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В настояща та ста тия е пред ста вен кра тък об зор на дейност та 
на Европейския съд по пра ва та на чо ве ка (ЕСПЧ) през из ми на ла-
та го ди на. Наред с то ва е напра вен преглед на ре ше нията, поста-
но ве ни по бъл гар ски жал би през 2021 го ди на. Тя ня ма за цел да 
пред ста ви под ро бен ана лиз на от дел ни те ак то ве на Съда, а по-
ско ро да очер тае ед на об ща кар ти на на прак ти ка та му ка то ця ло и 
по бъл гар ски те де ла.

В пред го во ра към докла да на ЕСПЧ за дейност та му през 
2021 г. не го вият пред се да тел – г-н Роберт Спаньо, из тък ва, че из-
ми на ла та го ди на е би ла клю чо ва.1 Процесът на ре фор ми ра не на 
систе ма та за пра во раз да ва не, за поч нал след кон фе рен цията в 
Интерлакен през 2020 г., успеш но за вър ш ва след осъ щест вя ва не-
то на ре ди ца вътреш ни ре фор ми как то в ме то ди те на ра бо та, та ка 
и в ра циона ли зи ра не то на про це ду ри те с цел да се по ви ши ефек-
тив ност та. Той обръ ща се риоз но вни ма ние на по ли ти ка та на 
приори ти за ция, която и за в бъ де ще ще про дъл жи да бъ де във фо-
ку са на вни ма ние на Съда. Според не го е настъ пил мо мен тът за 
ед на но ва па ра диг ма, при която на пре ден план не след ва да се 
поста вя са мо броят на приклю чи ли те де ла, а как са би ли ре ше ни 
най-важ ни те (приоритетните) слу чаи. Новата стра те гия на Съда е 
на со че на към иден ти фи ци ра не то на клю чо ви де ла, които поста-

* Доктор по пра во.
1 Вж. докла да на след на та стра ни ца: https://echr.coe.int/Pages/home.aspx? 

p=court/annualreports&c=fre. 
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вят важ ни пробле ми във връз ка със за щи та та на пра ва та на чо ве-
ка. Към настоящия мо мент са иден ти фи ци ра ни око ло 530 та ки ва 
де ла, които за ся гат след ни те пробле ми: сво бо да та на из ра зя ва не, 
пра во то на спра вед лив про цес, те ле фон ни те под слуш ва ния и 
тайно то наблю де ние на жур на листи, жал би те, от на ся щи се до 
пан де мията, дискри ми на цията по от но ше ние на сек су ал ни те мал-
цин ст ва, пра во то на ин фор ма ция и за мър ся ва не то на окол на та 
сре да.

Наред с то ва от 1 сеп тем ври 2021 г. за пе риод от две го ди ни 
е ре ше но съста ви те от три ма съ дии (т.нар. Комитети) да из гот вят 
ре ше нията си (по до пусти мост и по същество) с по-крат ки мо ти-
ви (до 2000 думи), тъй ка то то ва са най-ве че пов та ря щи се слу-
чаи, които са би ли пред мет на раз глеж да не от Камарата и по тях 
има добре уста но ве на прак ти ка. По то зи на чин се це ли да се на-
ма ли за ба вя не то в поста но вя ва не то на съ деб ни те ак то ве.

Другото клю чо во съ би тие в дейност та на Съда е вли за не то в 
си ла на Протокол № 15 към Европейската кон вен ция за пра ва та 
на чо ве ка на 1 ав густ 2021 г., чието при ла га не за поч на от 1 февру-
ари 2022 го ди на. Чрез не го се поста вя ак цент вър ху прин ци пи те 
на суб си диар ност та, очер та ни в пре ам бю ла на Конвенцията.

В ре зул тат на ре фор ми те от послед ни те го ди ни тен ден цията 
за посте пен но на ма ля ва не на броя на ре гистри ра ни те жал би се за-
паз ва, ка то ви ся щи те жал би през 2021 г. са 70 150. Най-го лям е 
де лът на жал би те от три дър жа ви – Русия, Турция и Украйна 
(съот вет но 24%, 21,7%, 16,2%). Следващите места се заемат от 
Румъния, Италия, Полша и Азербайджан. България се на реж да 
ед ва на 15-о място с 537 жал би.

