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Настоящото ре ше ние на Федералния кон сти ту ционен съд е 
пър во то от две после до ва тел ни и близ ки по сми съл ре ше ния, 
свър за ни с иска не до съ да за на ла га не на прив ре мен ни мер ки, с 
които вре мен но да спре при ло же нието на ак то ве те, огра ни ча ва-
щи съ би ра нията в ре ли гиоз ни те хра мо ве за ра ди пан де мията от 
COVID-19.

Производството не за ся га кон сти ту ционо съ образ ност та на 
забра ни те за ре ли гиоз ни съ би ра ния, сре щу които пред стои да бъ-
де раз гле да на кон сти ту цион на жал ба и по които съ дът ще се 
произ не се в про це са по съ щест во. В настоящо то де ло мо ли те лят 
се по зо ва ва на разпо ред ба та на чл. 32, ал. 1 от Закона за Феде-
ралния кон сти ту ционен съд, спо ред която съ дът мо же в слу чай на 
спор вре мен но да уре ди по ло же нието чрез разпо реж да не за прив-
ре мен ни мер ки. Налагането на та ки ва мер ки се обусла вя от кри-
те рии, свър за ни със за щи та на об що то бла го, които са из след ва ни 
в ре ше нието. Това е вид обезпе чи тел но произ вод ст во, което не 
съ щест ву ва в бъл гар ска та кон сти ту цион ноправ на систе ма.

Молителят иска от Федералния кон сти ту ционен съд да на ло-
жи прив ре мен ни мер ки и да от ме ни ре ше нието на Администра-
тивния съд в Хесен, с което не е ува же но ана ло гич но то не го во 
иска не, как то и вре мен но да пре уста но ви дейст вието на забра на та 
за съ би ра ния в хра мо ве, за да мо же мо ли те лят да упраж ни спо-
кой но и над леж но пра во то си на ве роизпо ве да ние по вре ме на 
великденските праз ни ци. Решението е поста но ве но на 10 април – 
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са мо два дни след ата ку ва но то ре ше ние на Ад ми нистра тив ния 
съд в Хесен, в на ве че рието на ка то ли ческия Великден. То е ин те-
рес но от глед на точ ка на пре ценка та, която пра ви Федералният 
кон сти ту ционен съд за ба лан са меж ду две конку ри ра щи се бла-
га – пра во то на жи вот и те лес на непри кос но ве ност (чл. 2, ал. 2 от 
Основния закон), от ед на стра на, и сво бо да та на вя ра та (чл. 4, 
ал. 1 от Основ ния закон) и безпре пятст ве но то про веж да не на 
обре ди (чл. 4, ал. 2 от Основния закон), от дру га.

При пре ценка та си съ дът не раз глеж да кон сти ту ционо съ-
образ ност та на забра на та, но из веж да и при ла га важ ни стан дар ти 
за до пуска не на прив ре мен ни мер ки. Отправната точ ка в съ обра-
же нията на съ да е да пре тегли после ди ци те в хи по те за на две па-
ра лел но про ти ча щи произ вод ст ва – то ва по на ла га не на прив ре-
мен ни мер ки за вре мен но спи ра не на забра на та и то ва по об жал-
ва не на забра на та ка то про ти во кон сти ту цион на. В то зи слу чай 
Конституционният съд об съж да ка къв би бил ефек тът за пра ва та 
на граж да ни те в си ту ация, в която забра на та бъ де вре мен но спря-
на чрез прив ре мен ни мер ки, но след то ва съ дът не ува жи жал ба та 
за про ти во кон сти ту цион ност, как то и обрат но то – ако забра на та 
не бъ де спря на, а впослед ст вие бъ де приз на та за про ти во кон сти-
ту цион на. Тези стан дар ти са ориен тир и за дру ги те дър жав ни ор-
га ни, пред които са от пра ве ни мно жест во сход ни иска ния във 
връз ка с на ло же ни те мер ки, свър за ни с пан де мията.

