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ÏÐÀÂÀ ÍÀ ×ÎÂÅÊÀ

ÄÅËÎÒÎ ÌÓÑÒÀÔÀ ÑÐÅÙÓ ÁÚËÃÀÐÈß

(жалба № 1230/17)
РЕШЕНИЕ
СТРАСБУРГ

28 ноември 2019 г.

Това решение ще стане окончателно при условията на чл. 44, 
§ 2 от Конвенцията. Може да бъде предмет на редакционни 
промени.

Ïî äåëîòî Ìóñòàôà ñðåùó Áúëãàðèÿ
Европейският съд по пра ва та на чо ве ка (Пето отделение), за-

се да ващ ка то Камара в състав:
Анжелика Нусбергер (Angelika Nußberger), пред се да тел,
Габриел Куцко-Стадълмайер (Gabriele Kucsko-Stadlmayer),
Ганна Юдкивска (Ganna Yudkivska),
Йонко Грозев (Yonko Grozev),
Мартинш Митс (Mārtiņš Mits),
Летиф Хюсеинов (Lətif Hüseynov),
Ладо Чантурия (Lado Chanturia), съ дии,
и Клаудия Вестердик (Claudia Westerdiek), секре тар на от де-

ле нието,
след закри то за се да ние, про ве де но на 22 ок том в ри 2019 г.,
поста но вя ва след но то ре ше ние, което бе ше прието на по со-

че на та да та.

ÏÎ ÏÐÎÖÅÄÓÐÀÒÀ
1. Делото е обра зу ва но по жал ба (№ 1230/17) сре щу 

Република България, по да де на в Съда на 21 де кем в ри 2016 г. на 
ос но ва ние чл. 34 от Конвенцията за за щи та на пра ва та на чо ве ка 
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и ос нов ни те сво бо ди („Конвенцията“) от граж да нин на съ ща та 
дър жа ва – г-н Хюсеин Ахмед Мустафа („жал бо по да те лят“).

2. Жалбоподателят е пред ставля ван от г-жа Й. Ч. Вандова*, 
ад во кат от София. Българското пра ви тел ст во („Правителството“) 
се пред ставля ва от пра ви тел ст ве ни те аген ти г-жа М. Димова и 
г-жа Б. Симеонова от Министерството на пра во съ дието.

3. Жалбоподателят се оплак ва по-спе циал но, че воен ни те съ-
ди ли ща не са изпъл ни ли га ран циите за не за ви си мост и без-
пристраст ност и че вслед ст вие на то ва съ деб ният му про цес пред 
съ щи те съ ди ли ща не е спа зил изиск ва нията на чл. 6, § 1 от 
Конвенцията.

4. На 26 април 2017 г. оплак ва нията за на ру ше ние на чл. 6, 
§ 1 от Конвенцията от нос но твър дя на та лип са на не за ви си мост и 
безпристраст ност на воен ни те съ ди ли ща са ко му ни ки ра ни на 
Правителството, а жал ба та в оста на ла та ѝ част е обя ве на за не до-
пусти ма на ос но ва ние чл. 54, ал. 3 от Правилника на Съда.

ÏÎ ÔÀÊÒÈÒÅ

I. Oáñòîÿòåëñòâàòà ïî äåëîòî
5. Жалбоподателят е ро ден през 1976 г. Живее в гр. Бургас.
6. С поста новле ние от 1 ноем в ри 2011 г. на военен про ку рор 

той е привле чен в ка чест во то на об ви ня ем за ор га ни зи ра не и ръ-
ко во де не на престъп на гру па с цел по лу ча ва не на фи нан со ва 
обла га, как то и за не за ко нен тран с гра ни чен тра фик на сто ки и 
пред ме ти с ви со ка стойност за тър гов ски це ли. Поради съ щест ву-
ва ща та връз ка меж ду престъпле нията, в които са об ви не ни пред-
по ла гаеми те чле но ве на та зи гру па, и тъй ка то към мо мен та на 
из вър ш ва не на деянията, в които са би ли об ви не ни, един от тях – 
В. Ч., е бил част от съста ва на въ оръ же ни те си ли, всич ки об ви ня-
еми са би ли изпра ве ни пред Военния съд – Сливен („Воен ния 
съд“).

7. На 19 ноем в ри 2012 г. Военно-окръж на та про ку ра ту ра – 
Сливен, пов ди га об ви не ние сре щу жал бо по да те ля и го изпра вя 
пред Воен ния съд в съ щия град.

* Решението е поста но ве но след смър т та на ад во кат Йорданка Вандова.
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8. С при съ да от 8 април 2013 г. Воен ният съд, за се да ващ в 
състав от един военен съ дия и два ма съ деб ни за се да те ли, приз на-
ва вер ност та на фак ти те, из ло же ни от Военно-окръж на та про ку-
ра ту ра в об ви ни тел ния акт, и осъж да жал бо по да те ля на ли ша ва не 
от сво бо да за срок от 5 го ди ни, как то и на гло ба от 20 000 лв. 
(прибли зи тел но 10 226 евро). На 30 ок том в ри 2013 г., след ка то е 
се зи ран, Военно-апе ла тив ният съд, кой то за се да ва в състав от 
три ма воен ни съ дии, пот вър ж да ва при съ да та на Воен ния съд.

9. Жалбоподателят по да ва ка са цион на жал ба. С ре ше ние от 
15 юли 2014 г. Върховният ка са ционен съд от ме ня ре ше нието на 
Военно-апе ла тив ния съд, ка то кон ста ти ра три гру пи съ щест ве ни 
про це су ал ни на ру ше ния. По-спе циал но Върховният ка са ционен 
съд от бе ля зва про ти во ре чие меж ду мо ти ви те и диспо зи ти ва на 
ре ше нието на Военно-апе ла тив ния съд, непра вил на пре ценка на 
част от до ка за тел ст ва та и лип са на прав ни съ обра же ния. Вър хов-
ният ка са ционен съд връ ща де ло то за но во раз глеж да не на Воен-
но-апе ла тив ния съд. На съ щи те ос но ва ния с ре ше ние от 10 ноем-
в ри 2014 г. Военно-апе ла тив ният съд от ме ня ре ше нието, поста но-
ве но от Воен ния съд на 8 април 2013 г.

10. След но во раз глеж да не на де ло то с при съ да от 15 юли 
2015 г. Военният съд – Сливен, за се да ващ в състав от един военен 
съ дия и два ма съ деб ни за се да те ли, осъж да жал бо по да те ля на ли-
ша ва не от сво бо да за срок от 5 го ди ни, как то и на гло ба от 20 000 
лв. (прибли зи тел но 10 226 евро). При об жал ва не от стра на на 
жал бо по да те ля Военно-апе ла тив ният съд, за се да ващ в състав от 
три ма воен ни съ дии, пот вър ж да ва при съ да та.

11. Жалбоподателят по да ва ка са цион на жал ба, ка то на ред с 
всич ко дру го оспор ва не за ви си мост та и безпристраст ност та на 
воен ни те съ ди ли ща. С окон ча тел но ре ше ние от 24 юни 2016 г. 
Върховният ка са ционен съд пот вър ж да ва при съ да та на жал бо по-
да те ля за не за ко нен тран с гра ни чен тра фик, ка то го оправ да ва по 
об ви не нието в ор га ни зи ра не и ръ ко вод ст во на престъп на гру па. 
Съдът на ма ля ва сро ка на на ло же но то на ка за ние „ли ша ва не от 
сво бо да“ на три го ди ни и пот вър ж да ва раз ме ра на гло ба та.

