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ÇÀÙÎ, ÊÎÃÀ È ÊÀÊ ÄÀ ÏÀÇÈÌ ÏÐÀÂÎÒÎ ÎÒ 
ÇÀÊÎÍÀ? (ÇÀ ÖÅÍÍÎÑÒÍÈß ÏÎÄÕÎÄ Â ÏÐÀÂÎÒÎ 

È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÒÎ)

Ìèõàèë Åêèìäæèåâ*

* Ïðàâàòà íà ÷îâåêà ïî âðåìå íà êðèçè

Природните и со циал ните ка таклиз ми са из пи та ние как то за 
ико но ми ка та и по ли ти ка та, та ка и за прав ни те устои на де мокра-
тич ни те об щест ва. Терористичните ата ки след на ча ло то на XXI 
век, бе жан ски те въл ни след Араб ска та про лет, COVID пан де-
мията и война та в Украйна на ло жи ха ad hoc пре де фи ни ра не на 
ба лан си те меж ду ин ди ви ду ал ни те пра ва и на въз мож ности те на 
дър жа ви те да ги огра ни ча ват в за щи та на об щи цен ности ка то об-
щест ве на та си гур ност и здра ве опаз ва не то. Конвенцията за за щи-
та на пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди (КЗПЧОС) и 
Договорът за функ циони ра не то на Европейския съ юз (ДФЕС) 
пред виж дат в та ки ва си ту ации свое образ ни „бу фе ри“, поз во ля ва-
щи вре мен но и про пор ционал но на риска, кой то го на ла га, огра-
ни ча ва не на пра ва и сво бо ди, свър за ни с на чи на на жи вот, на ви-
ци те и по ве де нието ни. „Патриотичният акт“, приет от пра ви тел-
ст во то на САЩ не посред ст ве но след 11.09.2001 г., чието дейст-
вие про дъл жи до 2015 г., поз во ли сле де не на граж да ни без съ деб-
но раз ре ше ние и пре да ва не на за дър жа ни ли ца на дру ги дър жа ви 
да же при риск да бъ дат под ло же ни на мъ че ния. Актът пред виж да 
до ри въз мож ност за убийст во на аме ри кан ски граж да ни по раз по-
реж да не на пре зи ден та. Тогава Германия прие за кон, поз во ля ващ 
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на власти те да сва лят зав зе ти от те ро ристи път ни чески са мо ле ти, 
за да спа сят жи во та на хо ра та на зе мя та, кой то през 2006 г. бе ше 
от ме нен от Федералния кон сти ту ционен съд.

България за се га е по ща де на от теж ки те ро ристич ни ак то ве и 
от воен на ин ва зия. Въпреки то ва опас ност та от те рор след атен та-
ти те в САЩ от 11.09.2001 г. обусло ви нор ма тив ни про ме ни, огра-
ни ча ва щи пра во то на за щи та при те ро ристич на запла ха, и раз ши-
ри пра во мо щията на спе циал ни те служ би за кон трол на ко респон-
ден цията и на лич ния ни жи вот чрез спе циал ни ра зуз на ва тел ни 
сред ст ва (СРС).

В на ча ло то на COVID кри за та от 2020 г. бъл гар ски те граж-
да ни на соб ст вен гръб раз бра ха, че в за щи та на пра во то на жи вот 
и на здрав на та систе ма драстич но мо гат да бъ дат огра ни че ни сво-
бо да та на прид виж ва не и пра во то на ли чен жи вот, а СРС мо гат да 
се при ла гат как то за раз кри ва не на престъпле ния, та ка и за кон-
трол на ан ти пан де мич ни те мер ки, които в про ме не ния фак ти-
чески кон текст ста ват аспект на об щест ве на та си гур ност.

* Êðèçèñíèòå íîðìàòèâíè ïðîìåíè – ñðåäñòâî çà 
ñúõðàíÿâàíå íà öåííîñòíèÿ è ïðàâíèÿ ïîðÿäúê