През 2021 г. ЕСПЧ поста но ви 34 ре ше ния сре щу стра на та ни 
по съ щест во то на спо ра – по 51 жал би.2 Едно от тях е на Голямото 
от де ле ние (по де ло то X and Others v. Bulgaria), 21 са поста но ве ни 
от Камара от 7 съ дии, а 12 от тях – от Комитет от три ма съ дии, 
тъй ка то жал би те са пов ди га ли пов та ря щи се оплак ва ния, които 
ве че са би ли раз глеж да ни от Съ да. В срав не ние с пред ход ни те го-

2 Несъответствието меж ду две те циф ри се дъл жи на об стоятел ст во то, че 
по ня кои де ла за об що раз глеж да не са би ли обе ди не ни по ня кол ко жал би, а 
ре ше нието по всич ки тях е ед но. 
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ди ни мо же да се кон ста ти ра, че броят на поста но ве ни те ре ше ния 
през 2021 г. се добли жа ва до то зи от ми на ла та го ди на, ко га то те 
са би ли 37, и надвишава значително то зи през 2019 г., ко га то са 
би ли ед ва 19.

Най-мно го са уста но ве ни те на ру ше ния по чл. 3 – забра на на 
из те за нията, на не ху ман но то и уни зи тел ното тре ти ра не – се дем 
на брой, след ва ни от те зи по чл. 6 в не го ви те на ка за тел ни (в че ти-
ри жалби) и граж дан ски (в пет жалби) аспек ти, и пра во то на мир-
но пол з ва не на соб ст ве ност та по чл. 1 от Протокол № 1 – в пет 
ре ше ния. Следва да се напра ви уго вор ка та, че под бо рът на са ми-
те жал би е из вел имен но на ру ше ния по по со че ни те тек сто ве, но 
то ва съв сем не оз на ча ва, че най-го лям е броят на жал би те тък мо 
по тях.

Наред с то ва са поста но ве ни и 28 ре ше ния по до пусти мост 
по 45 жал би, от които 7 са обя ве ни за не до пусти ми3, а оста на ли-
те де ла са приклю чи ли с пости га не то на приятел ско спо ра зу ме-
ние меж ду стра ни те или с под пи са на ед ностран на декла ра ция от 
пра ви тел ст во то, с която то приз на ва на ру ше нието и приема да 
изпла ти пред ло же но то от Съда обез ще те ние. Най-често то ва са 
би ли оплак ва ния за ло ши те ма те риал ни усло вия в места та за ли-
ша ва не от сво бо да и за лип са та на ефек тив но вътреш ноправ но 
сред ст во за за щи та.

Във вре ме ви аспект мо же да се кон ста ти рат две тен ден ции. 
От ед на стра на, се наблю да ва стре меж да се ре шат най-ста ри те по 
вре ме жал би, ре гистри ра ни меж ду 2010 и 2016 г. (об що 23). От 
дру га, е на ла га ща та се по ли ти ка на приори ти за ция, която е ви ди-
ма, за що то са поста но ве ни ре ше ния по жал би, ре гистри ра ни през 
2017–2020 г.

Три от жал би те са кла си фи ци ра ни в пър во ни во по важ ност, 
а още шест – във вто ро. Това е ин ди ка тор за зна чи мост та на 
пробле ми те, които спо ред Съда са пов диг на ти в тях и заслу жа ват 
осо бе но вни ма ние. По-до лу ще бъ де пред ста вен кра тък преглед 
имен но на те зи ре ше ния.

3 По вся ка от тях Съдът из ла га мо ти ви, които са ми по се бе си заслу жа ват от-
де лен ана лиз. 
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Решенията, които са ква ли фи ци ра ни в пър во ни во по 
зна чи мост, са по де ла та Ribcheva and Others v. Bulgaria4, 
Handzhiyski v. Bulgaria5 и Todorov and Others v. Bulgaria6 (в което 
са обе ди не ни за раз глеж да не 7 жал би на 14 жалбоподатели).