Преводът на ре ше нието изиск ва да се пояс нят ня кои тер ми-
но ло гич ни осо бе ности. Първо, в произ вод ст во то по иска не за на-
ла га не на прив ре мен ни мер ки от Конституционния съд е изпол з-
ван тер ми нът „мо ли тел“ (Der Antragsteller), а не „жал бо по да тел“ 
(Beschwerdeführer), за що то по съ щест во не се об жал ват мер ки те с 
твър де ние за тях на та про ти во кон сти ту цион ност, а се иска из да ва-
не на разпо реж да не, с което вре мен но се пре уста но вя ва при ла га-
не то на те зи мер ки.

Следва да се има пред вид, че при пре ценка та на кон сти ту-
ционо съ образ ност та на един за кон и взе ма не на ре ше ние, че той 
не от го ва ря на стан дар ти те, за ло же ни в Основния за кон, Федерал-
ният кон сти ту ционен съд го обя вя ва за „ни що жен“ (nichtig) с 
обрат на си ла.
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При пре во да е изпол з ва но по ня тието „произ вод ст во за на ла-
га не на прив ре мен ни мер ки“, а не „обезпе чи тел но произ вод ст во“, 
тъй ка то крайният ре зул тат на то ва произ вод ст во е не на ла га не на 
обезпе чи тел на мяр ка, а вре мен но уреж да не от са мия кон сти ту-
ционен съд на по ло же нието, обект на произ вод ст во то.

Второто ре ше ние, чието съ дър жа ние е сход но с настоящо то 
и раз глеж да до го ля ма сте пен съ щия въпрос, но по от но ше ние на 
иска не за вре мен но непри ла га не на забра ни те, на ло же ни в про-
вин ция Берлин, е пре ве де но от съ дия Андрей Георгиев в он лайн 
из да нието на „Съдебно пра во“ от 14 април 2020 г. и съ що заслу-
жа ва вни ма ние.

ÔÅÄÅÐÀËÅÍ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÅÍ ÑÚÄ

Решение на Първи се нат на Федералния кон сти ту ционен 
съд, вто ри състав, от 10 април 2020 г.

-1 BvQ 28/20-

В произ вод ст во то за на ла га не на прив ре мен ни мер ки по 
иска не да се от ме ни ре ше нието на Административния съд на про-
вин ция Хесен от 7 април 2020 г. по де ло -8 B 892/20.N- и да се 
спре дейст вието на забра на та на съ би ра ния в цър к ви, джа мии, си-
на го ги и съ би ра ния на дру ги ре ли гиоз ни об щ ности по ре да на 
чл. 1, ал. 5 от Наредба № 4 за бор ба с ко ро на ви ру са на пра ви тел-
ст во то на про вин ция Хесен от 17 март 2020 г., из ме не на с чл. 4 от 
Наредбата за из ме не ние на на ред би те за бор ба с ко ро на ви ру са от 
20 март 2020 г., до взе ма не на ре ше ние по ос нов ния въпрос.

[...]

Искането за на ла га не на прив ре мен ни мер ки се от хвър ля.

ÌÎÒÈÂÈ:
Не са на ли це пред постав ки те за из да ва не на разпо реж да не за 

на ла га не на прив ре мен ни мер ки.
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I.
Молителят иска из да ва не на разпо реж да не за прив ре мен ни 

мер ки, с което да се от ме ни ре ше нието на Административния съд 
на про вин ция Хесен от 7 април 2020 г. по де ло -8 B 892/20.N- и да 
се спре дейст вието на разпо ред ба та на чл. 1, ал. 5 от Наредба № 4 
за бор ба с ко ро на ви ру са на дър жав но то пра ви тел ст во на про вин-
ция Хесен от 17 март 2020 г., послед но из ме не на с Наредбата за 
из ме не ние на на ред би те за бор ба с ко ро на ви ру са от 20 март 
2020 г. (по-на та тък „на ред ба та“), която забра ня ва съ би ра ния в 
цър к ви, джа мии, си на го ги и съ би ра ния на дру ги ре ли гиоз ни об щ-
ности, до произ на ся не то с ре ше ние по ос нов ния въпрос.