Войната в Украйна от на ча ло то на 2022 г. съ що по ка за от но-
си тел ност та и про мен ли вия ин тен зи тет на дър жав на та закри ла на 
пра ва и сво бо ди, оби чай но смя та ни за не от ме ни ми и непри кос но-
ве ни. В име то на жи во та, с на деж да за по-бърз край на война та, 
по ре ше ние на Европейския съ юз (ЕС) дър жа ви членки „бло ки ра-
ха“ ак ти ви на банки, фир ми и част ни ли ца под тях на юрис дик ция, 
„под кре пя щи ре жи ма на Путин“ – мяр ка, не мисли ма в мир но вре-
ме и при вид но не съв мести ма с вър хо вен ст во то на пра во то и с 
прав на та си гур ност. Несъвместимостта е „при вид на“, за що то 
точ но вър хо вен ст во то на пра во то и прав на та си гур ност на ла гат в 
из вън ред ни си ту ации из вън ред ни мер ки за приори ти зи ра не на 
ос нов ни те пра ва и сво бо ди съ образ но цен ност на та им йе рар хия и 
ха рак те ра на запла ха та сре щу тях. В пе риод на со циал но спо-
койст вие ня ма пря ка ко ре ла ция меж ду пра во то на жи вот и пра во-
то на соб ст ве ност. Те съ щест ву ват без кон ф лик т но, по лу ча вай ки 
дъл жи ма та дър жав на закри ла, без да се на ла га да бъ дат кон ф рон-
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ти ра ни по меж ду им и йе рар хи зи ра ни. Когато оба че „зам ра зя ва не-
то“ на при те жа ния, ма кар и ин ди рек т но, мо же да пре дот вра ти 
смърт, в име то на чо веш кия жи вот ка то вис ша цен ност „непри-
кос но ве на та“ част на соб ст ве ност мо же да бъ де огра ни че на. 
Според стан дар ти те на ЕСПЧ и на Съда на Европейския съ юз 
(СЕС) та зи на ме са тряб ва да е вре мен на и да не над хвър ля не об-
хо ди мо то за пости га не на ле ги тим на та цел – огра ни ча ва не на ху-
ма ни тар но то бед ст вие, при чи не но от война та. Върховенството на 
пра во то и прав на та си гур ност оз на ча ват пре ди всич ко устойчи-
вост на „цен ност на та пи ра ми да“ на об щест во то и на прав ни те 
прин ци пи, които я кре пят. За раз ли ка от тях ста бил ност та на нор-
ма тив на та уред ба е цен ност са мо в спо кой на со циал на сре да, ко-
га то да ва пред ви ди мост в ре гу ла цията на об щест ве ни те от но ше-
ния. При рез ки со циал ни тур бу лен ции съ щи те прин ци пи на ла гат 
адек ват ни нор ма тив ни про ме ни, це ля щи ефек тив на за щи та на 
цен ност но то яд ро в про ме не на та сре да. Върховенството на пра-
во то и прав на та си гур ност не изиск ват не из мен ност на нор ма тив-
на та ре гу ла ция, а съх ра ня ва не на ба зис ния пра во по ря дък, раз би-
ран ка то йе рар хия на цен ности те и на прав ни те прин ци пи, които 
ги бра нят в но ви те ре ал ности, вклю чи тел но чрез нор ма тив ни 
про ме ни. Легитимните очак ва ния на прав ни те су бек ти не след ва 
да бъ дат ин терпре ти ра ни ка то очак ва ния за непро ме ни мост на 
прав ни те нор ми, а на цен ност на та им сър це ви на. Непредвидимите 
про ме ни във фак ти ческия кон текст, „чер ният ле бед“, кой то ве че 
на ри ча ме „но во то ре ал но“, обусла вят нуж да та от гъв ка вост и 
адап тив ност на нор ма тив на та „об вив ка“ на цен ности те, чиято 
закри ла е цел и същ ност на пра во то. Ето за що „зам ра зя ва не то“ и 
до ри кон фиска цията на част на соб ст ве ност, които из глеж дат не-
съв мести ми с прин ци пи те на пра во то в мир но вре ме, мо же да са 
оправ да на мяр ка при вой на. Относително кон стант но то цен ност-
но яд ро на пра во ва та дър жа ва на ла га във воен но по ло же ние яс но 
приори ти зи ра не на пра во то на жи вот спря мо „непри кос но ве на та“ 
част на соб ст ве ност, сво бо да та на сло во то и пра во то на ин фор ма-
ция. Подхода за приори ти зи ра не на цен ности те за смет ка на из-
мен чи вост та на нор ма тив но то им „покри тие“ ще на ри чам в след-
ва що то из ло же ние „цен ностен под ход“.
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* Êàê äà ñè âúðíåì ïðàâàòà, êîãàòî êðèçàòà 
ïðèêëþ÷è?

Според Ювал Харари огра ни че нията на пра ва та и сво бо ди те, 
въ ве де ни при из вън ред ни по ло же ния, имат лош на вик да на джи-
вя ват при чи ни те, обусло ви ли на ла га не то им. Има експе ри мент с 
жа ба, поста ве на в посте пен но нагря ва на во да, която вместо ряз ко 
да из ско чи от тен дже ра та, уми ра от из то ще ние, за що то енер гията 
ѝ оти ва за адап та ция към про ме ня ща та се сре да. Така и ние свик-
ва ме с рестрик циите по вре ме на кри за и по ня ко га забра вя ме да 
си вър нем сво бо да та, ко га то бу ря та от ми не. Колкото по-крех ка е 
де мокра тич на та тра ди ция в да де на дър жа ва, тол ко ва по-го лям е 
рискът огра ни че нията на пра ва та ни, на ло же ни от из вън ред на си-
ту ация, да оста нат и след края на кри за та, която ги обусла вя. 
Същите цен ности и прин ци пи те, които ни на ла гат са мо огра ни че-
ния в труд ни вре ме на, са ос но ва ние за реставра ция на огра ни че-
ни те в кри за та по-пе ри фер ни пра ва, ко га то нор мал ност та бъ де 
въз ста но ве на.