12. По от но ше ние на до во да на жал бо по да те ля, че съ деб ният 
му про цес пред воен ни те съ ди ли ща не от го ва ря на изиск ва нията 
на чл. 6, § 1 от Конвенцията, Върховният ка са ционен съд на ми ра, 
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че ста ту тът на воен ни те съ дии пре доста вя доста тъч но га ран ции 
за тях на та не за ви си мост и безпристраст ност. По-конкрет но, съ-
дът счи та, че воен ни те съ дии се пол з ват със съ щи те кон сти ту-
цион ни га ран ции ка то те зи, от които се пол з ват съ диите в граж-
дан ски те съ ди ли ща, и че за тях се при ла гат съ щи те пра ви ла за 
въз награж де ние, дис ципли на и по ви ше ние. Съдът уточ ня ва, че 
ма кар да имат воен но зва ние, те не са кад ро ви офи це ри и че те зи 
зва ния им се да ват от ад ми нистра тив ния ръ ко во ди тел на съ да, 
към кой то са наз на че ни.

II. Ïðèëîæèìî âúòðåøíî ïðàâî è ïðàêòèêà

A. Конституцията от 1991 г.
13. Относимите към де ло то па са жи от разпо ред би те на 

дейст ва ща та към мо мен та на деянията Конституция, са:
Член 119

„(1) Правораздаването се осъ щест вя ва от Върховния ка са ционен 
съд, Върховния ад ми нистра ти вен съд, апе ла тив ни, окръж ни, воен ни и 
ра йон ни съ ди ли ща.

(...)“
Член 129

„(1) Съдиите, про ку ро ри те и сле до ва те ли те се наз на ча ват, по ви-
ша ват, по ни жа ват, пре мест ват и ос во бож да ват от длъж ност от Висшия 
съ де бен съ вет.

(...)
(3) С на вър ш ва не на пет го ди шен стаж ка то съ дия, про ку рор или 

сле до ва тел и след атести ра не, с ре ше ние на Висшия съ де бен съ вет, съ-
диите, про ку ро ри те и сле до ва те ли те ста ват нес ме ня еми. (...) те се ос во-
бож да ват от длъж ност са мо при:

1. на вър ш ва не на 65-го диш на въз раст;
2. по да ва не на остав ка;
3. вли за не в си ла на при съ да, с която е на ло же но на ка за ние ли ша-

ва не от сво бо да за умиш ле но престъпле ние;
4. трай на фак ти ческа не въз мож ност да изпъл ня ват за дъл же нията 

си за по ве че от ед на го ди на;
5. теж ко на ру ше ние или систем но не изпъл не ние на слу жеб ни те 

за дъл же ния, как то и дейст вия, които на кър ня ват прести жа на съ деб на та 
власт.

(...)
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(5) Придобитата нес ме ня емост се въз ста но вя ва при след ва що 
заема не на длъж ност та съ дия, про ку рор или сле до ва тел в слу чаите на 
ос во бож да ва не по ал. 3, т. 2 и 4. (...).“

B. Наказателно-про це су ален ко декс от 2006 г.
14. Относимите към де ло то па са жи от разпо ред би те на Нака-

зателно-про це су ал ния ко декс (НПК) са:
Член 396

„(1) На воен ни те съ ди ли ща са под съд ни де ла та за престъпле ния, 
из вър ше ни от:

1. воен нослу же щи (...).
(2) На воен ни те съ ди ли ща са под съд ни де ла та (...) за престъпле-

ния, в осъ щест вя ва не то на които са участ ва ли заед но воен нослу же щи и 
граж дан ски ли ца.“

15. Съгласно чл. 411а, ал. 1 НПК престъпле нията, свър за ни с 
ор га ни зи ра не то и ръ ко во де не то на престъп на гру па, как то и уча-
стието в та ка ва, са под съд ни на Специализирания на ка за те лен 
съд. Алинея 7 от съ щия член пред виж да, че де ла та, под съд ни на 
Специализирания на ка за те лен съд и на Воен ния съд, се раз глеж-
дат от Воен ния съд. Съгласно чл. 33, ал. 4 НПК съ дът се произ на-
ся с обик но ве но мно зин ст во, ка то чле но ве те на съста ва имат ра-
вен глас.

C. Закон за съ деб на та власт от 2009 г.
16. Относимите към де ло то разпо ред би на дейст ва щия към 

мо мен та на деянията Закон за съ деб на та власт са:
Член 67

„(...)
(2) Съдебни за се да те ли във воен ни те съ ди ли ща мо гат да са ге не-

ра ли (адмирали), офи це ри и сер жан ти на воен на служ ба.“
Член 68

„(...)
(4) Съдебните за се да те ли във воен ни те съ ди ли ща се опре де лят по 

пред ло же ние на ко ман ди ри те на по де ле нията от об що то събра ние на 
съ диите от воен но-апе ла тив ния съд.“

Член 97
„(1) Военният съд раз глеж да де ла та в състав от един съ дия и два ма 

съ деб ни за се да те ли, ос вен ако със за кон е пред ви де но дру го.
(...)“
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Член 101
„(...)
(2) Военно-апе ла тив ният съд (...) раз глеж да де ла та, обра зу ва ни по 

жал би и про тести сре щу ак то ве на воен ни те съ ди ли ща (...).“
Член 105

„Апелативният съд за се да ва в състав от три ма съ дии, ос вен ако 
със за кон е пред ви де но дру го.“

Член 134
„(...)
(2) Военните съ дии, воен ни те про ку ро ри и воен ни те сле до ва те ли 

ра бо тят във воен на уни фор ма.“
Член 161

„(...)
(5) Назначеният ка то военен съ дия, военен про ку рор или военен 

сле до ва тел се приема на воен на служ ба и му се прис воява офи цер ско 
зва ние.“

Член 307
„(...)
(3) Дисциплинарно на ру ше ние е ви нов но не изпъл не ние на слу-

жеб ни те за дъл же ния на съ дия, про ку рор и сле до ва тел.
(4) Дисциплинарните на ру ше ния са:
1. систем но неспаз ва не на сро ко ве те, пред ви де ни в про це су ал ни те 

за ко ни;
2. дейст вие или без дейст вие, което не оправ да но за ба вя произ вод-

ст во то;
3. на ру ша ва не на Кодекса за етич но по ве де ние на бъл гар ски те ма-

гистра ти, на кър ня ва що прести жа на съ деб на та власт;
4. дейст вие или без дейст вие, което на кър ня ва прести жа на съ деб-

на та власт;
5. не изпъл не ние на дру ги слу жеб ни за дъл же ния.
(...)
(6) ос вен за на ру ше нията по ал. 4 дис ципли нар на от го вор ност се 

но си и от:
(...)
2. военен съ дия, военен про ку рор и военен сле до ва тел – за на ру-

ше ния, пред ви де ни в спе циал ни те за ко ни и уста ви.“
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D. Правомощия на воен ни те съ ди ли ща да съ дят ци вил ни 
ли ца на меж ду на род но рав ни ще

1. Проект на прин ци пи за пра во раз да ва не от стра на на 
воен ни те съ ди ли ща: доклад, пред ста вен от спе циал ния доклад-
чик на Подкомисията на Организацията на обе ди не ни те на ции 
за на сър ча ва не и за щи та на пра ва та на чо ве ка (Доклад E/CN. 
4/2006/58)