Първото от тях е във връз ка с де по зи ра на та жал ба от майка-
та, съпру га та и дъ ще ря та на офи цер, убит по вре ме на по ли цейска 
опе ра ция по за дър жа не то на въ оръ же но то ли це П. П. в Лясковец 
на 14 март 2014 г. ЕСПЧ уста но вя ва на ру ше ние на про це дур ния 
аспект на чл. 2 по по вод на раз след ва не то на при чи ни те за смър т-
та на ко ман до са. Съдът на ми ра, че ос вен от го вор ност та на пре кия 
убиец власти те са би ли длъж ни да раз след ват да ли длъж ност ни 
ли ца са допри несли за смър т та на офи це ра чрез небреж ни дейст-
вия или про пуски при пла ни ра не то и про веж да не то на опе ра-
цията и пред приели ли са ра зум ни мер ки, за да за щи тят жи во та на 
офи це ра. Наред с то ва про ве де ни те вътреш ни раз след ва ния са 
има ли чисто слу же бен ха рак тер, лип с ва ла е вся как ва публич ност, 
ин фор ма цията в тях е би ла кла си фи ци ра на и близ ки те не са има-
ли достъп до нея в про дъл же ние на ня кол ко го ди ни. Тези се риоз-
ни про пуски в дейст вията на власти те по по вод на при чи не на та 
смърт ве роят но са да ли ос но ва ние на Съда да ква ли фи ци ра де ло-
то в пър во ни во на зна чи мост.

Второто ре ше ние – Handzhiyski v. Bulgaria, е по по вод на 
санк циони ра не то на жал бо по да те ля на ос но ва ние Указа за бор ба 
сре щу дреб но то ху ли ган ст во за то ва, че е поста вил вър ху па мет-
ни ка на Димитър Благоев в Благоевград шап ка на Дя до Коледа и 
чер вен чу вал с над пис „Оставка“. Съдът на ми ра, че е би ло до пус-
на то на ру ше ние на пра во то на из ра зя ва не на мне ние на жал бо по-
да те ля, кой то чрез своите дейст вия е из ра зил про теста си сре щу 
управля ва що то пра ви тел ст во, а не е це лял да осъ ди исто ри ческа-
та ро ля на Димитър Благоев. Наред с то ва те зи дейст вия не са би-
ли свър за ни с на си лие, ни то фи зи чески са повре ди ли па мет ни ка.7 

4 Аpplications nos. 37801/16, 39549/16 and 40658/16, 30 mars 2021. 
5 Аpplication no. 10783/14, 6 April 2021. 
6 Аpplications nos. 50705/11 and 6 others, 13 July 2021.
7 Подобен е ка зу сът, по кой то не от дав на бе поста но ве но още ед но ре ше-

ние от Съда – Genov and Sarbinska v. Bulgaria (Application no. 52358/15), 30 
November 2021. В не го жал бо по да те ли те са би ли осъ де ни за ху ли ган ст во 
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Установеното на ру ше ние на чл. 10 от Конвенцията не е свър за но 
с непро пор ционал ност та на на ло же на та санк ция, а с нейна та не-
ос но ва тел ност и ве роят но ЕСПЧ би искал да обър не вни ма ние на 
на ционал ния съд, че съ щест ву ват и нестан дар т ни фор ми на из ра-
зя ва не на мне ние, които не би след ва ло да са обект на на ка за тел-
но преслед ва не.