* Âúòðåøíîïðàâíè ïðîöåäóðè çà âúçñòàíîâÿâàíå íà 
ïðàâíàòà íè ñôåðà ñëåä îòïàäàíå íà ïðè÷èíèòå çà 

ðåäóöèðàíåòî º

Когато в из вън ред но по ло же ние със за кон са въ ве де ни огра-
ни че ния на ос но вни пра ва и сво бо ди, които не са от ме не ни след 
нор ма ли зи ра не то на си ту ацията, въз ста но вя ва не на уред ба та, 
пред шест ва ща кри за та, мо же да се тър си чрез иска не до Конститу-
ционния съд (КС) за обя вя ва не на про ти во кон сти ту цион ност на 
кри зис ни те за ко но да тел ни мер ки. Пример в та зи на со ка е 
Решение № 15/17.11.2020 г. на Конституционния съд по к. д. 
№ 4/2020 г. С то ва ре ше ние, по иска не на на род ни пред ста ви те ли 
от 44-тото Народно събра ние (НС), Конституционният съд обя ви 
за про ти во кон сти ту цион ни раз по ред би на Закона за елек трон ни-
те съ об ще ния (ЗЕС), приети с преходните и заклю чи тел ни раз по-
ред би на Закона за мер ки те и дейст вията по вре ме на из вън ред но-
то по ло же ние от 24.03.2020 го ди на. В кон текста на COVID кри за-
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та те зи нор ми до пус на ха не за ба вен достъп, без пред ва ри те лен 
съ де бен кон трол, на ши рок кръг ли ца от раз лич ни служ би и ин-
сти ту ции до т.нар. тра фич ни дан ни (дан ни за ко му ни ка ционен 
трафик). В съ от ветст вие с ле ги тим на та цел – ми ни ма ли зи ра не на 
ще ти те от не поз на та та пан де мия, дър жа ва та по лу чи въз мож ност 
остро да ин тер ве ни ра в лич на та сфе ра на граж да ни те, кон тро ли-
рай ки чрез пре кия достъп до тра фич ни дан ни пра во то на ли чен 
жи вот и непри кос но ве ност та на ко респон ден цията. С ле ги тим на-
та цел оба че бе ше зло употре бе но и „пан де мич ни те“ нор ми от 
ЗЕС, поз во ля ва щи на МВР да кон тро ли ра чрез тра фич ни те дан ни 
прид виж ва не то, кон так ти те и на ви ци те ни, про дъл жи ха да дейст-
ват и след края на из вън ред но то по ло же ние. Нарушението бе ше 
тол ко ва яв но и пред на ме ре но, че Конституционният съд, кой то 
не се от ли ча ва с пра во за щит на чув ст ви тел ност, еди но душ но 
приз на не адек ват ност та на кри зис на та ре гу ла ция след най-остра-
та фа за на пан де мията. Поради ли ми ти ра ния достъп до Конститу-
ционния съд в България, кой то не мо же да бъ де се зи ран пря ко от 
част ноправ ни су бек ти, гор но то ре ше ние е из клю че ние, пот вър ж-
да ва що пра ви ло то, че бъл гар ски те граж да ни не раз по ла гат с ефи-
кас ни вътреш ноправ ни сред ст ва за за щи та сре щу за ко но да тел ни 
зло употре би с пра во.

Относително по-достъп на е за щи та та сре щу ад ми нистра тив-
ни ак то ве, на ру ша ва щи пра во по ря дъ ка и преслед ва щи не ле ги-
тим ни це ли. Стъпвайки на ос нов ни те прин ци пи и це ли на ад ми-
нистра тив ния про цес, ви зи ра ни в чл. 4–13 АПК, за сег на ти те ли ца 
би ха могли да тър сят за щи та сре щу ак то ве на ад ми нистра цията, 
про ти во ре ча щи на те зи ле ги тим ни це ли, чрез иска ния за от мя на та 
им от Върховния ад ми нистра ти вен съд (ВАС).