Молителят при над ле жи към ка то ли ческа та вя ра и ре дов но 
при съст ва на све та та ли тур гия. Въз ос но ва на на ред ба та за не го е 
не въз мож но да участ ва в праз нич на та ли тур гия. Това се от на ся 
как то за сед мич но то по се ще ние на све та та ли тур гия (праз ну ва не 
на евхаристията), та ка и по-спе циал но за служ би те по великден-
ските праз ни ци. Молителят счи та, че пъл но то отстъп ва не от ос-
нов но то пра во на сво бо да на вя ра та под фор ма та на не обезпо-
коява на об ща ре ли гиоз на прак ти ка пред на ми ра що то се в ко ли зия 
[с та зи сво бо да] ос нов но пра во на жи вот, съ от вет но на фи зи ческа 
ця лост, е непро пор ционал но.

Молителят е по дал до Административния съд на Хесен иска-
не за на ла га не на прив ре мен ни мер ки, с които вре мен но да се 
спре дейст вието на разпо ред ба та на чл. 1, ал. 5 от на ред ба та. 
Искането е от хвър ле но (вж. Решение на Административния съд 
на Хесен от 7 април 2000 г. по де ло -8 B 892/20.N-).

II.
Искането за на ла га не на прив ре мен ни мер ки, на со че но към 

вре мен но спи ра не на дейст вието на чл. 1, ал. 5 от на ред ба та, е от-
хвър ле но.

1. Заявлението е до пусти мо. По-спе циал но, на ли це е не об хо-
ди мост от прав на за щи та. В епар хията L..., в която жи вее мо ли те-
лят, са от ме не ни всич ки цър ков ни служ би до 19 април 2020 г. 
Молителят оба че твър ди, че един све ще ник се е съгла сил да про-
ве де по вре ме на великденските праз ни ци све та та ли тур гия в цър-
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ков но то простран ст во, ако дър жав на та забра на бъ де от ме не на, 
ка то се спа зят всич ки не об хо ди ми хи гиен ни мер ки. Освен то ва не 
мо же да се из клю чи, че в слу чай на ува жа ва не на иска не то за спи-
ра не на дейст вието на го респо ме на та та разпо ред ба цър ков ни те 
служ би ще бъ дат ши ро ко из вър ш ва ни.

2. Искането за из да ва не на вре мен но разпо реж да не оба че е 
не ос но ва тел но.

а) Съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за Федералния кон сти ту-
ционен съд Федералният кон сти ту ционен съд мо же чрез разпо-
реж да не за прив ре мен ни мер ки да уре ди вре мен но си ту ация в 
слу чай на спор, ко га то то ва спеш но се изиск ва с цел за щи та сре-
щу се риоз ни не га тив ни после ди ци, за пре дот в ра тя ва не на пред-
стояща запла ха или по дру ги важ ни за об що то бла го при чи ни. 
При то ва ос но ва нията, на ве де ни за про ти во кон сти ту цион ност та 
на оспор ва ния акт на дър жав на власт, по прин цип не след ва да се 
раз глеж дат, ос вен ако кон сти ту цион на та жал ба не е из на чал но 
не до пусти ма или оче вид но не ос но ва тел на (срв. BVerfGE[iii]112, 
284, 291; 121, 1, 14 и сл.; постоян на практика). При ясен из ход на 
произ вод ст во то по кон сти ту цион на та жал ба след ва да се пре це-
нят после ди ци те, които би ха настъ пи ли, ако не се из да де разпо-
реж да не то за прив ре мен ни мер ки, но впослед ст вие кон сти ту-
цион на та жал ба бъ де ува же на, спря мо затруд не нията, които би ха 
настъ пи ли, ако поиска но то разпо реж да не за прив ре мен ни мер ки 
бъде из да де но, но кон сти ту цион на та жал ба, която тук пред стои 
да бъ де по да де на, въпре ки то ва бъ де от хвър ле на (срв. BVerfGE 
131, 47, 55; 132, 195 232; Федерален кон сти ту ционен съд, 
Определение на трети състав на Пър вия се нат от 10 март 2020 г. – 
1 BvQ 15/20 – аб зац 16; постоян на практика).

в) Конституционната жал ба, която пред стои да бъ де по да де-
на, не би би ла из на чал но не до пусти ма или оче вид но не ос но ва тел-
на, до кол ко то са мият за яви тел е за сег нат от закре пе на та в чл. 1, 
ал. 5 от на ред ба та забра на за съ би ра ния в цър к ви. Това би изиск-
ва ло по-под роб но из след ва не, което не е въз мож но в рам ки те на 
бър зо то произ вод ст во.