17. Относимите към де ло то па са жи от то зи проект на прин-
ци пи са:

Принцип № 1. Създаване на воен ни съ ди ли ща от 
конституцията или за ко но да тел ст во то

„Военните съ ди ли ща, ко га то има та ки ва, мо же да бъ дат съз да де ни 
са мо от конституцията или за ко но да тел ст во то при спаз ва не на прин ци-
па за раз де ле ние на власти те. Те тряб ва да бъ дат не раз дел на част от 
нор мал на та съ деб на систе ма.“

Принцип № 2. Прилагане на нор ми те на меж ду на род но то 
пра во

„Военните съ ди ли ща тряб ва да при ла гат меж ду на род но приз на ти-
те нор ми и про це ду ри ка то га ран ция за спра вед лив съ де бен про цес при 
вся как ви об стоятел ст ва, вклю чи тел но пра ви ла та на меж ду на род но то 
ху ма ни тар но пра во.“

Принцип № 5. Случаи, в които ци вил ни те ли ца не по па-
дат под юрис дик цията на воен ни те съ ди ли ща

„Принципно ци вил ни те ли ца не тряб ва да по па дат под юрис дик-
цията на воен ни те съ ди ли ща. При всич ки об стоятел ст ва дър жа ва та га-
ран ти ра, че ци вил ни те ли ца, об ви не ни в престъпле ние от как во то и да е 
естест во, ще бъ дат съ де ни от граж дан ски те съ ди ли ща.“

Принцип № 8. Функционална ком пе тент ност на воен ни те 
съ ди ли ща

„Компетентността на воен ни те съ ди ли ща тряб ва да бъ де огра ни-
че на до воен ни престъпле ния, из вър ше ни от воен нослу же щи. Военните 
съ ди ли ща мо гат да съ дят ли ца, при рав не ни на воен нослу же щи, но са мо 
за престъпле ния, из вър ше ни при упраж ня ва не то на дейност та, във връз-
ка с която са при рав не ни на воен нослу же щи.“

Принцип № 13. Право на компетентен, не за ви сим и 
безпристрастен съд

„Организацията и функ циони ра не то на воен ни те съ ди ли ща тряб ва 
да га ран ти рат из ця ло пра во то на все ки чо век на ком пе тен тен, не за ви-
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сим и безпристрастен съд по вре ме на всич ки ета пи от произ вод ст во-
то – как то на ета па на раз след ва не то, та ка и на ета па на съ деб ния про-
цес. Лицата, из бра ни да изпъл ня ват функ циите на ма гистра ти във воен-
ни те съ ди ли ща, тряб ва да бъ дат чест ни и ком пе тент ни и да де мон стри-
рат не об хо ди ма та под го тов ка и юри ди ческа ква ли фи ка ция. Статутът на 
воен ни те ма гистра ти тряб ва да га ран ти ра тях на та не за ви си мост и без-
пристраст ност, осо бе но от глед на точ ка на воен на та йе рар хия. Военните 
съ ди ли ща не мо гат в ни ка къв слу чай да при бяг ват до та ка на ре че ни от 
съ дии и про ку ро ри тай ни или „ано ним ни“ про це ду ри.“

2. Резолюция от 23 март 2012 г., приета от Съвета по пра-
ва та на чо ве ка на ООН, от нос но ин тегри те та на съ деб на та 
систе ма (A/HRC/RES/19/31).

18. Относимите към де ло то па са жи от Резолюцията от нос но 
ин тегри те та на съ деб на та систе ма са:

„Съветът по пра ва та на чо ве ка (...)
1. Взема пред вид докла ди те на спе циал ния доклад чик в части те 

им от нос но не за ви си мост та на съ диите и ад во ка ти те, как то и докла да на 
спе циал ния доклад чик на Подкомисията за на сър ча ва не и за щи та на 
пра ва та на чо ве ка от нос но пра во раз да ва не то от стра на на воен ни те съ-
ди ли ща [E/CN. 4/2006/58];

(...)
8. Призовава дър жа ви те, които са съз да ли воен ни съ ди ли ща или 

спе циал ни съ ди ли ща, които да съ дят из вър ши те ли те на престъпле ния, 
да га ран ти рат, че те зи съ ди ли ща пред ставля ват не раз дел на част от об-
ща та съ деб на систе ма и че при ла гат над леж ни про це ду ри, приз на ти от 
меж ду на род но то пра во ка то га ран ция за спра вед лив про цес, по-спе-
циал но пра во то на об жал ва не на при съ да та и на ло же но то на ка за ние 
(...)“

3. Нота на генералния секре тар на Организацията на обе-
ди не ни те на ции от 7 ав густ 2013 г., с която пре да ва докла да на 
специалния доклад чик от нос но не за ви си мост та на съ диите и ад-
во ка ти те (A/68/285)

19. На 7 ав густ 2013 г. генералният секре тар на Организа-
цията на обе ди не ни те на ции пре да де за раз глеж да не на Общото 
събра ние на 68-ото му за се да ние докла да, из гот вен от специалния 
доклад чик, от нос но не за ви си мост та на съ диите и ад во ка ти те. 
Относимите към де ло то па рагра фи от то зи доклад са:
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„30. В мно го дър жа ви пер со нал на та юрис дик ция на воен ни те съ-
ди ли ща е огра ни че на до чле но ве те на съста ва на въ оръ же ни те си ли, об-
ви не ни в престъпле ния или на ру ше ния на воен на та дис ципли на. В ня-
кои слу чаи Конституцията из рич но забра ня ва на воен ни те съ ди ли ща да 
упраж ня ват юрис дик ция спря мо ли ца, които не са част от въ оръ же ни те 
си ли, ка то оста вят съ де не то на та ки ва ли ца на съ ди ли ща та с об ща ком-
пе тент ност. Така Върховният съд на Колумбия от бе ляз ва в своето ре-
ше ние № 20 от 5 март 1987 г., че съ деб ният про цес сре щу ци вил ни ли ца 
пред воен ни те съ ди ли ща е про ти во кон сти ту ционен.

31. Понякога пер со нал на та юрис дик ция на воен ни те съ ди ли ща се 
разпрости ра вър ху ци вил ни ли ца, които са при рав не ни на воен нослу же-
щи по ра ди тех ни те за дъл же ния или место по ло же ние или по ра ди естест-
во то на престъпле нието, в което са об ви не ни. Това мо гат да са ци вил ни 
ли ца, наети от въ оръ же ни те си ли или ра бо те щи във воен ни обек ти или 
свър за ни с тях уч реж де ния, ли ца, из вър ши ли деяния, ква ли фи ци ра ни 
ка то воен ни престъпле ния, или из вър ши те ли на престъпле ние, из вър-
ше но в съ участие с воен нослу же щи. В ня кои дър жа ви де ла та, свър за ни 
с те ро ри зъм или дру ги се риоз ни престъпле ния сре щу ос нов ни те ин те-
ре си на дър жа ва та, съ що са под съд ни на воен ни те съ ди ли ща.

(...)
Б. Съдебен про цес сре щу ци вил ни ли ца пред воен ни те съ ди ли ща
(...)
47. Международните ин стру мен ти за пра ва та на чо ве ка не раз-

глеж дат из рич но въпро са за пра во мо щията на воен ни те съ ди ли ща да 
съ дят ци вил ни ли ца. Въпреки то ва ре ди ца не об вър з ва щи прав ни ин-
стру мен ти, как то и юриспру ден цията на меж ду на род ни и ре гионал ни 
ин стан ции по каз ват, че съ щест ву ва сил на тен ден ция сре щу разпрости-
ра не то на на ка за тел на та ком пе тент ност на воен ни те съ ди ли ща спря мо 
ци вил ни ли ца.