* Çàùèòà ïðåä Åâðîïåéñêèÿ ñúä ïî ïðàâàòà íà ÷îâåêà 
ñðåùó çëîóïîòðåáà îò äúðæàâàòà ñ âúçìîæíîñòòà 
º äà îãðàíè÷àâà îñíîâíè ïðàâà è ñâîáîäè, çàùèòåíè 
îò Êîíâåíöèÿòà çà çàùèòà íà ïðàâàòà íà ÷îâåêà è 

îñíîâíèòå ñâîáîäè

Повечето пра ва по Конвенцията за за щи та на пра ва та на чо-
ве ка и ос нов ни те сво бо ди не са аб со лют ни. Те под ле жат на огра-
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ни че ния, стрик т но из броени в съ от вет ни те чле но ве от КЗПЧОС. В 
тях из чер па тел но са по со че ни и це ли те, в име то на които може да 
бъ дат на лага ни те зи огра ни че ния. Най-често те зи це ли ко респон-
ди рат с цен ности ка то „об щест вен ред“, „об щест ве на си гур ност“, 
„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“.

Контролът на ЕСПЧ да ли на ме са та на дър жа ва та съ от ветства 
на те зи це ли е два ти па:

Първият е ин ци дент ният (ad hoc) кон трол. При не го във все-
ки конкре тен ка зус се пре це ня ва да ли на ме са та в съ от вет но то 
пра во е „не об хо ди ма“. Първото ни во на та зи пре ценка е да ли 
огра ни че нието преслед ва ня коя от ле ги тим ни те це ли, ли ми та тив-
но по со че ни в Конвенцията. Така напри мер, ако оплак ва не то е за 
на ру ше ние на пра во то на из ра зя ва не по чл. 10, § 1 КЗПЧОС, ле ги-
тим ни те це ли, за ра ди които то ва пра во мо же да бъ де огра ни че но, 
са из броени из чер па тел но във вто рия параграф от съ щия член, 
спо ред кой то:

Упражняването на те зи сво бо ди, до кол ко то е съпро во де но 
със за дъл же ния и от го вор ности, мо же да бъ де обусло ве но от 
про це ду ри, усло вия, огра ни че ния или санк ции, които са пред ви де-
ни от за ко на и са 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 и на те ри-
то риал на та ця лост, за пре дот вра тя ва не то на без ре ди ци или 
престъпле ния, за за щи та та на здра ве то и мо ра ла, как то и на 
ре пу та цията или пра ва та на дру ги те, за пре дот вра тя ва не раз-
кри ва не то на ин фор ма ция, по лу че на до ве ри тел но, или за га ран-
ти ра не ав то ри те та и без пристраст ност та на пра во съ дието.

Вторият тип кон трол се осъ щест вя ва на ос но ва ние чл. 18 
КЗПЧОС, спо ред кой то:

Ограниченията, до пусти ми в съ от ветст вие с та зи Конвен-
ция 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.

Този тип кон трол е на со чен сре щу спе ци фич на публич-
ноправ на си му ла ция, при която дър жав ни ор га ни чрез при вид но 
ле ги тим ни мер ки, фор мал но на ла га щи до пусти ми от Конвенцията 
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огра ни че ния, всъщ ност преслед ват не съв мести ми с раз по ред би те 
ѝ це ли.

Заради суб си диар ния ха рак тер на над зо ра, осъ щест вя ван от 
ЕСПЧ спря мо дейност та на на ционал ни те ин сти ту ции, и ши ро ка-
та сво бо да на пре ценка, с която те раз по ла гат от нос но до пусти-
мост та на на ме са та в ос нов ни те пра ва и сво бо ди, Съдът в 
Страсбург е на ми рал на ру ше ние на чл. 18 срав ни тел но ряд ко. 
Това се случ ва са мо ко га то ка те го рич но е уста но ве но, че до ми ни-
ра ща та цел на на ме са та е раз лич на от раз пи са ни те в КЗПЧОС до-
пусти ми це ли на огра ни че нията. ЕСПЧ от хвър ля жал би по чл. 18 
до ри на ем бле ма тич ни лич ности ка то Юлия Тимошенко и Михаил 
Ходорковски. Решаващ мо тив за то ва е, че дър жав на та на ме са в 
пра ва та на жал бо по да те ли те не е преслед ва ла само не съв мести ми 
с Конвенцията це ли. Въпреки теж кия стан дарт за до каз ва не чл. 18 
овластя ва ЕСПЧ да де маски ра при вид но за кон ни дейст вия на на-
ционал ни те власти, раз кри вай ки дейст ви тел ни те им це ли под об-
вив ка та на фор мал но ле ги тим ни произ вод ст ва.

