж и убийст во, из вър ше ни през 1997 г., и осъ ден на 
ли ша ва не от сво бо да. През 2011 г. бил ос во бо ден пред сроч но от 
зат во ра.

8. През сеп тем ври 2011 г. след из вър шен в гр. Благоевград 
въ оръ жен гра беж жал бо по да те лят от но во бил за дър жан. По вре-
ме на своето бяг ст во из вър ши те лят на престъпле нието стре лял по 
по ли цейски слу жи те ли и от вля къл ня кол ко ду ши. Срещу жал бо-
по да те ля би ли пов диг на ти ня кол ко об ви не ния и той бил за дър-
жан под стра жа. На 17 яну ари 2013 г. мяр ка та му за не от кло не ние 
би ла за ме не на с „до ма шен арест“, тъй ка то по вре ме на за дър жа-
не то му здра ве то му се вло ши ло. Към то зи мо мент во де но то сре-
щу не го произ вод ст во би ло все още на етап раз след ва не в до съ-
деб на та фа за.

9. Няколко дни по-къс но, на 25 яну ари 2013 г., ми нистъ рът 
на вътреш ни те ра бо ти бил гост на „Панорама“ – по пу ляр но ве-
чер но пре да ва не по Българската на ционал на те ле ви зия. Обсъж-
дайки дейност та на пра во съд на та систе ма, той за явил след но то:
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„За мен е важ но ин сти ту циите да ра бо тят в ин те рес на об-
щест во то. Да се ръ ко во дим от вър хо вен ст во то на за ко на. И мо га 
да ви дам мно го при ме ри, които са фра пи ра щи, за що то не ка да си 
при пом ним за Владимир Пелов, кой то знаете, че пре ди го ди на и 
ня кол ко ме се ца напра ви въ оръ жен гра беж на зла тар ско ате лие в 
Ботевград. Впоследствие той се от тегли, ка то от не про ти во за кон-
но един ав то мо бил, а в ав то мо би ла бе ше ед на же на с де те, стре ля 
по по ли цейски слу жи те ли и ко га то ви дях ме не го ва та биогра фия, 
се ока за, че... е из вър шил съ щия по до бен обир на зла тар ско ате-
лие, впослед ст вие е из вър шил и убийст во, за което е по лу чил 
20-го диш на при съ да. След 10 го ди ни за добро по ве де ние той е 
пус нат пред сроч но. Една го ди на по-къс но, да же ня ма и ед на го-
ди на, из вър ш ва то зи въ оръ жен гра беж, кой то е в Ботевград“.

10. Изказването на ми нистъ ра на вътреш ни те ра бо ти про-
дъл жи ло с кри ти ка от нос но фак та, че на ционал ни те съ ди ли ща са 
опре де ли ли на жал бо по да те ля мяр ка „до ма шен арест“.

11. С окон ча тел но ре ше ние от 5 май 2016 г. жал бо по да те лят 
е осъ ден за въ оръ же ния гра беж, из вър шен през 2011 го ди на.

ÏÐÈËÎÆÈÌÎ ÂÚÒÐÅØÍÎ ÏÐÀÂÎ
12. Общите пра ви ла на де лик т но то пра во са регла мен ти ра ни 

в чл. 45–54 ЗЗД, приет през 1951 г. По-точ но чл. 45, ал. 1 ЗЗД 
пред виж да, че все ки е длъ жен да попра ви вре ди те, които ви нов но 
е при чи нил дру ги му. Според чл. 49 ЗЗД то зи, кой то е въз ло жил 
на дру го ли це ня как ва ра бо та, от го ва ря за вре ди те, при чи не ни от 
не го при или по по вод на изпъл не нието на та зи ра бо та.

ÏÎ ÏÐÀÂÎÒÎ
I. Ïî ïðåä âà ðè òåë íèÿ âúïðîñ

13. Правителството оспор ва пра во то на си на на жал бо по да-
те ля да под дър жа жал ба та на място то на своя ба ща след не го ва та 
смърт на 5 юни 2018 г. (вж. § 3 по-горе). Правителството под дър-
жа, че пра во то да бъ деш счи тан за не ви нен до до каз ва не на про-
тив но то е из клю чи тел но лич но и непрехвър ли мо, как то и че 
смър т та на жал бо по да те ля ня ма връз ка с пред ме та на де ло то. 
Пра вителството се по зо ва ва на прието то от Съда по де ло то Sanles 
v. Spain (ре ше ние по допустимостта), № 48335/99, ЕСПЧ 2000 
XI).