Затова по иска не то за на ла га не на прив ре мен ни мер ки след-
ва да се взе ме ре ше ние въз ос но ва на пре ценка на после ди ци те 
(срв. BVerfGE 91, 70, 74 и сл.; 92, 126, 129 и сл.; 93, 181, 186 и сл.; 
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94, 334, 347, постоян на практика). При то ва ос но ва нията в пол за 
на ед но вре мен но уреж да не на си ту ацията след ва да имат та ка ва 
те жест, че да пра вят от ка за от поста но вя ва не то на разпо реж да не 
за прив ре мен ни мер ки не въз мо жен. При пре ценка та на после ди-
ци те след ва да се взе мат пред вид после ди ци те за всич ки ли ца, за-
сег на ти от об жал ва ни те разпо ред би, а не са мо после ди ци те за мо-
ли те ля (срв. за ак то ве във фор ма та на за кон BVerfGE 122, 342, 
362; 131, 47, 61).

аа) Ако разпо реж да не то за на ла га не на прив ре мен ни мер ки 
не бъ де поста но ве но и ако кон сти ту цион на та жал ба на мо ли те ля 
бъ де ува же на, све ти те ли тур гии, в които би участ вал мо ли те лят, 
би ха би ли непра вил но забра не ни. Относно изявле нията на Втория 
ватикански събор (Догматична конституция за Църквата, № 11) и 
Катехизиса на Католическата цър к ва (№ 1324-1327) мо ли те лят 
яс но обяс ня ва, че об що то праз ну ва не на евхаристията спо ред ка-
то ли ческо то убеж де ние е фун да мен тал на състав на част на вя ра та, 
лип са та на която не мо же да бъ де ком пен си ра на от ал тер на тив ни 
фор ми на упраж ня ва не на вя ра та ка то пре да ва не на ли тур гии в 
интернет или ин ди ви ду ал на мо лит ва. Следователно забра на та за 
про веж да не то на то зи цър ко вен праз ник пред ставля ва ед но из-
клю чи тел но се риоз но по се га тел ст во вър ху пра во то на сво бо да на 
вя ра та и сво бо да на убеж де нията съглас но чл. 4, ал. 1 и 2 от 
Основния за кон.1 Според прав до по доб ни те твър де ния на мо ли те-
ля то ва ва жи в още по-го ля ма сте пен, при по ло же ние че забра на-
та се разпрости ра и вър ху ев ха ристий ни праз ни ци по вре ме на 
великденските праз ни ци ка то вър хов мо мент на ре ли гиоз ния жи-
вот на християни те.

Ако разпо реж да не то за на ла га не на прив ре мен ни мер ки не 
бъ де поста но ве но и ако кон сти ту цион на та жал ба бъ де ува же на, 
то га ва та зи из клю чи тел но се риоз на и спо ред ре ли гиоз ни те раз би-
ра ния на мо ли те ля не обра ти ма на ме са в сво бо да та на ре ли гията и 
сво бо да та на убеж де нията би би ла неспра вед ли во осъ щест ве на.

1 Член 4. (1) Свободата на вярата, на съ вест та и сво бо да та на ве роизпо ве да-
нията и иде оло ги чески те убеж де ния са неприкосновени.