Емблематично е ре ше нието на ЕСПЧ от 19 ок том ври 2021 г., 
в което България е осъ де на за на ру ше ние на чл. 18 по де ло то 
Мирослава Тодорова сре щу България. Въпреки не же ла нието 
и/или неспо соб ност та на Върховния ад ми нистра ти вен съд да раз-
крие истин ски те це ли на дис ципли нар ни те на ка за ния, които 
Висшият съ де бен съ вет (ВСС) на ла га на съ дия Мирослава 
Тодорова, ЕСПЧ приема, че дис ципли нар ни те пра во мо щия на 
ВСС са употре бе ни не тол ко ва за по добря ва не на ор га ни за цията 
и функ циони ра не то на съ деб на та систе ма, кол ко то за ин сти ту-
ционал на са мо раз пра ва с жал бо по да тел ка та за ра ди кри ти ки те ѝ 
към ра бо та та и кад ро ва та по ли ти ка на съвета.

Подходът на ЕСПЧ по при ла га не то на чл. 18 КЗПЧОС ни 
връ ща към те ма та за цен ности те ка то сми съл и цел на пра во то. 
Преодолявайки огра ни че нията от суб си диар ния ха рак тер на 
упраж ня ва ния от не го кон трол, от прин ци пи те за на циона лен су-
ве ре ни тет и за взаим но до ве рие меж ду дър жа ви те членки, Съдът 
ре ши тел но ин тер ве ни ра в дейност та на на ционал ни те власти, за 
да бра ни вместо тях ос нов ни те пра ва и сво бо ди на граж да ни те. В 
край но не оби чай на за ин сти ту ционал но то му естест во ро ля ЕСПЧ 
дейст ва de facto ка то пър воин стан цион на юрис дик ция. Той раз-
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кри ва публич ноправ на та си му ла ция в дейст вията на дър жа ва та, 
це ля ща чрез при вид но за кон ни сред ст ва и про це ду ри под мол но 
да ру ини ра пра ва, за щи те ни от Конвенцията. Поради из клю чи-
тел ния ети чен и пра вен за лог на де ла та по чл. 18 КЗПЧОС, за ся-
гащ цен ност ни те устои на пра во ва та дър жа ва, точ но то уста но вя-
ва не и ин терпре та цията на от но си ми те фак ти е от клю чо во зна че-
ние. Затова ЕСПЧ об съж да как то пре ки те и кос ве ните до ка за тел-
ст ва, та ка и де тай ли от со циал ния и пра вния кон текст. За раз ли ка 
от на ша та про ку ра ту ра, която от каз ва раз след ва не „по Google“ и 
„по вест ни кар ски из рез ки“, тър сей ки исти на та, ЕСПЧ до ри слу-
жеб но из дир ва и ана ли зи ра ме дий ни публи ка ции и изявле ния на 
за ме се ни в ка зу са ли ца. Този ба зи ран на цен ности под ход е ло ги-
чен и оправ дан, ко га то дейст ви тел ни те це ли на дър жа ва та гриж-
ли во са прикри ти от опит ни, спе циал но обу че ни слу жи те ли и ма-
гистра ти, го то ви да тъл ку ват преврат но не съ вър ше ни те нор ми и 
да ма ни пу ли рат „об те каеми те“ пра ви ла. Заради из клю чи тел на та 
до ка за тел ст ве на те жест вър ху жал бо по да те ли те, които тряб ва да 
опро вер га ят пре зум п цията, че за кон ни те про це ду ри, при ла га ни 
от на ционал ни те власти, преслед ват ле ги тим на цел, все ки фраг-
мент, вся ка ин ди ка ция от фак ти ческия кон текст мо же да е ре ша-
ва ща. Така напри мер в де ло то Елена Йончева сре щу България, по 
което ско ро се очак ва ре ше ние от ЕСПЧ, та ка ва ин ди ка ция е хро-
но ло гич на та ве ри га на от но си ми те съ би тия. Тя за поч ва с ре ди ца 
жур на листи чески раз след ва ния на Елена Йончева, раз кри ва щи 
ко руп цион ни схе ми при управля ва щи те, вклю чи тел но афе ри те 
„Кумгейт“, в която е за ме се но име то на Делян Добрев, и 
„Барселонагейт“, в която по доз ре нията са фо ку си ра ни вър ху пре-
миера Бойко Борисов. „Империята“ от вър на на уда ра, ка то три ма 
де пу та ти от ГЕРБ, сред които Делян Добрев и Тома Биков, вне со-
ха сиг нал сре щу Елена Йончева в про ку ра ту ра та, която се за-
дейст ва не за бав но със за вид но тем по и в син х рон с управля ва щи-
те. Пресцентърът ѝ публи ку ва об шир но прес съ об ще ние, в което 
под роб но са опи са ни „уста но ве ни“ престъпле ния на Елена 
Йончева, за поч на ли 8 го ди ни по-ра но. Прокурорската публи ка-
ция над хвър ля 4 стра ни ци и съ дър жа мно го по ве че дан ни от 
поста новле нието за привли ча не на Елена Йончева ка то об ви ня-
ема, с което тя офи циал но е уве до ме на в как во е об ви не на. Така 
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публи ка та науча ва мно го по ве че под роб ности от об ви ня ема та за 
конкре ти ка та на инкри ми ни ра ни те фак ти. Глав ният про ку рор 
чевръсто иска от Народното събра ние сне ма не на де пу тат ския ѝ 
иму ни тет и Елена Йончева да ва съгла сие за то ва. След то зи 
публи чен линч жур на листи чески те ѝ раз кри тия ру тин но са ома-
ло ва жа ва ни от ак ти висти на ГЕРБ. В публич ни те им изя ви не из-
мен но се пов та ря „опор на та точ ка“, че раз кри тията на Елена 
Йончева не са на раз след ващ жур на лист и опо зи ционен по ли тик, 
а „за щит на по зи ция на об ви ня ем“. Тази хро но ло гич на ве ри га, съ-
че та на със син х ро на в дейст вията на за ме се ни те ли ца и с аб сур д-
ност та на об ви не нието за „пра не на па ри“1, ин ди ки ра, че фор мал-
но ле ги тим ният на ка за те лен про цес прикри ва по ли ти ческа вен де-
та. С ре ше ние от 15.02.2022 г. Европейският пар ла мент (ЕП) под-
кре пи те зи те на Елена Йончева до ЕСПЧ и от хвър ли иска не то на 
Иван Гешев за сне ма не то на иму ни те та ѝ ка то пред ста ви тел на 
България в ЕП. Мотивите на от ка за са без пре це дент ни. Според 
тях зад дим на та за ве са на при вид но за кон но до съ деб но произ вод-
ст во (fumus persecutionis) бъл гар ска та про ку ра ту ра прикри ва по-
ли ти ческа репре сия.