14. Синът на жал бо по да те ля по соч ва, че той е бли зък род ни-
на и наслед ник на жал бо по да те ля. Той под дър жа, че ко га то Съдът 
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тряб ва да пре це ни да ли наслед ни ци те на жал бо по да те ля мо гат да 
под дър жат жал ба та, от ре ша ва що зна че ние е не да ли со че но то ка-
то за сег на то пра во е прехвър ли мо, а да ли наслед ни ци те при те жа-
ват ле ги ти мен ин те рес от иска не то Съдът да се произ не се по де-
ло то. Синът на жал бо по да те ля из тък ва, че има мо рал но то за дъл-
же ние да пред приеме не об хо ди ми те дейст вия, за да бъ де постиг-
на та спра вед ли вост. Наред с дру ги ре ше ния той се по зо ва ва на 
ре ше нието на Съда по Ergezen v. Turkey (№ 73359/10, 8 април 
2014 г.).

15. Решението по де ло то Sanles (цит. по-горе), на което се 
по зо ва ва пра ви тел ст во то, се от на ся до слу чай, в кой то наслед ник 
е искал да по да де жал ба до Съда от име то на по чи на лия. Съдът е 
приел, че по соч ва ни те ка то на ру ше ни пра ва са непрехвър ли ми, и 
е приел жал ба та за не до пусти ма. В ре ди ца дру ги слу чаи, в които 
жал бо по да те ли те са по чи на ли в хо да на ви ся що то пред Съда 
произ вод ст во, ко га то е раз глеж дал въпро са да ли тех ни те наслед-
ни ци или близ ки род ни ни имат ле ги ти мен ин те рес да поискат 
про дъл жа ва не то на произ вод ст во то, Съдът от но во е раз глеж дал 
да ли пра ва та, чието на ру ше ние е би ло твър дя но, са прехвър ли ми, 
или не (вж. напр. Thévenon v. France (ре ше ние по допустимостта), 
№ 2476/02, ЕСПЧ 2006 III; Angelov and Angelova v. Bulgaria (ре-
ше ние по допустимостта), № 16510/06, 7 де кем ври 2010 г.; Bittó 
and Others v. Slovakia, № 30255/09, § 74, 28 яну ари 2014 г.).

16. Независимо от то ва в по-ско ро раз гле да ни де ла, при 
които жал бо по да те ли те са по чи на ли в хо да на произ вод ст во то 
пред Съда, Съдът е приел, че ре ша ва щият кри те рий е не да ли раз-
глеж да ни те пра ва са прехвър ли ми към наслед ни ци те, же лаещи 
про дъл жа ва не то на произ вод ст во то, а да ли ка то прин цип но по ло-
же ние наслед ни ци те мо гат да обос но ват на ли чието на ле ги ти мен 
ин те рес да поискат от Съда да се произ не се по де ло то, произ ти-
чащ от из ра зе но то от жал бо по да те ля же ла ние да упраж ни своето 
лич но пра во да по да де жал ба (вж. Ergezen, цит. по-го ре, § 29; Ivko 
v. Russia, № 30575/08, § 68, 15 де кем ври 2015 г.; и Provenzano v. 
Italy, № 55080/13, § 96, 25 ок том ври 2018 г.). Съдът е приел съ що, 
че прин цип но во де ни те пред не го де ла за чо веш ки пра ва имат мо-
рал но из ме ре ние и близ ки те на жал бо по да те ля мо гат да имат ле-
ги ти мен ин те рес от то ва да га ран ти рат, че ще бъ де постиг на та 
спра вед ли вост до ри след смър т та на жал бо по да те ля (вж. Malhous 
v. the Czech Republic (ре ше ние по допустимостта) [ГО], 
№ 33071/96, ЕСПЧ 2000 XII).