48. Съгласно Основните прин ци пи от нос но не за ви си мост та на съ-
деб на та власт все ки има пра во да бъ де съ ден от съд с об ща ком пе тент-
ност в съ от ветст вие с уста но ве ни те прав ни про це ду ри, ка то не се съз да-
ват съ ди ли ща, които не изпол з ват про це ду ри те, над леж но уста но ве ни 
от за кон, за да се ли шат съ ди ли ща та с об ща ком пе тент ност от тях на та 
юрис дик ция (прин цип № 5).

49. В съ от ветст вие с та зи те за прин цип № 5 от Проекта на прин ци-
пи за пра во раз да ва не от стра на на воен ни те съ ди ли ща пред виж да, че по 
пра ви ло воен ни те съ ди ли ща не тряб ва да имат юрис дик цията да съ дят 
ци вил ни ли ца и че при всич ки об стоятел ст ва дър жа ва та га ран ти ра, че 
ци вил ни те ли ца, об ви не ни в как во то и да е престъпле ние, се изпра вят 
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пред граж дан ски те съ ди ли ща. В ко мен та ра към то зи прин цип се по соч-
ва, че прак ти ка та за изпра вя не на ци вил ни ли ца пред воен ни те съ ди ли-
ща съз да ва се риоз ни пробле ми от нос но спра вед ли во то, безпристраст но 
и не за ви си мо пра во раз да ва не, ка то то ва често се оправ да ва от не об хо-
ди мост та да се поз во ли при ла га не на из вън ред ни про це ду ри, които не 
от го ва рят на об щи те пра во съд ни стан дар ти (вж. E/CN. 4/2006/58, § 20).

50. Редица дру ги меж ду на род ни ин стру мен ти съ що пре по ръч ват 
дър жа ви те да огра ни ча ват юрис дик цията на воен ни те съ ди ли ща спря мо 
ци вил ни ли ца в пол за на съ ди ли ща та с об ща ком пе тент ност.

51. В § 22 от своя общ ко мен тар № 32 Комитетът по пра ва та на чо-
ве ка от бе ляз ва, че ма кар Международният пакт за граж дан ски и по ли-
ти чески пра ва да не забра ня ва съ деб ни те про це си сре щу граж дан ски 
ли ца пред воен ни или спе циал ни съ ди ли ща, той изиск ва те зи съ деб ни 
про це си да съ от ветст ват на пъл но на разпо ред би те на чл. 14 от Пакта и 
га ран циите, пред ви де ни в то зи член, да не бъ дат ни то огра ни че ни, ни то 
из ме не ни пред вид воен ния или спе циалния ста тут на то зи съд. 
Комитетът съ що та ка уточ ня ва, че раз глеж да не то на де ло сре щу ци вил-
ни граж да ни от воен ни или спе циал ни съ ди ли ща тряб ва да ста ва по из-
клю че ние, т.е. да бъ де огра ни че но до слу чаите, в които дър жа ва та – 
стра на по Пакта, мо же да до ка же, че при бяг ва не то до та ки ва съ ди ли ща 
се на ла га и обос но ва ва от обек тив ни и се риоз ни при чи ни и че граж дан-
ски те съ ди ли ща с об ща ком пе тент ност не са в състояние да раз гле дат 
те зи съ деб ни де ла по от но ше ние на конкрет на та ка те го рия ли ца и 
въпрос ни те престъпле ния. Следователно дър жа ва та – стра на, която из-
пра вя ци вил ни ли ца пред воен ни те съ ди ли ща, се за дъл жа ва да до ка же 
по от но ше ние на спе ци фич на та ка те го рия на въпрос ни те ли ца, че: 
(а) съ ди ли ща та с об ща ком пе тент ност не са ком пе тент ни да раз глеж дат 
де ло то; б) се зи ра не то на дру ги ал тер на тив ни фор ми на съ ди ли ща с об-
ща ком пе тент ност или на спе циал ни съ ди ли ща е не под хо дя що с ви со ка 
сте пен на си гур ност; и в) се зи ра не то на воен ни съ ди ли ща га ран ти ра 
пъл но то за чи та не на пра ва та на об ви ня емия, как то изиск ва чл. 14 от 
Пакта. В заклю чи тел ни те си ко мен та ри от нос но докла ди те, пред ста ве-
ни от дър жа ви те – стра ни по чл. 40 от Пакта, Комитетът сти га до там, че 
при зо ва ва пра ви тел ст ва та на ня кои дър жа ви да забра нят про веж да не то 
на съ деб ни про це си спря мо ци вил ни ли ца във воен ни съ ди ли ща.

52. От юриспру ден цията на Комитета по пра ва та на чо ве ка е вид-
но, че съглас но Пакта са мо то по зо ва ва не на вътреш ни прав ни разпо ред-
би за съ деб ния про цес пред воен ни съ ди ли ща по ня кои ка те го рии теж ки 
престъпле ния не мо же да оправ дае при бяг ва не то до та ки ва съ ди ли ща. 
При лип са на конкрет но ос но ва ние за не об хо ди мост та опре де ле на ка те-
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го рия ци вил ни ли ца да бъ дат съ де ни от воен ни те съ ди ли ща Комитетът 
ви на ги е счи тал, че те зи съ деб ни про це си не от го ва рят на изиск ва нията 
на чл. 14 от Пакта.

53. В дейст ви тел ност прак ти ка та на дър жа ви те це ли да огра ни чи 
юрис дик цията ratione personae на воен ни те съ ди ли ща до престъпле ния 
и на ру ше ния на дис ципли на та, които се твър ди да са из вър ше ни от 
дейст ва щи чле но ве на въ оръ же ни те си ли. Изключенията, от на ся щи се 
до ци вил ни ли ца, при рав не ни към воен нослу же щи, обик но ве но се раз-
глеж дат и тъл ку ват огра ни чи тел но (вж. A/63/223, § 26).

54. Специалният доклад чик дър жи да под чер тае, че съ деб ни те 
про це си сре щу ци вил ни ли ца пред воен ни или спе циал ни съ ди ли ща по-
раж дат се риоз ни съм не ния от нос но не за ви си мост та на пра во раз да ва не-
то чрез воен ни те съ ди ли ща и спаз ва не то на га ран циите, по со че ни в 
чл. 14 от Пакта. Поради то ва той счи та, че ком пе тент ност та на воен ни те 
съ ди ли ща след ва да бъ де огра ни че на до стро го воен ни престъпле ния, 
из вър ше ни от чле но ве на съста ва на въ оръ же ни те си ли.

(...)
V. Заключения
(...)
87. От съ деб на та прак ти ка на Комитета по пра ва та на чо ве ка и на 

меж ду на род ни те и ре гионал ните ме ха низ ми за пра ва та на чо ве ка, уста-
но ве на по от но ше ние на воен ни те съ ди ли ща, мо же да се напра ви из во-
дът, че не за ви си мост та и безпристраст ност та на те зи съ ди ли ща, съ деб-
ни те про це си сре щу ци вил ни ли ца или воен нослу же щи, об ви не ни в се-
риоз ни на ру ше ния на пра ва та на чо ве ка, и га ран циите за спра вед лив 
про цес в те зи съ ди ли ща са сил но пробле ма тич ни.