Показателен за под хо да на йе рар хи за ция на де мокра тич ни те 
цен ности и за за щи та на ре ал ни те цен ности от ими та ция и иг но-
ри ра не е чл. 17 КЗПЧОС, спо ред кой то:

Никоя от раз по ред би те на та зи конвенция не мо же да се 
тъл ку ва ка то пре доста вя ща пра во то на ня коя дър жа ва, гру па 
или ли це да осъ щест вя ва дейност или дейст вия, има щи за цел 
раз ру ша ва не то на което и да е от пра ва та и сво бо ди те, пред ви-
де ни в та зи конвенция, или огра ни ча ва не то им в по-го ля ма сте-
пен от пред ви де на та в конвенцията.

Емблематично в раз глеж да ния аспект е ре ше нието на ЕСПЧ 
от 3 ок том ври 2019 г. по де ло то Pastörs v. Germany. Жалбопо-
дателят е ли дер на пар ла мен тар на гру па на пар тия с на циона-

1 Фактическо яд ро на об ви не нието сре щу Е. Йончева е, че през 2012 г. (две 
го ди ни пре ди фа ли та на КТБ), по лу ча вай ки кре дит от банка та за зас не ма не на 
до ку мен тал ни фил ми, тя е знаела, че Цветан Василев е прис воил те зи па ри от 
КТБ (фил ми те са из гот ве ни, из лъ че ни, а ня кои от тях по лу ча ват жур на листи-
чески награди).
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листи чески идеен уклон в гер ман ския пар ла мент. Той пра ви из-
каз ва не от пар ла мен тар на та три бу на, в което поста вя под съм не-
ние Холокоста ка то ра со во мо ти ви ра но ма со во уни що жа ва не на 
евре ите в Аушвиц по вре ме на Третия райх. По то зи по вод де пу-
тат ският му иму ни тет е снет и той е осъ ден по чл. 187 и 189 от 
гер ман ския На ка за те лен ко декс за „умиш ле на кле ве та“ и „на ру-
ша ва не па мет та на мър т ви те“. Г-н Pastörs се зи ра ЕСПЧ с оплак ва-
не за на ру ше ние на пра во то му на из ра зя ва не по чл. 10 КЗПЧОС. 
Припомняйки прин ци пи те, уста но ве ни в прак ти ка та му по то зи 
член, Съдът се съгла ся ва с жал бо по да те ля, че по ра ди фун да мен-
тал но то ѝ зна че ние за де мокра тич ни те об щест ва по ли ти ческа 
реч, произ не се на от пар ла мен тар на три бу на, е най-ин тен зив но 
закри ля на от Конвенцията. Въпреки то ва спо ред ЕСПЧ пра во то 
на из ра зя ва не не мо же да бъ де из пол з ва но за „тор пи ли ра не“ на 
цен ност на та ос но ва на Конвенцията, в която са вгра де ни закри ла-
та на чо веш кия жи вот и достойн ст во и ра вен ст во то меж ду хо ра-
та – цен ности, отре че ни от иде оло гията на на циз ма. Отхвърляйки 
исто ри чески уста но ве ния факт на Холокоста и поста вяй ки под 
съм не ние еди но душ но то му осъж да не от меж ду на род на та об щ-
ност, г-н Pastörs, зло упо тре бя вай ки със сво бо да та на сло во то, 
ома ло ва жа ва чо веш кия жи вот, достойн ст во то и ра вен ст во то меж-
ду хо ра та, които са по-ви со ко в йе рар хията на Конвенцията от 
сво бо да та на из ра зя ва не. Правото на жи вот (чл. 2) и забра на та за 
не чо веш ко и уни зи тел но тре ти ра не, ко респон ди ра ща със за щи та-
та на чо веш ко то достойн ст во (чл. 3), са в ос но ва та на юри ди-
ческа та па ра диг ма на КЗПЧОС да леч пре ди сво бо да та на сло во то 
по чл. 10, на която г-н Pastörs се по зо ва ва.