(2) Гарантира се безпре пятст ве но то про веж да не на ре ли гиоз ни обреди. 
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bb) Ако, от дру га стра на, дейст вието на забра на та за съ би ра-
ния в цър к ви бъ де вре мен но спря но, как то е поиска но, и ако кон-
сти ту цион на та жал ба бъ де не успеш на, ве роят но го лям брой хо ра 
ще се съ бе рат в цър к ви те за цър ков ни служ би; то ва ва жи осо бе но 
за великденските праз ни ци. Така зна чи тел но би се уве ли чи ла 
опас ност та от за ра зя ва не с ви ру са, от за бо ля ва не на мно го хо ра, 
пре то вар ва не на здрав ни те за ве де ния при ле че нието на теж ки 
слу чаи и в най-ло шия слу чай – смърт на хо ра, спо ред пред ста ви-
тел на та оценка на риска на Института „Робърт Кох“ на 26 март 
2020 г. (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Corona-
virus/Risikobbewertung.html), въпре ки че то ва би могло да бъ де 
из  бег на то по кон сти ту цион но до пустим на чин чрез забра на на 
цър ков ни служ би (вж. BVerfG, ре ше ние на трети състав на 
Първата ка ма ра на Сената от 7 април 2020 г. – 1 BvR 755/20 – 
www.bundesverfassungsgericht.de). Тези опас ности не се огра ни ча-
ват до оне зи ли ца, които добро вол но са участ ва ли в служ би те, а 
се разпрости рат вър ху зна чи тел но по-ши рок кръг ли ца чрез евен-
ту ал ни послед ва щи за ра зя ва ния и чрез заема не то на ка па ци те та 
за ле че ние.

cc) Държавата е длъж на съ що та ка спо ред ос нов но то пра во 
на жи вот и фи зи ческа непри кос но ве ност съ образ но чл. 2, ал. 2 от 
Основния за кон да оси гу ря ва за щи та сре щу те зи опас ности за жи-
во та и те лес на та непри кос но ве ност2 (вж. BVerfGE 77, 170 <214>; 
85, 191 <212>; 115, 25 <44 f. >). Конституционно за щи те но то пра-
во на съв мест но праз ну ва не на цър ков ни те служ би в настоящия 
слу чай тряб ва да отстъ пи пред те зи опас ности. В об жал ва но то ре-
ше ние Административният съд на Хесен пра вил но из тък ва, че 
спо ред оценка та на Ин сти ту та „Робърт Кох“ на то зи ра нен етап 
на пан де мията тряб ва да се за ба ви разпростра не нието на ви со ко-
за раз но то ин фек циоз но ви рус но за бо ля ва не чрез въз мож но най-
ши ро ко огра ни ча ва не на кон так ти те, та ка че да се из бег не сри ва-
не то на дър жав на та систе ма на здра ве опаз ва не с мно гоброй ни 

2 Член 2, ал. 2. Всеки има пра во на жи вот и на те лес на неприкосновеност. 
Свободата на лич ност та е ненакърнима. Намеса в те зи пра ва е до пусти ма са мо 
въз ос но ва на закон.
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слу чаи на смърт. Изключително се риоз на та на ме са в ре ли гиоз на-
та сво бо да с цел за щи та на здра ве то и жи во та в мо мен та е оправ-
да на в настоящия слу чай и по ра ди то ва, че на ред ба та от 17 март 
2020 г., а сле до ва тел но и об съж да на та тук забра на за съ би ра ния в 
цър к ви, е огра ни че на до 19 април 2020 г. По то зи на чин се га ран-
ти ра, че на ред ба та мо же да бъ де пре раз гле да на с оглед на по-на-
та тъш но то раз ви тие на пан де мията от ко ро на ви рус. Както при 
вся ко по-на та тъш но пре раз глеж да не на на ред ба та, и се га тряб ва 
да се из вър ши стро га оценка на про пор ционал ност та по от но ше-
ние на раз глеж да на та в настоящото произ вод ст во забра на за съ-
би ра ния в цър к ви и да се про ве ри да ли с оглед на но ви те све де-
ния от нос но на чи ни те на разпростра не ние на ви ру са или опас-
ност та от пре то вар ва не на здрав на та систе ма мо же да бъ де поета 
от го вор ност за пре махва не то на забра на та за цър ков ни служ би 
при съ от вет но стро ги усло вия, а ве роят но – и за ре гионал но то ѝ 
огра ни че ние.

Същото се от на ся и за дру ги те ре ли гиоз ни об щ ности, които 
са за сег на ти по срав ни тел но се риозен на чин от забра на та по чл. 1, 
ал. 5 от на ред ба та, тъй ка то за тях об що то съ би ра не на вяр ва щи те 
е съ що фун да мен та лен еле мент на вя ра та.

Решението е окон ча тел но.

Превод и встъ пи тел ни бе леж ки:
д-р Симона Велева, док тор по кон сти ту цион но пра во
Васил Стойнов, док то рант по ад ми нистра тив но пра во