(...)
89. Доколкото имат спе ци фич на та цел да раз глеж дат престъпле-

ния, свър за ни с воен на та служ ба, воен ни те съ ди ли ща тряб ва да упраж-
ня ват своята юрис дик ция са мо спря мо чле но ве на съста ва на въ оръ же-
ни те си ли, из вър ши ли воен но престъпле ние или дис ципли нар но на ру-
ше ние, и то един ст ве но ко га то престъпле нието или на ру ше нието не 
пред ставля ва се риоз но на ру ше ние на пра ва та на чо ве ка. Този прин цип 
мо же да се престъ пи са мо при из клю чи тел ни об стоятел ст ва и с един ст-
ве на та цел да се съ дят ци вил ни ли ца, които се на ми рат в чуж би на и 
които са при рав не ни към съста ва на въ оръ же ни те си ли.

90. За да га ран ти рат не за ви си мост та и це лост та на съ деб на та 
систе ма, дър жа ви те са за дъл же ни да съз да дат съ ди ли ща с об ща ком пе-
тент ност, които да са не за ви си ми, безпристраст ни, ком пе тент ни и от го-
вор ни и сле до ва тел но спо соб ни да се бо рят с без на ка за ност та. Ако го-
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ре опи са но то не е постиг на то, то ва не мо же да слу жи за обос но ва ва не на 
на ли чието на воен ни или спе циал ни съ ди ли ща, пред които да се изпра-
вят ци вил ни ли ца.

VI. Препоръки
91. Чрез те зи пре по ръ ки специалният доклад чик се стре ми да по-

мог не на дър жа ви те, съз да ли воен но пра во раз да ва не, да га ран ти рат, че 
воен ни те съ ди ли ща упраж ня ват пра во раз да ва не в пъл но съ от ветст вие с 
меж ду на род но то пра во в област та на пра ва та на чо ве ка и със свър за ни-
те с не го меж ду на род ни нор ми.

(...)
98. Компетентността ratione materiae на воен ни те съ ди ли ща – спе-

циали зи ра ни те юрис дик ции, приз ва ни да от го во рят на конкрет ни те 
нуж ди на ар миите по от но ше ние на дис ципли на та, тряб ва да бъ де огра-
ни че на до престъпле ния на „стро го воен ния ред“, или ина че ка за но – до 
престъпле нията, които по своето естест во до ри се от на сят до за кон но 
за щи те ни те ин те ре си на воен ния ред, ка то де зер ти ра не, не под чи не ние 
или изоста вя не на пост или на ръ ко вод ни дейности /дейности по ко ман-
д ва не.

99. Държавите не тряб ва да се по зо ва ват на кон цеп цията за дея-
нията, свър за ни с длъж ност та, за да ли шат съ ди ли ща та с об ща ком пе-
тент ност от тех ни те пра во мо щия в пол за на воен ни те съ ди ли ща. Пре-
стъпленията от общ ха рак тер, из вър ше ни от воен нослу же щи, тряб ва да 
бъ дат раз глеж да ни пред съ ди ли ща та с об ща ком пе тент ност, ос вен в 
слу чаите, в които послед ни те не са в състояние да упраж нят своите пра-
во мо щия по ра ди спе ци фич ни те об стоятел ст ва на престъпле нието (т.е. 
из клю чи тел но в слу чаи на престъпле ния, из вър ше ни из вън те ри то рията 
на държавата), ка то те зи слу чаи тряб ва да бъ дат из рич но пред ви де ни от 
за ко на.

Г. Съдебен про цес сре щу ци вил ни ли ца пред воен ни те съ ди ли ща
100. Всички воен ни съ ди ли ща тряб ва да съ дят един ст ве но чле но ве 

на съста ва на въ оръ же ни те си ли, които са из вър ши ли воен но престъпле-
ние или са на ру ши ли воен на та дис ципли на.

101. Съдебният про цес сре щу ци вил ни ли ца пред воен ни съ ди ли-
ща след ва да се забра ни, ос вен в слу чай на един ст ве но то из клю че ние, 
пред ви де но в § 102 по-до лу. Военният съд, съз да ден на те ри то рията на 
да де на дър жа ва, в ни ка къв слу чай не мо же да упраж ня ва юрис дик цията 
си спря мо ци вил ни ли ца, об ви не ни в престъпле ние на те ри то рията на 
съ ща та дър жа ва.

102. Съдебният про цес сре щу ци вил ни ли ца пред воен ни те съ ди-
ли ща тряб ва да бъ де стро го огра ни чен до из клю чи тел ни слу чаи, от на ся-
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щи се до ци вил ни ли ца, при рав не ни към съста ва на въ оръ же ни те си ли 
по ра ди тях на та длъж ност или място то, на което се на ми рат, които са 
об ви не ни в из вър ш ва не на престъпле ние из вън те ри то рията на дър жа-
ва та и ко га то съ ди ли ща та с об ща ком пе тент ност на място или в дър жа-
ва та на произ ход не мо гат да раз гле дат де ло то.

103. Задължението да се до ка же съ щест ву ва не то на те зи из клю чи-
тел ни об стоятел ст ва е на дър жа ва та, ка то те зи об стоятел ст ва тряб ва да 
бъ дат уста но ве ни във все ки конкре тен слу чай, тъй ка то от на ся не то на 
опре де ле ни ка те го рии престъпле ния in abstracto към воен ни те съ ди ли-
ща не е доста тъч но. Тези из клю чи тел ни слу чаи тряб ва да бъ дат из рич но 
опре де ле ни със за кон. (...)“

20. Други еле мен ти, от но си ми на меж ду на род но ни во към 
съ деб ния про цес сре щу ци вил ни ли ца пред воен ни те съ ди ли ща, 
са опи са ни в ре ше нията Maszni сре щу Румъния (№ 59892/00, 
§ 27–33, от 21 сеп тем в ри 2006 г.) и Ergin сре щу Турция (№ 6) 
(№ 47533/99, § 20–25, ЕСПЧ 2006-VI (извадки).

ÏÎ ÏÐÀÂÎÒÎ

I. Òâúðäÿíîòî íàðóøåíèå íà ÷ë. 6, § 1 
îò Êîíâåíöèÿòà

21. Жалбоподателят се оплак ва, че съ деб ният про цес сре щу 
не го пред Военния съд и Военно-апе ла тив ния съд не от го ва ря на 
изиск ва нията на чл. 6, § 1 от Конвенцията. По-конкрет но, той по-
соч ва, че Военният съд се състои от един военен съ дия и два ма 
офи це ри, а Военно-апе ла тив ният съд – от три ма воен ни съ дии. 
Поради то ва жал бо по да те лят счи та, че те зи две юрис дик ции не 
мо же да се раз глеж дат ка то не за ви си ми и безпристраст ни съ ди-
ли ща. Във връз ка с то ва той твър ди, че явя ва не то на ци вил но ли-
це пред съ ди ли ща, съста ве ни из клю чи тел но от воен нослу же щи, 
са мо по се бе си пред ставля ва на ру ше ние на чл. 6, § 1 от Кон-
венцията, чиито от но си ми към де ло то части са фор му ли ра ни по 
след ния на чин:

„Βсяко ли це при ре ша ва не то на (...) ос но ва тел ност та на как во то и 
да е на ка за тел но об ви не ние сре щу не го има пра во на спра вед ли во и 
публич но гле да не на не го во то де ло в ра зу мен срок от не за ви сим и 
безпристрастен съд, съз да ден в съ от ветст вие със за ко на“.