54 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 2/2021

17. Връщайки се към настоящия слу чай, Съдът по соч ва, че 
ли це то, тър се що про дъл жа ва не то на произ вод ст во то, е си нът на 
жал бо по да те ля, т.е. бли зък член на се мейст во то му и не гов 
наслед ник (вж. § 3 по-горе). Като се имат пред вид оста на ли те 
фак ти по слу чая и из ло же ни те по-го ре съ обра же ния, Съдът на ми-
ра, че си нът на жал бо по да те ля има ле ги ти мен ин те рес да под дър-
жа жал ба та от име то на своя ба ща и да по лу чи произ на ся не.

II. Îòíîñíî òâúð äÿ íî òî íà ðó øå íèå íà ÷ë. 6, ò. 2 îò 
Êîíâåíöèÿòà

18. Жалбоподателят е напра вил оплак ва не по чл. 6, т. 2 от 
Конвенцията, че със своето из каз ва не от 25 яну ари 2013 г. ми-
нистъ рът на вътреш ни те ра бо ти е за явил, че жал бо по да те лят е ви-
но вен за из вър ш ва не то на престъпле нията от 2011 г., ма кар той 
да не е бил осъ ден с вляз ла в си ла при съ да за тях.

19. Според чл. 6, т. 2 от Конвенцията:
„Всяко ли це, об ви не но в престъпле ние, се счи та за не вин но 

до до каз ва не на ви на та му в съ от ветст вие със за ко на“.

А. По до пусти мост та
20. Правителството пра ви въз ра же ние за не из чер п ва не на 

вътреш ноправ ни те сред ст ва за за щи та. Правителството твър ди, 
че жал бо по да те лят е имал въз мож ност да пре дя ви де лик тен иск 
по си ла та на съ от вет ни те разпо ред би на ЗЗД (вж. § 12 по-горе). В 
под кре па на своето въз ра же ние пра ви тел ст во то е при ло жи ло три 
съ деб ни ре ше ния, поста но ве ни в хо да на ед но произ вод ст во, по 
де лик тен иск сре щу Министерството на вътреш ни те ра бо ти, по-
да ден от ли це, което в из каз ва не пред ме диите е би ло на ре че но от 
ди рек то ра на Главна ди рек ция „Национална по ли ция“ „бан дит“. 
Софийският град ски съд е от хвър лил пре тен цията на ище ца по 
про це су ал ни съ обра же ния не за ви си мо от прин цип на та ѝ ос но ва-
тел ност (Решение № 4133/12.06.2017 г. на Софийския град ски съд 
по гр. д. № 7714/2015 г.). След то ва Софийският апе ла ти вен съд е 
при съ дил на жал бо по да те ля 500 (петстотин) лв., рав ня ва щи се на 
255 евро, ка то обез ще те ние за не иму щест ве ни вре ди (Решение 
№ 2648/19.12.2017 г. на Софийския апелативен съд по в. гр. д. 
№ 3943/2017 г.), но в край на смет ка то ва ре ше ние е от ме не но от 
Върховния ка са ционен съд от но во на про це су ал ни ос но ва ния 
(Решение № 99/03.07.2019 г. по гр. д. № 1876/2018 г. на ВКС, 
IV г. о.). Последващият ход на произ вод ст во то е неясен.



55Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 2/2021

21. Жалбоподателят под дър жа, че ре ше нията на Софийския 
град ски съд и Софийския апе ла ти вен съд, ци ти ра ни по-го ре, не са 
влез ли в си ла и не са до ка за тел ст во за на ли чието на ефек тив но 
вътреш ноправ но сред ст во за за щи та.

22. Общите прин ци пи от нос но из чер п ва не то на вътреш-
ноправ ни те сред ст ва за за щи та са обоб ще ни в ре ше нието по 
Vučković and Others v. Serbia [ГО] (пред ва ри тел ни становища) 
(№ 17153/11 и 29 дру ги, § 69–77, 25 март 2014 г.). Съдът в част-
ност приема по от но ше ние на те жест та на до каз ва не, че пра ви-
тел ст во то, което твър ди, че ня кое вътреш ноправ но сред ст во за 
за щи та не е би ло из чер па но, има за дъл же нието да до ка же не го ва-
та ефек тив ност (пак там, § 77).