Третото ре ше ние, кла си фи ци ра но в пър во ни во по зна чи-
мост – Todorov and Others v. Bulgaria, е свър за но с раз лич ни 
оплак ва ния за на ру ше ния на Конвенцията по по вод на от не то то 
иму щест во на жал бо по да те ли те по Закона за от не ма не в полза на 
държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, приет 
през 2005 го ди на. Жалбите са раз гле да ни в свет ли на та на чл. 1 от 
Протокол № 1 във връз ка с пра ви ло то за кон трол вър ху соб ст ве-
ност та. Съдът на ми ра на ру ше ние на прин ци па на про пор ционал-
ност в че ти ри от слу чаите, тъй ка то на ционал ни те съ ди ли ща 
изоб що не са из след ва ли на ли чието на при чин но-след ст ве на 
връз ка меж ду из вър ше но то престъпле ние и евен ту ал но при до би-
ти те не за кон ни до хо ди от не го, а сля по са при ло жи ли пре зум п-
цията на чл. 4 от за ко на от 2005 го ди на. Наред с то ва на ционал ни-
те съ ди ли ща не са по со чи ли да ли стойност та на ак ти ви те, които 
тряб ва да бъ дат от не ти, се рав ня ва на уста но ве но то не съ от ветст-
вие меж ду при хо ди те и раз хо ди те на жал бо по да те ли те. При оста-
на ли те три жал би не е уста но ве но на ру ше ние, тъй ка то на ционал-
ни те съ ди ли ща в мо ти ви те си са обос но ва ли не съ от ветст вието 
меж ду ле гал ни те при хо ди на жал бо по да те ли те и тех ни те до хо ди 
въз ос но ва на наз на че ни те съ деб но-ико но ми чески ек спер ти зи. 
Аргументите на ЕСПЧ би ха могли да бъ дат изпол з ва ни ка то свое-
обра зен стан дарт от стра на на бъл гар ския съд при при ла га не то на 
за ко на.

Решенията, кла си фи ци ра ни във вто ро ни во по зна чи-
мост, са раз но образ ни по пов диг на ти те в тях пробле ми.

Делото D c. Bulgarie8 е по по вод на непре доста вя не то на 
меж ду на род на закри ла на тур ски жур на лист, опи тал се да пре ми-

по ра ди то ва, че са оц ве ти ли па мет ни ка на пар ти за ни те пред цен тра ла та на 
БСП в София. И в то зи слу чай Съдът уста но вя ва на ру ше ние на чл. 10. 