22. Правителството от хвър ля та зи те за.
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A. Допустимост
23. Установявайки, че то ва оплак ва не не е яв но не обос но ва-

но по сми съ ла на чл. 35, § 3, б. „а“ от Конвенцията, как то и че не 
про ти во ре чи на дру го ос но ва ние за до пусти мост, Съдът го обя вя-
ва за до пусти мо.

B. По съ щест во
1. Аргументите на стра ни те
24. Според жал бо по да те ля, след ка то са ста на ли воен ни ма-

гистра ти, съ диите се ин тегри рат в струк ту ра та на воен нослу же-
щи те, прис воява им се зва ние и съ що под ле жат на воен на дис-
ципли на. Той твър ди, че съ деб ни те за се да те ли на Воен ния съд 
съ що са офи це ри от ар мията и са наз на че ни по пред ло же ние на 
ко ман ди ри те на воен ни те части. Посочва, че как то воен ни те съ-
дии, та ка и съ деб ни те за се да те ли са длъж ни да но сят воен на уни-
фор ма по вре ме на съ деб ни те за се да ния.

25. Жалбоподателят не счи та, че е би ло не об хо ди мо де ло то 
му да бъ де раз гле да но от воен ни те съ ди ли ща. Той со чи, че за ко-
нът пред виж да из клю чи тел на ком пе тент ност на воен ни те съ ди-
ли ща да раз глеж дат престъпле ния, из вър ше ни в съ участие от 
воен нослу же щи и ци вил ни ли ца. Добавя съ що, че един ст ве на та 
при чи на, по ра ди която не го во то де ло е раз гле да но от воен ни те 
съ ди ли ща, е, че един от об ви ня еми те се е числял към съста ва на 
въ оръ же ни те си ли към мо мен та на из вър ш ва не на деянията, в 
които са би ли об ви не ни (вж. § 6 по-горе). И накрая, жал бо по да те-
лят счи та, че фак тът, че Върховният ка са ционен съд е ком пе тен-
тен да раз гле да де ло то ка то послед на ин стан ция, не про ме ня с ни-
що про це ду ра та, тъй ка то чл. 396, ал. 2 НПК пре доста вя из клю чи-
тел на ком пе тент ност на воен ни те съ ди ли ща.

26. Правителството твър ди, че съ диите във воен ни те съ ди ли-
ща от го ва рят на кри те риите за не за ви си мост и безпристраст ност, 
изиску еми от чл. 6, § 1 от Конвенцията. То по соч ва, че на чи нът 
им на наз на ча ва не, нес ме ня емост та и ста бил ност та на тях на та 
длъж ност, които им се пре доста вят, как то и тех ни те пра во мо щия 
са иден тич ни с те зи на ко ле ги те им от граж дан ски те съ ди ли ща и 
пред ла гат доста тъч но га ран ции за не за ви си мост и безпристраст-
ност. Правителството до пъл ва, че воен ни те съ дии не са об вър за-
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ни със за по ве ди и ин струк ции, из да де ни от Министерството на 
от бра на та.

27. Правителството пле ди ра, че съ деб ният про цес сре щу 
жал бо по да те ля тряб ва да бъ де в ком пе тент ност та на воен ни те съ-
ди ли ща, за да мо гат послед ни те да ана ли зи рат съв куп ност та от 
фак ти. То твър ди, че престъпле нията, за които е пов диг на то об ви-
не ние сре щу жал бо по да те ля, се от на сят до ор га ни зи ра не и ръ ко-
во де не на престъп на гру па, как то и до деяния, осъ щест ве ни в хо-
да на дейности те, из вър ш ва ни от та зи гру па, и сле до ва тел но те са 
не де ли ма част от деянията, по които е пов диг на то об ви не ние сре-
щу дру ги те об ви ня еми. Накрая до ба вя, че де ла та, раз глеж да ни от 
воен ни те съ ди ли ща, не под ле жат на спе ци фич ни про це су ал ни 
пра ви ла и че ви на ги ка то послед на ин стан ция по тях се произ на ся 
Върховният ка са ционен съд.

2. Общи прин ци пи
28. Най-напред, Съдът от но во пот вър ж да ва, че за да се уста-

но ви да ли един съд мо же да се счи та за „не за ви сим“ по сми съ ла 
на чл. 6, § 1 от Конвенцията, тряб ва да се взе мат пред вид имен но 
ме то дът на наз на ча ва не и про дъл жи тел ност та на ман да та на не го-
ви те чле но ве, на ли чието на за щи та сре щу вън шен на тиск, как то и 
да ли съ дът из глеж да не за ви сим, или не (вж., на ред с дру ги, 
Maktouf и Damjanović сре щу Босна и Херцеговина [GC], № 2312/08 
и 34179/08, § 49, ЕСПЧ 2013 (извадки). Освен то ва Съдът счи та, 
че в конкрет ния кон текст на настоящо то де ло въпро сът за 
безпристраст ност та на един съд тряб ва да се оце ня ва чрез обек ти-
вен под ход, кой то да пред ла га доста тъч но га ран ции за из ключ ва-
не на вся как ви ос но ва тел ни съм не ния в то ва от но ше ние (вж., на-
ред с дру ги, Bulut сре щу Австрия, 22 фев ру ари 1996 г., § 31, 
Recueil des arrêts et décisions 1996 II, и Thomann сре щу Швейцария, 
10 юни 1996 г., § 30, Recueil 1996 III).

29. Съдът от бе ляз ва, че тряб ва да се пра ви раз гра ни че ние 
меж ду граж дан ски и ад ми нистра тив ни произ вод ст ва, от ед на 
стра на, и на ка за тел ни произ вод ст ва, от дру га. Съдът ще се огра-
ни чи в та зи конкрет на област, ка то раз гле да об стоятел ст ва та по 
настоящо то де ло в кон тек ста на на ка за тел но то произ вод ст во.
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30. Съдът на пом ня, че Конвенцията не забра ня ва на воен ни-
те съ ди ли ща да се произ на сят по на ка за тел ни об ви не ния сре щу 
чле но ве на съста ва на въ оръ же ни те си ли, при усло вие че са спа зе-
ни га ран циите за не за ви си мост и безпристраст ност, пред ви де ни в 
чл. 6, § 1 от Конвенцията (Morris сре щу Обединеното кралство, 
№ 38784/97, § 59, ЕСПЧ 2002 I, Cooper сре щу Обединеното 
кралство [GC], № 48843/99, § 106, ЕСПЧ 2003-XII, и Önen сре щу 
Турция, (дек.), № 32860/96, 10 фев ру ари 2004 г.).