23. В пред ход ни сход ни слу чаи сре щу България Съдът е 
приемал, че пра ви тел ст во то не е успя ло да де мон стри ра, че 
вътреш ноправ но то сред ст во, на което се по зо ва ва и в настоящия 
слу чай – де лик тен иск по Закона за за дъл же нията и до го во ри те 
(вж. § 12 и § 20 по-горе), мо же да се счи та за ефек тив но по сми съ-
ла на чл. 35, т. 1 от Конвенцията (вж. Maslarova v. Bulgaria, 
№ 26966/10, § 35 и § 38, 29 яну ари 2019 г., и Lolov and Others v. 
Bulgaria, № 6123/11, § 48–51, 21 февру ари 2019 г.). В настоящия 
слу чай пра ви тел ст во то е пред ста ви ло три ре ше ния на на ционал-
ни те съ ди ли ща, поста но ве ни в хо да на ед но произ вод ст во, и се е 
по зо ва ло най-ве че на ре ше нието на Софийския апе ла ти вен съд, с 
което на жал бо по да те ля е би ло при съ де но обез ще те ние за не иму-
щест ве ни вре ди за на ру ше ние на пра во то му да бъ де счи тан за 
не ви нен до до каз ва не на про тив но то (вж. § 20 по-горе). Но то ва 
ре ше ние, как то и ре ше нието на Софийския град ски съд са би ли 
от ме не ни и не са влез ли в си ла. Следователно Съдът не би мо гъл 
са мо на то ва ос но ва ние да стиг не до раз ли чен от напра ве ния в 
пред ход ни те ре ше ния из вод от нос но ефек тив ност та на въпрос но-
то вътреш ноправ но сред ст во (в обр. см. – Posevini v. Bulgaria, 
№ 63638/14, § 53–55, 19 яну ари 2017 г., къ де то ед но ре ше ние, 
което оба че е вляз ло в си ла, е би ло доста тъч но за Съда да приеме, 
че има ра зум но очак ва не за успех на де лик т ния иск и сле до ва тел-
но е на ли це вътреш ноправ но сред ст во, което тряб ва да бъ де 
използвано).

24. Съответно Съдът приема, че пра ви тел ст во то не е де мон-
стри ра ло на ли чието на ефек тив но вътреш ноправ но сред ст во за 
за щи та, и от хвър ля въз ра же нието за не из чер п ва не то му.
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25. На послед но място, Съдът приема, че оплак ва не то не е 
яв но не обос но ва но или не до пусти мо на дру го ос но ва ние, по со че-
но в чл. 35 от Конвенцията, по ра ди което го приема за до пусти мо.

Б. По съ щест во
26. Жалбоподателят твър ди, че ми нистъ рът на вътреш ни те 

ра бо ти е за явил „ка те го рич но“, „не съм не но“ и „в съ об щи тел на 
фор ма“, че ба ща му е из вър ши тел на престъпле ния, въпре ки че 
раз след ва не то по тях е би ло в своята до съ деб на фа за. Изказването 
му не мо же да пред ставля ва кри ти чен по ли ти чески ко мен тар. 
Изказването е би ло напра ве но в из вест но те ле ви зион но пре да ва-
не, гле да но от мно жест во хо ра.

27. Правителството за явя ва, че из каз ва не то на ми нистъ ра на 
вътреш ни те ра бо ти от 25 яну ари 2013 г. е би ло напра ве но спон-
тан но и че той всъщ ност не е ко мен ти рал да ли спо ред не го жал-
бо по да те лят е ви но вен за престъпле нията, из вър ше ни през 2011 г. 
Делото сре щу жал бо по да те ля е би ло да де но ка то при мер за ра бо-
та та на съ деб на та систе ма в стре ме жа на ми нистъ ра да напра ви 
кри ти чен по ли ти чески ко мен тар.