8 Requête no 29447/17, 13 juillet 2021. 
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не не за кон но бъл га ро-ру мън ска та гра ни ца след не успеш ния 
преврат през юли 2016 г. сре щу тур ския пре зи дент Ердоган, по ра-
ди което е би ло до пус на то на ру ше ние на чл. 3 в не го ви те ма те-
риал ни аспек ти. Съдът приема, че ни то един от ком пе тент ни те 
ор га ни, кои то сa били ан га жи рани със слу чая, не е приел обяс не-
нията на жал бо по да те ля ка то иска не за за щи та. Съответно не е 
за поч на та и про це ду ра по пре доста вя не на меж ду на род на закри-
ла. ЕСПЧ е из не на дан, че при на лич на та ин фор ма ция от нос но 
риско ве те жал бо по да те лят да бъ де под ло жен на не ху ман но тре-
ти ра не или из те за ние бъл гар ски те власти са от ка за ли да про ве рят 
фак ти те. Съдът сти га до из во да, че съ от вет ни те от го вор ни ин сти-
ту ции не са изпъл ни ли за дъл же нието си за сътруд ни чест во, 
изиск ва но в произ вод ст во то по за щи та. Не е под ми нат и фак тът, 
че жал бо по да те лят не е имал достъп до ад во кат или до пред ста-
ви тел на спе циали зи ра на непра ви тел ст ве на ор га ни за ция, която 
би му по мог на ла да пре це ни да ли по ло же нието му по раж да пра во 
на меж ду на род на закри ла. Съдът обръ ща вни ма ние и на из клю-
чи тел на та бър зи на, с която жал бо по да те лят е пре да ден на тур ски-
те власти и която съ що му е попре чи ла да упраж ни пра во то си на 
за щи та. Заповедта за де пор ти ра не е изпъл не на не за бав но, без 
жал бо по да те лят да е имал въз мож ност да раз бе ре съ дър жа нието 
ѝ и да поиска спи ра не на изпъл не нието ѝ съглас но дейст ва що то 
за ко но да тел ст во. Тази бър зи на – в рам ки те на 24 ча са след ареста 
на жал бо по да те ля на бъл га ро-ру мън ска та гра ни ца, е до ве ла до 
превръ ща не то на съ щест ву ва щи те прав ни сред ст ва в неефек тив-
ни на прак ти ка и сле до ва тел но – не достъп ни. Класифицирането 
на жал ба та във вто ро ни во по зна чи мост в слу чая би могло да се 
възприеме ка то обръ ща не на вни ма ние на бъл гар ски те ин сти ту-
ции, че ко га то въпро сът е свър зан с иска не за пре доста вя не на 
меж ду на род на закри ла и съ щест ву ва се риозен риск при ек спул-
си ра не то му ли це то да бъ де под ло же но на не ху ман но от но ше ние, 
те след ва да проявят осо бе но ста ра ние и от го вор ност при пре-
ценка та на всич ки фак ти и об стоятел ст ва.
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В ре ше нието по де ло то Vasil Vasilev v. Bulgaria9 Съдът уста-
но вя ва на ру ше ния как то на чл. 6, § 1, та ка и на чл. 8 ЕКПЧ по ра ди 
то ва, че те ле фо нни те раз го во ри меж ду жал бо по да те ля – ад во кат 
по про фе сия, и не гов клиент са би ли за пи са ни и вклю че ни ка то 
част от до ка за тел ст ва та по на ка за тел но то де ло въпре ки напра ве-
но то иска не да бъ дат из клю че ни от не го. След приключ ва не то на 
на ка за тел но то произ вод ст во с оправ да тел на при съ да жал бо по да-
те лят пре дя вя ва иск по ЗОДОВ и то ва произ вод ст во е за секре те-
но, тъй ка то по не го е при ло же но на ка за тел но то де ло, в което е 
има ло кла си фи ци ра на ин фор ма ция. Съдът под ла га на кри ти ка 
пре ценка та на Административния съд ав то ма тич но да из клю чи 
публич ност та на про це са са мо по ра ди на ли чието на кла си фи ци-
ра на ин фор ма ция, без да ана ли зи ра на ру ша ва ли се ня как ва тай на 
на дър жа ва та, или не. Извън гор но то съ обра же ние лип са та на 
публич ни за се да ния не е би ла оправ да на и по ра ди естест во то на 
прав ния спор. Делото се е от на ся ло до от го вор ност та на дър жав-
ни те ор га ни за пред по ла гаемо на ру ше ние на пра ва та по чл. 8 от 
Конвенцията. Наред с то ва е бил възпре пятст ван и са мият достъп 
до съ деб но то ре ше ние и то не е ста на ло публич но достояние. 
Съдът обръ ща вни ма ние, че не публи ку ва не то на ре ше нията е ре-
зул тат от ав то ма тич но то кла си фи ци ра не на ця ло то де ло, без как-
ва то и да е оценка на не об хо ди мост та и про пор ционал ност та на 
та зи мяр ка. Това е проблем, кой то про дъл жа ва да съ щест ву ва в 
прак ти ка та на съ ди ли ща та и е кон ста ти ран в пред ход ни ре ше ния 
на ЕСПЧ по бъл гар ски де ла. Наред с то ва е уста но ве но на ру ше-
ние и на чл. 8 по ра ди лип са на доста тъч но яс но та в прав на та рам-
ка и не об хо ди ми те про це су ал ни га ран ции, свър за ни с уни що жа-
ва не то на слу чай но прехва на ти те раз го во ри меж ду ад во кат и 
клиент. Именно кон ста ти ра не то на то зи се риозен проблем по ра ди 
про пуски в за ко но да тел ст во то ве роят но е и при чи на та де ло то да 
бъ де кла си фи ци ра но във вто ро ни во по зна чи мост.

Решението по де ло то Miroslava Todorova c. Bulgarie10 е ем-
бле ма тич но по ня кол ко са мостоятел ни при чи ни. То е по по вод на 
дис ципли нар ни те произ вод ст ва сре щу съ дия Мирослава 