31. Различен е слу ча ят оба че, ко га то на ционал но то за ко но-
да тел ст во до пуска то зи тип съ ди ли ща да се произ на сят спря мо 
ци вил ни ли ца по на ка за тел ни де ла (Ergin сре щу Турция (№ 6), 
№ 47533/99, § 41, ЕСПЧ 2006 VI (извадки), и Maszni cре щу 
Румъния, № 59892/00, § 43, 21 сеп тем в ри 2006 г., § 17 – 20 по-
горе). Ситуации, при които военен съд упраж ня ва юрис дик ция 
над ци вил ни ли ца за деяния, на со че ни сре щу въ оръ же ни те си ли, 
мо же да по ро дят ос но ва тел ни съм не ния от нос но обек тив на та 
безпристраст ност на та къв съд (вж. го ре ци ти ра но то де ло Ergin, 
§ 49). Съдът счи та, че то ва ва жи с още по-го ля ма си ла за 
престъпле нията от общ ха рак тер, ка то се взе ме пред вид имен но 
раз ви тието на кон цеп цията за ро ля та на воен ни те съ ди ли ща на 
меж ду на род но ни во (вж. § 19 по-горе). Съдебна систе ма, в рам ки-
те на която военен съд мо же да се произ на ся сре щу ли це, което не 
при над ле жи към съста ва на въ оръ же ни те си ли, лес но мо же да се 
възприеме ка то та ка ва, която пре небрег ва не об хо ди мо то раз гра-
ни че ние меж ду съ да и стра ни те по на ка за тел но то произ вод ст во, 
до ри ко га то съ щест ву ват доста тъч но мер ки за за щи та, които да 
га ран ти рат не за ви си мост та на то зи съд (вж. го ре ци ти ра но то де ло 
Ergin, § 49).

32. Съдът от бе ляз ва, че не мо же да се твър ди, че Конвенцията 
из ключ ва из ця ло вся как ва ком пе тент ност на воен ни те съ ди ли ща 
за раз глеж да не на де ла, свър за ни с ци вил ни ли ца. Въпреки то ва 
Съдът счи та, че съ щест ву ва не то на та ка ва юрис дик ция след ва да 
бъ де под ло же но на осо бе но стро го раз глеж да не (пак там, § 42, и 
го ре ци ти ра но то де ло Maszni, § 44; § 17 – 20 по-горе).

33. В ре ди ца слу чаи Съдът при да ва зна че ние и на об стоятел-
ст во то, че ед но ци вил но ли це тряб ва да се яви пред съд, съста вен 
до ри са мо частич но от воен нослу же щи (вж., на ред с дру ги, 
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Şahiner сре щу Турция, № 29279/95, § 45, ЕСПЧ 2001 IX, Öcalan 
сре щу Турция [GC], № 46221/99, § 116, ЕСПЧ 2005 IV, го ре ци ти-
ра но то де ло Ergin, § 43, го ре ци ти ра но то де ло Maszni, § 45, Ahmet 
Doğan сре щу Турция, № 37033/03, § 23, 10 март 2009 г., и Pop и 
др. сре щу Румъния, № 31269/06, § 53 – 55, 24 март 2015 г.). Съдът 
счи та, че по доб на си ту ация застра ша ва се риоз но до ве рието, което 
съ ди ли ща та тряб ва да вдъхват в ед но де мокра тич но об щест во 
(вж. mutatis mutandis Canevi и др. сре щу Турция, № 40395/98, § 33, 
10 ноем в ри 2004 г.).

34. Поради то ва при тес не ние Съдът ве че се е произ на сял, че 
фак тът, че та ки ва съ ди ли ща раз глеж дат на ка за тел ни об ви не ния и 
ре ша ват де ла сре щу ци вил ни ли ца, мо же да се сче те за непро ти-
во ре чащ на чл. 6 от Конвенцията един ст ве но при из клю чи тел ни 
об стоятел ст ва. Съществуващата на меж ду на род но ни во тен ден-
ция за из ключ ва не от юрис дик цията на воен ни те съ ди ли ща на на-
ка за тел на та сфе ра, ко га то ста ва въпрос за съ де бен про цес сре щу 
ци вил ни ли ца, под сил ва убеж де нието на Съда (го ре ци ти ра но то 
Ergin, § 44 и 45, го ре ци ти ра но то де ло Maszni, § 46 и 47; вж. § 17 – 
20 по-горе).

35. Съдът при пом ня, че спе циал но то място, което ар мията 
заема в кон сти ту цион на та ор га ни за ция на де мокра тич ни те дър-
жа ви, тряб ва да бъ де огра ни че но до сфе ра та на на ционал на та си-
гур ност, ка то съ деб на та власт от своя стра на по пра ви ло по па да в 
област та на граж дан ско то об щест во. Съдът взе ма пред вид съ що 
та ка на ли чието на спе циал ни пра ви ла, ре гу ли ра щи вътреш на та 
ор га ни за ция и йе рар хич на та струк ту ра на въ оръ же ни те си ли (го-
ре ци ти ра ни те де ла Ergin, § 46, и Maszni, § 50).

36. Правомощията на воен но то на ка за тел но пра во съ дие 
след ва да се разпрости рат вър ху ци вил ни ли ца един ст ве но при 
на ли чие на на ло жи тел ни при чи ни, обос но ва ва щи по доб на си ту-
ация, и то на яс на и пред ви ди ма прав на ос но ва. Наличието на та-
ки ва при чи ни тряб ва да бъ де до ка за но in concreto за все ки слу чай. 
Възлагането in abstracto от стра на на на ционал но то за ко но да тел-
ст во на ня кои ка те го рии престъпле ния на воен ни те съ ди ли ща не 
е доста тъч но (го ре ци ти ра ни те де ла Ergin, § 47, и Maszni, § 51).

37. В дейст ви тел ност ед но та ко ва въз ла га не in abstracto мо-
же да поста ви за сег на ти те ци вил ни ли ца в зна чи тел но по-раз лич-
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но по ло же ние от то ва на граж да ни те, изпра ве ни пред съ ди ли ща та 
с об ща ком пе тент ност. Въпреки че воен ни те съ ди ли ща мо гат да 
спаз ват нор ми те на Конвенцията в съ ща та сте пен, как то и съ ди-
ли ща та с об ща ком пе тент ност, раз ли чия в тре ти ра не то, свър за ни 
с естест во то и цел та на те зи съ ди ли ща, мо же да съз да дат проблем 
във връз ка с ра вен ст во то пред пра во съ дието, което тряб ва да се 
из бяг ва, до кол ко то е въз мож но, осо бе но по на ка за тел ни де ла (го-
ре ци ти ра ни те де ла Ergin, § 48, и Maszni, § 52).

3. Приложение на те зи прин ци пи по настоящо то де ло
38. В настоящия слу чай Съдът от бе ляз ва, че по си ла та на за-

ко но ви те разпо ред би от нос но юрис дик цията на воен ни те съ ди ли-
ща жал бо по да те лят, кой то не е бил свър зан с лоял ност или под-
чи не ние с ар мията, все пак е бил изпра вен пред воен ни те съ ди ли-
ща за престъпле ния от общ ха рак тер (вж. § 6 по-горе).

39. По настоящо то де ло, до кол ко то до во ди те на жал бо по да-
те ля за оспор ва не как то на не за ви си мост та, та ка и на безпристраст-
ност та на воен ни те съ ди ли ща се ос но ва ват на ед ни и съ щи фак ти 
и ед ни и съ щи ар гу мен ти, Съдът ще раз гле да два та въпро са заед-
но (вж. mutatis mutandis го ре ци ти ра но то де ло Maszni, § 54, го ре-
ци ти ра но то де ло Ergin, § 50, Incal сре щу Турция, 9 юни 1998 г., 
§ 65, Recueil 1998 IV, и Çiraklar сре щу Турция, 28 ок том в ри 
1998 г., § 38, Recueil 1998 г. VII).

40. Съдът от бе ляз ва, че Военният съд се е произ не съл по де-
ло то на жал бо по да те ля в състав от един съ дия и два ма съ деб ни 
за се да те ли, а Военно-апе ла тив ният съд се е произ не съл в състав 
от три ма воен ни съ дии (вж. § 8 и 10 по-горе).