28. Според прак ти ка та на Съда пре зум п цията за не ви нов-
ност по чл. 6, т. 2 от Конвенцията е на ру ше на, ако длъж ност но 
ли це напра ви из каз ва не за об ви ня ем, че е из вър шил престъпле-
ние, ако из ра зя ва по зи цията, че той е ви но вен, пре ди ви на та му да 
е би ла до ка за на по пред ви де ния в за ко на на чин (вж. сред мн. др. 
Allenet de Ribemont v. France, 10 февру ари 1995 г., § 35–36, Серии 
A № 308, и Velyo Velev v. Bulgaria, № 16032/07, § 46, ЕСПЧ 2014 
(извлечения)). В та къв кон текст при из каз ва не то на длъж ност но-
то ли це е ва жен под бо рът на ду ми от нос но об ви ня емия, кой то не 
е бил съ ден и приз нат за ви но вен (вж. Daktaras v. Lithuania, 
№ 42095/98, § 41, ЕСПЧ 2000 X). Въпросът да ли из каз ва не то на 
длъж ност но ли це е на ру ши ло прин ци па на пре зум п цията за не ви-
нов ност тряб ва да бъ де ре шен съ образ но конкрет ни те об стоятел-
ст ва по слу чая (вр. Natsvlishvili and Togonidze v. Georgia, 
№ 9043/05, § 103, ЕСПЧ 2014 (извлечения), и Lolov and Others, 
цит. по-го ре, § 63).

29. В настоящия слу чай жал бо по да те лят се е опла кал по по-
вод на напра ве но то от ми нистъ ра на вътреш ни те ра бо ти из каз ва-
не по на ционал на те ле ви зия, ци ти ра но в § 9 по-го ре. Изказването 
е би ло напра ве но по по вод на фак та, че жал бо по да те лят е бил 
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поста вен под „до ма шен арест“ от на ционал ни те съ ди ли ща, което 
об стоятел ст во е би ло кри ти ку ва но от ми нистъ ра.

30. Дори Съдът да е го тов да приеме, че ду ми те на ми нистъ-
ра са би ли спон тан но из ка за ни по вре ме на жи во те ле ви зион но 
пре да ва не, до ка то ми нистъ рът е да вал при ме ри за не одобря ва ни 
от не го ре ше ния на на ционал ни те съ ди ли ща, Съдът за по ре ден 
път за явя ва, че ми нистъ рът ка то длъж ност но ли це, заема що ви со-
ка длъж ност, е бил длъ жен да под би ра ду ми те си вни ма тел но (вж. 
§ 28 по-горе).

31. Съобразно фак ти те по слу чая и конкрет но изпол з ва ни те 
ду ми Съдът на ми ра, че въпрос но то из каз ва не е отиш ло от въд ко-
мен тар на от но си мо то фак ти ческо раз ви тие на съ би тията или 
обяс не ние, че ед но ли це е би ло за по доз ря но в из вър ш ва не то на 
престъпле ния (вж., mutatis mutandis, Gutsanovi v. Bulgaria, 
№ 34529/10, § 200, ЕСПЧ 2013 г. (извлечения), и Alexey Petrov v. 
Bulgaria, № 30336/10, § 70, 31 март 2016 г.): из каз ва не то мо же да 
съз да де у зри те ли те впе чат ле нието, че жал бо по да те лят без съм-
не ние е из вър шил въ оръ жен гра беж, стре лял е по по ли цейски 
слу жи те ли, взел е ко ла и е от вля къл на ми ра щи те се в нея хо ра. 
Изказването е би ло напра ве но в мо мент, в кой то раз след ва не то на 
те зи престъпле ния все още е би ло ви ся що (вж. § 8 по-горе).

32. Съдът е сти гал до по до бен из вод за на ру ше ние на чл. 6, 
т. 2 от Конвенцията по мно жест во пред ход ни де ла, вклю чи тел но 
сре щу България (вж. из меж ду дру ги Gutsanovi, § 201; Alexey 
Petrov, § 74; и Maslarova, § 46, всич ки цит. по-го ре; Butkevičius v. 
Lithuania, № 48297/99, § 53, ЕСПЧ 2002 II (извлечения); и Petrov 
and Ivanova v. Bulgaria, № 45773/10, § 46, 31 март 2016 г.). Съдът 
не виж да при чи на да стиг не до по-раз лич но заклю че ние в 
настоящия слу чай.