9 Аpplication no. 7610/15, 16 november 2021. 
10 Requête no 40072/13, 19 octobre 2021.
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Тодорова, пре диз ви ка ни от нейни те публич ни кри тич ни по зи ции 
в ка чест во то ѝ на пред се да тел на Съюза на съ диите в България в 
пе риода 2009–2012 г. сре щу дейност та на Висшия съ де бен съ-
вет. EСПЧ кон ста ти ра, че е би ла на ли це на ме са в сво бо да та на 
из ра зя ва не на жал бо по да тел ка та по въпро си от де бат, които са 
пред ставля ва ли об щест вен ин те рес, и тя е участ ва ла в тях в ка-
чест во то си на пред се да тел на про фе сионал но то сдру же ние на 
съ диите, за то ва би след ва ло сво бо да та ѝ на из ра зя ва не да се пол-
зва с по-ви со ко ни во на за щи та. Поради то ва Съдът заклю ча ва, че 
на ме са та е би ла непро пор ционал на на преслед ва на та цел. За пър-
ви път по бъл гар ско де ло Съдът уста но вя ва на ру ше ние на чл. 18 
от Конвенцията.11 След за дъл бо чен ана лиз той сти га до заклю че-
нието, че пре обла да ва ща та цел на обра зу ва ни те дис ципли нар ни 
произ вод ст ва сре щу жал бо по да тел ка та не е би ла да га ран ти ра 
спаз ва не то на сро ко ве те за приключ ва не на де ла та, а да я на ка-
же и спла ши по ра ди кри тич на та ѝ по зи ция по от но ше ние на 
Висшия съ де бен съ вет и изпъл ни тел на та власт. Сериозността 
на на ру ше нието по чл. 18 от Конвенцията е ве роят на та при чи-
на де ло то да бъ де кла си фи ци ра но във вто ро ни во по зна чи мост.

Интерес по своето естест во пред ставля ва ре ше нието на 
ЕСПЧ по де ло то Yocheva and Ganeva v. Bulgaria, в което е уста но-
ве но на ру ше ние на чл. 14 във връз ка с чл. 8, тъй ка то по прин цип 
слу чаите, ко га то Съдът приема, че ос нов но то на ру ше ние е свър-
за но със забра на за дискри ми на ция, са мно го ред ки. Делото е по 
по вод на лип са та на въз мож ност за по лу ча ва не на се мей ни по мо-
щи от са мот ни май ки, чиито де ца не са при поз на ти, тъй ка то в 
Закона за се мейни те по мо щи е уре де но, че тя се пре доста вя са мо 
на де ца с „един жив ро ди тел“ (т.е. ако де те то ня ма два ма ро ди те-
ли в ак та си за раж да не, по доб на по мощ не му се предоставя). 
Доколкото пробле мът опи ра до не съ вър ше на та за ко но да тел на 
регла мен та ция и би мо гъл да до ве де до мно жест во по доб ни жал-
би, а и по ра ди фак та, че до се га то зи въпрос не е бил пов ди ган, 

11 Той гла си, че „огра ни че нията, до пусти ми в съ от ветст вие с та зи Конвенция 
по от но ше ние упраж ня ва не то на опре де ле ни пра ва и сво бо ди, не мо гат да се 
при ла гат с цел, раз лич на от та зи, за чието осъ щест вя ва не са пред ви де ни“. С 
дру ги ду ми, сво бо да та на из ра зя ва не мо же да бъ де огра ни ча ва на са мо на ос но-
ва нията, из ло же ни в чл. 10, § 2, но не и по дру ги при чи ни. 
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то ва по вся ка ве роят ност да ва ос но ва ние на Съда да кла си фи ци ра 
де ло то във вто ро ни во по зна чи мост.

Две ре ше ния, в които са уста но ве ни на ру ше ния на пра во то 
на мир но пол з ва не на соб ст ве ност та, са кла си фи ци ра ни във вто ро 
ни во по важ ност. Едното от тях е по де ло то Sakskoburggotski and 
Chrobok v. Bulgaria, по което Съдът кон ста ти ра, че след въз ста но-
вя ва не то на зе ми те от гор ския фонд на жал бо по да те ли те и за поч-
на ла та тър гов ска ек сплоата ция на ло же ният мо ра то ри ум от стра-
на на Народното събра ние за как ва то и да би ло тър гов ска дейност, 
лип са та на краен срок на та зи забра на и не въз мож ност та да бъ де 
ата ку ван то зи акт по ка къв то и да би ло на чин са поста ви ли жал-
бо по да те ли те в си ту ация на не си гур ност за не опре де лен пе риод 
от вре ме и та ка е бил на ру шен прин ци път на про пор ционал-
ност. Това са и ос но ва нията, по ра ди които ве роят но жал ба та е 
кла си фи ци ра на във вто ро ни во по важ ност, а не за ра ди лич ност та 
на жал бо по да те ли те.