* Öåííîñòíèÿò ïîäõîä â àêòóàëíàòà ïðàêòèêà íà 
Ñúäà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç

Йерархизирането на цен ности те, на които е ба зи ран об щ-
ност ният пра во по ря дък в ЕС, неряд ко е при ла га но и в прак ти ка та 
на СЕС. Емблематичен е при ме рът със ско рош но то ре ше ние от 
16.02.2022 г. по де ло С-157/21 с доклад чик бъл гар ския съ дия 
Александър Арабаджиев. Делото е обра зу ва но по иска не на 
Полша и Унгария за от мя на на Регламент от 16.12.2020 г., приет 
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от Европейския пар ла мент (ЕП) и от Съвета, с кой то е въ ве ден 
т.нар. ме ха ни зъм за услов ност, об вър з ващ евро пейско то фи нан-
си ра не с вър хо вен ст во то на пра во то в дър жа ви те членки – бе не-
фи циери на то ва фи нан си ра не. На фор мал но ни во ар гу мен ти те на 
Полша и Унгария, обо со бе ни в 11 гру пи, из глеж дат не опро вер-
жи ми. Някои от тях оспор ват ком пе тент ност та на ЕП да приеме 
об жал ва ния Регламент, дру ги са свър за ни с ре ди ца на ру ше ния на 
ДЕС и ДФЕС. В § 142–146 от Решението Съдът при пом ня, че ЕС 
се ос но ва ва пре ди всич ко вър ху об щи за дър жа ви те членки цен-
ности, сред които е вър хо вен ст во то на пра во то (чл. 2 ДЕС). 
Тяхното спо де ля не е усло вие за при съ еди ня ва не то към Съюза и 
за не го во то един ст во, за взаим но то до ве рие и за лоял но то сътруд-
ни чест во меж ду дър жа ви те членки. Ето за що ни коя от тях не мо-
же, по зо ва вай ки се на „по-пе ри фер ни“ нор ми от ДЕС, ДФЕС и от 
вто рич но то пра во на ЕС, да иг но ри ра, ома ло ва жа ва и застра ша ва 
те зи ба зис ни цен ности. Така въз ос но ва на цен ностен, а не на нор-
ма ти вен ана лиз, на по до бя ващ под хо да на ЕСПЧ по чл. 17 от 
Конвенцията, при ло жен по де ло то Pastörs v. Germany, е поста но-
ве но зна ко во ре ше ние на СЕС, което мо же да пре допре де ли ос-
нов ни на со ки в раз ви тието на Съюза.

За съ жа ле ние, ба зи ра ният на цен ности под ход в бъл гар ско то 
пра во раз да ва не не е на по чит. В ня кол ко де ла с про мен лив успех 
Конституционният съд е пра вил опи ти за приори ти зи ра не на 
конку ри ра щи се кон сти ту цион ни цен ности и прин ци пи. Индок-
три нирани от т.нар. по зи тив но пра во, ние сме фо ку си ра ни вър ху 
фор мал на та стра на на пра во то, вър ху прав на та нор ма въпре ки се-
тив но обо ри ма та пре зум п ция, че мъд рият, доблестен и не погре-
шим Законодател е въплъ тил, йе рар хи зи рал и ба лан си рал във 
вся ка за ко но ва нор ма цен ност на та ска ла на об щест во то. Типична 
е по за та на „зауче на без по мощ ност“, която опит ни юристи 
заемат, из пра ве ни пред за ко но ви нор ми, яв но про ти во ре ча щи на 
ба зис ни об щест ве ни цен ности и прав ни прин ци пи. Универсалното 
„оправ да ние“ в та ки ва слу чаи е в ла тин ска та по го вор ка dura lex 
sed lex (ма кар и не точ но, та зи по го вор ка се пре веж да на бъл гар-
ски ка то „лош за кон, но за кон“). Срокът на год ност на та зи по го-
вор ка, съз да де на в Древния Рим, ед ва ли над хвър ля 2000 (две 
хиляди) го ди ни. Междувременно евро пейско то пра во ево лю ира 
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па ра лел но с евро пейска та ци ви ли за ция, пре ми на вай ки през Рене-
санс, Хуманизъм, Просвещение, Модерност… От проек ция на ед-
но лич на та во ля на мо нар си и деспо ти то се превръ ща в ин стру-
мент на де мокра цията за ре гу ла ция на об щест ве ни от но ше ния, 
ба зи ран на спо де ле ни те цен ности в де мокра тич ни те об щест ва и в 
пра во ви те дър жа ви. Затова най-ве че ние, юристи те, тряб ва да 
бра ним пра во то, раз би ра но ка то цен ности и прин ци пи, от ло ши те 
за ко ни, които ги еро зи рат.