33. Съответно е до пус на то на ру ше ние на чл. 6, т. 2 от 
Конвенцията.

III. Îòíîñíî ïðè ëî æå íèåòî íà ÷ë. 41 îò Êîíâåíöèÿòà
34. Съгласно чл. 41 от Конвенцията:
„Ако Съдът уста но ви, че е има ло на ру ше ние на Конвенцията 

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, Съдът 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“.
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35. Синът на жал бо по да те ля пре тен ди ра 3500 евро обез ще-
те ние за не иму щест ве ни вре ди.

36. Правителството твър ди, че пре тен цията е пре ко мер на.
37. Съдът на ми ра, че жал бо по да те лят тряб ва да е пре тър пял 

не иму щест ве ни вре ди в ре зул тат от уста но ве но то по-го ре на ру-
ше ние на не го ви те пра ва. Съдът пот вър ж да ва, че чле но ве на се-
мейст во то, които имат пра во то да под дър жат жал ба та след смър-
т та на жал бо по да те ля, мо гат да заемат не го во то място и в пре тен-
цията на спра вед ли во обез ще те ние, вклю чи тел но пре тен цията за 
не иму щест ве ни вре ди (Sargsyan v. Azerbaijan (спра вед ли во обез-
щетение) [ГО], № 40167/06, § 53, 12 де кем ври 2017 г.). Като съ-
обра зи об стоятел ст ва та по де ло то, Съдът приема за спра вед ли ва 
и при съж да пре тен ди ра на та от си на на жал бо по да те ля су ма от 
3500 евро

38. Синът на жал бо по да те ля пре тен ди ра и 1800 лв., рав ня ва-
щи се на 920 евро, запла те ни от не го вия ба ща за ад во кат ско то му 
пред ста ви тел ст во пред Съда. В под кре па на та зи пре тен ция си нът 
на жал бо по да те ля е пред ста вил до го вор за ад во кат ска по мощ от 
27 март 2013 г. и фак ту ри. Той пре тен ди ра и су ма та от 28,80 ле ва 
(15 евро) за по щен ски раз хо ди, ка то пред ста вя ка со ви бо но ве за 
то ва.

39. Правителството на ми ра су ма та за ад во кат ско пред ста ви-
тел ст во за пре ко мер на.

40. Съдът приема, че пре тен ди ра ни те раз носки са би ли 
дейст ви тел но напра ве ни, не об хо ди ми и ра зум ни по своя раз-
мер. По та зи при чи на Съдът при съж да на си на на жал бо по да те ля 
су ма та в пъл ния ѝ раз мер от 935 евро, как то и все ки евен ту ал но 
дъл жим да нък вър ху та зи су ма.

41. На послед но място, Съдът счи та 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 Евро пейската централна банка, за ви ше на с три 
пунк та.

ÏÎ ÒÅÇÈ ÑÚÎÁÐÀÆÅÍÈß ÑÚÄÚÒ ÅÄÈÍÎÄÓØÍÎ:
1. Прие, че си нът на жал бо по да те ля, г-н Владимир Влади-

миров Стефанов, има ле ги ти мен ин те рес да про дъл жи да участ ва 
в произ вод ст во то на място то на своя ба ща.

2. Прие, че жал ба та е до пусти ма.
3. Реши, че е до пус на то на ру ше ние на чл. 6, т. 2 от 

Конвенцията.
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4. Реши, че:
(а) от вет на та дър жа ва след ва да запла ти на г-н Владимир 

Владимиров Стефанов в три ме се чен срок след ни те су ми:
(i) 3500 (три хи ля ди и петстотин) 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) 935 (де ветсто тин три де сет и пет) евро за раз носки, как то 
и все ки евен ту ал но дъл жим да нък вър ху та зи су ма;

(b) 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 Евро-
пейската централна банка, за ви ше на с три пунк та.

Изготвено на ан глийски език и обя ве но в пис ме на фор ма на 
2 февру ари 2021 г. съглас но чл. 77, § 2 и § 3 от Правилника на 
Съда.

Илзе Фрайвирт,      Тим Айке,
за мест ник-секре тар     пред се да тел