По вто ро то де ло – Stoyanov and Tabakov v. Bulgaria (№ 2), 
Съдът кон ста ти ра, че об щин ски те власти не са се съ обра зи ли с 
не го во то пред ход но ре ше ние от 2013 г. (по жал ба № 34130/04) и 
са про дъл жи ли да пред приемат раз лич ни дейст вия, чрез които да 
възпре пятст ват пра во то на жал бо по да те ли те за пре фе рен циал но 
за ку пу ва не на наема ния от тях офис в сгра да, която е об щин ска 
соб ст ве ност. Съдът от бе ляз ва, че не въз мож ност та жал бо по да те-
ли те да по лу чат изпъл не нието на окон ча тел ни те ре ше ния в ре-
зул тат на пов тор ни дейст вия на Общинския съ вет, на со че ни към 
възпре пятст ва не на изпъл не нието на съ деб ни те ре ше ния, е до-
пъл ни те лен при мер за „осо бе на не добро съ вест ност“ от не го ва 
стра на и пред ставля ва не оправ да на на ме са в пра во то на мир но 
пол з ва не на соб ст ве ност та. Установени са ед новре мен но на ру ше-
ния как то на чл. 6, § 1, та ка и на чл. 1 от Протокол № 1. 
Класифицирането на то ва ре ше ние във вто ро ни во по важ ност по 
вся ка ве роят ност се дъл жи на твър де яв но то не же ла ние на об-
щин ски те власти да се съ обра зят с кон ста та циите на пър во то ре-
ше ние на ЕСПЧ и про дъл жа ва щи те не за кон ни дейст вия в на ру-
ше ние на чл. 1 от Протокол № 1.

Прегледът на го ре по со че ни те ре ше ния по бъл гар ски те жал-
би, кла си фи ци ра ни в пър во и вто ро ни во по важ ност, со чи, че 
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ЕСПЧ уста но вя ва пробле ми как то в нор ма тив на та уред ба по 
опре де ле ни въпро си, та ка и в спаз ва не то на стан дар ти те, из ра бо-
те ни от не го, във връз ка с при ла га не то на Конвенцията от стра на 
на раз лич ни дър жав ни ин сти ту ции. Очевидно Съдът на ми ра, че в 
те зи две на со ки съ щест ву ват се риоз ни про пуски, които би след-
ва ло да бъ дат пре одо ле ни, за да не се сти га до кон ста ти ра не на 
пов та ря щи се на ру ше ния. Във връз ка с то ва оче вид но ме ха низ-
мът за из ра бот ва не и при ла га не на ге не рал ни мер ки за изпъл не-
ние на поста но ве ни те ре ше ния, кой то дейст ва у нас, стра да от съ-
щест ве ни не доста тъ ци и е твър де му ден и неефек ти вен. Причи-
ните не се ко ре нят в дейност та на Дирекцията за про це су ал но 
пред ста ви тел ст во на Министерството на пра во съ дието, а пре ди 
всич ко в не же ла нието на дру ги те дър жав ни ин сти ту ции и ор га ни 
да проявят по-го ля ма заин те ре со ва ност и ак тив ност и да се вклю-
чат по-ан га жи ра но в из ра бот ва не то на съ от вет ни те мер ки с цел 
из бяг ва не то на кон ста ти ра ни те пробле ми (би ло ка то за ко но да-
тел ни про ме ни, би ло чрез пред приема не то на съ от вет ни дейст вия 
за про мя на на ня кои по роч ни прак ти ки в тях на та не посред ст ве на 
работа). Вероятно се на ла га да бъ де из ра бо те на нор ма тив на уред-
ба, която по им пе ра ти вен на чин и с опре де ля не на край ни сро ко-
ве да за дъл жа ва от го вор ни те ин сти ту ции да раз ра бо тят ге не рал ни 
мер ки след поста но вя ва не на ре ше ния на ЕСПЧ. Особено ко га то 
те са по дела, кла си фи ци ра ни в пър во и вто ро ни во по зна чи мост.