Въпреки „лу дит ска та“ прак ти ка на Конституционния съд и 
на вър хов ни те ни съ ди ли ща, която de facto бло ки ра пря ко то при-
ла га не на Конституцията, ба зи ра ният на цен ности под ход е при-
ло жим и в България. Той има своите ос но ва ния в прин ци пи те на 
пра во то, им пле мен ти ра ни в ра ти фи ци ра ни те меж ду на род ни до-
го во ри, които съглас но чл. 5, ал. 4 от Конституцията са пря ко 
при ло жи ми и имат юри ди чески при мат спря мо про ти во ре ча щи те 
им на ционал ни раз по ред би. Това оз на ча ва, че все ки в България 
мо же да се по зо ве на цен ност но ба зи ра ния под ход на ЕСПЧ и на 
СЕС, ко га то на ционал на прав на нор ма про ти во ре чи на прин ци-
пи те на пра во то, бра не щи об щ ност ни те цен ности. В под кре па на 
те за та ми са и увод ни те раз по ред би от бъл гар ски те про це су ал ни 
ко декси (НПК, ГПК, АПК и ДОПК). Те де фи ни рат ос нов ни те це-
ли и прин ци пи на ко декси те, ко респон ди ра щи с прин ци пи те на 
евро пейско то пра во.

* Öåííîñòíèÿò ïîäõîä ïðè âçåìàíåòî íà ïîëèòè÷åñêè 
ðåøåíèÿ

В кон текста на веч на та те ма за съ деб на ре фор ма у нас осо бе-
но ак ту ал ни са те ми те за пред сроч но то прекра тя ва не на ман да ти-
те на ВСС и на глав ния про ку рор. Дори сред при вър же ни ци те на 
про ме ни те в про ку ра ту ра та пре обла да ва раз би ра не то, че под хо-
дът към те зи ре фор ми тряб ва да е пред паз лив и ево лю ционен. 
Тезата е ар гу мен ти ра на с важ ност та на тем по рал ния ман дат на 
дър жав ни те ор га ни, га ран ти ращ ста бил ност, пред ви ди мост и 
прием ст ве ност в дър жав но то управле ние. Макар да не е ли ше на 
от ос но ва ния при нор мал но функ циони ра не на ин сти ту циите и 
ме ха низ ми те на пра во ва та дър жа ва, та зи кон цеп ция не е уни вер-
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сал на и по ня ко га се кон ф рон ти ра с цен ност ния под ход, раз гле дан 
в настояща та ста тия. Ако приемем аксиома та, че пра во то за щи та-
ва цен ности, въз ник ва въпро сът как се ре ша ват па то ло гич ни ка-
зу си, ко га то вместо цен ности те пра во то бра ни и ста би ли зи ра 
фак ти чески по ло же ния, не съв мести ми с тях. Трябва ли напри мер 
да па зим ман да та на ВСС, под ри ващ не за ви си мост та на съ диите, 
или на глав ния про ку рор, кой то на ру ша ва Конституцията, в име-
то на ста бил ност та на ин сти ту циите, стоящи зад ком про ме ти ра-
ни те им ли ца? Въпросът е ре то ри чен, за що то в бъл гар ски те ре ал-
ности ста бил ност та на ВСС и на глав ния про ку рор от го ди ни ру-
ши прин ци пи те на пра во ва та дър жа ва – вър хо вен ст во то на пра во-
то и не за ви си мост та на съ диите. Следователно в конкрет ния слу-
чай тем по рал ният ман дат не бра ни и не ста би ли зи ра об щест ве ни 
цен ности, а урон вай ки ги, укреп ва тех ни етич ни ан ти по ди.

Както бе ше по со че но, не оби чайна та си ту ация на ла га не оби-
чай ни ре ше ния. Те изиск ват бър за и ра ди кал на про мя на на ре ал-
ности те, които про ти во ре чат на цен ност ния по ря дък и на мо рал-
ни те ос но ва ния за упраж ня ва не на публич на та власт в пра во ви те 
дър жа ви.