41. Във връз ка с то ва Съдът от бе ляз ва, че ста ту тът на воен-
ни те съ дии пре доста вя опре де ле ни га ран ции за не за ви си мост и 
безпристраст ност. Така воен ни те съ дии пре ми на ват съ ща та про-
фе сионал на под го тов ка ка то ко ле ги те им от граж дан ски те съ ди-
ли ща и се пол з ват от кон сти ту цион ни га ран ции, иден тич ни на те-
зи, от които се пол з ват съ диите към граж дан ски те съ ди ли ща, до-
кол ко то те са наз на че ни от Висшия съ де бен съ вет, нес ме ня еми са 
и имат ста бил ност на своята длъж ност (вж. § 13 по-горе).

42. От дру га стра на, Законът за съ деб на та власт пред виж да 
воен ни те съ дии да бъ дат под чи не ни на воен на дис ципли на (вж. 
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§ 16 по-горе). След ка то бъ дат наз на че ни, воен ни те съ дии вли зат 
в струк ту ра та на воен нослу же щи те и им се прис воява зва ние. 
Съдебните за се да те ли на воен ния съд пък ви на ги са ар мейски 
офи це ри, наз на че ни от Об що то събра ние на съ диите на Военно-
апе ла тив ния съд по пред ло же ние на ко ман ди ри те на воен ни те 
части. Следователно об ви ня ем мо же да бъ де приз нат за ви но вен 
и осъ ден от военен съд въз ос но ва на еди но душ ния вот на два ма-
та съ деб ни за се да те ли (вж. § 15 по-горе).

43. Вярно е, че по от но ше ние на ста ту та на воен ни те съ дии 
бъл гар ско то за ко но да тел ст во пред виж да ре жим, мно го бли зък до 
то зи на ста ту та на съ диите по граж дан ски де ла (вж. § 13 и 16 по-
горе). Освен то ва при раз глеж да не то на де ла та от воен ни те съ ди-
ли ща и от на ка за тел ни те съ ди ли ща с об ща ком пе тент ност се при-
ла гат ед ни и съ щи про це су ал ни пра ви ла. Въпреки то ва еле мен ти 
ка то под чи не ност та на воен ни те съ дии на воен на та дис ципли на, 
офи циал на та им при над леж ност към струк ту ра та на воен нослу-
же щи те, как то и ста ту тът на съ деб ни те за се да те ли във воен ния 
съд, които по де фи ни ция са ар мейски офи це ри, во дят до пред по-
ло же нието, че воен ни те съ ди ли ща по бъл гар ско то за ко но да тел ст-
во не може да се счи тат за ек ви ва лент ни на съ ди ли ща та с об ща 
ком пе тент ност. Съдът на ми ра, че е въз мож но те зи ха рак те ристи-
ки на воен ни те съ ди ли ща да по ро дят из вест ни съм не ния от нос но 
тях на та не за ви си мост и безпристраст ност (вж. mutatis mutandis 
Tanışma сре щу Турция, № 32219/05, § 83, 17 ноем в ри 2015 г., го-
ре ци ти ра но то де ло Maszni, § 56, и Miroshnik сре щу Украйна, 
№ 75804/01, § 64, 27 ноем в ри 2008 г.).

44. Във връз ка с то ва след ва да се от бе ле жи, че за да обос но-
ве ком пе тент ност та на воен ни те съ ди ли ща спря мо жал бо по да те-
ля, Правителството твър ди, че тя е не об хо ди ма, за да мо гат те зи 
съ ди ли ща да напра вят ана лиз на съв куп ност та от фак ти. Съдът 
от бе ля зва, че Правителството се по зо ва ва глав но на връз ка та 
меж ду престъпле нията, в които са об ви не ни жал бо по да те лят и 
дру ги те об ви ня еми – престъпле ния, свър за ни с деяния, из вър ше-
ни в рам ки те на престъп на гру па, ор га ни зи ра не то и ръ ко во де не то 
на та ка ва гру па, – как то и на съ участието на об ви ня еми те. Съдът 
оба че от бе ляз ва съ що, че спо ред бъл гар ско то за ко но да тел ст во де-
ла та, свър за ни с престъп ни гру пи, по пра ви ло по па дат в ком пе-
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тент ност та на Специализирания на ка за те лен съд. Всъщност един-
ст ве на та при чи на, по която де ло то е би ло раз гле да но от воен ни те 
съ ди ли ща, е, че един от об ви ня еми те е бил част от съста ва на въ-
оръ же ни те си ли, ка то чл. 411а, ал. 2 НПК пред виж да, че ком пе-
тент ност та на воен ни те съ ди ли ща има приори тет пред ком пе-
тент ност та на Специализирания на ка за те лен съд (вж. § 6 и 14 по-
горе).

45. С оглед на то ва Съдът при пом ня уста но ве ния в съ деб на-
та му прак ти ка прин цип, че пра во мо щията на воен но то на ка за-
тел но пра во съ дие след ва да се разпрости рат вър ху ци вил ни ли ца 
един ст ве но при на ли чие на на ло жи тел ни при чи ни, обос но ва ва щи 
по доб на си ту ация (го ре ци ти ра ни те де ла Ergin, § 47, и Maszni, 
§ 51). Този прин цип е в съ от ветст вие и с меж ду на род на та тен ден-
ция за из ключ ва не от юрис дик цията на воен ни те съ ди ли ща на на-
ка за тел но то пра во раз да ва не по от но ше ние на ци вил ни ли ца (вж. 
§ 17 – 20 по-горе). Наличието на та ки ва „на ло жи тел ни при чи ни“ 
тряб ва да бъ де до ка за но във все ки от де лен слу чай, по ра ди което 
аб страк т но то въз ла га не от стра на на на ционал но то за ко но да тел-
ст во на опре де ле ни ка те го рии престъпле ния на воен ни те съ ди ли-
ща не мо же да бъ де доста тъч но. В настоящия слу чай разпо ред би-
те на бъл гар ския НПК de facto пред виж дат из клю чи тел на ком пе-
тент ност на воен ни те съ ди ли ща за раз глеж да не на де ла за пре-
стъпле ния, из вър ше ни съв мест но от воен нослу же щи и ци вил ни 
ли ца, до ри из вън воен ни те дейности.

46. Съдът под чер та ва осо бе но то зна че ние на на чи на, по кой-
то престъпле нието, в което е об ви нен жал бо по да те лят, е по ве ре-
но на воен ни те съ ди ли ща. Във връз ка с то ва Съдът от бе ляз ва, че 
де ло то е би ло под съд но на воен ни те съ ди ли ща и е раз гле да но от 
тях въз ос но ва на прав ни те разпо ред би от нос но юрис дик цията на 
воен ни те съ ди ли ща – при лип са на оценка на от дел ни те об-
стоятел ст ва ос вен на фак та, че един от об ви ня еми те е бил воен-
нослу жещ към мо мен та на из вър ш ва не на деянията, и сле до ва-
тел но без раз глеж да не in concreto (вж. § 36 по-горе). Ако е би ло 
ра зум но на ционал ни те власти да взе мат пред вид слож ност та на 
престъпле нията по об ви не нието, Съдът счи та, че в настоящия 
слу чай тряб ва да се от че тат и дру ги фак то ри. Така Съдът от бе ляз-
ва, че де ло то на жал бо по да те ля се от на ся до престъп на гру па, от 
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която са мо един от пред по ла гаеми те чле но ве е имал ста тут на 
воен нослу жещ по вре ме на из вър ш ва не то на деянията, и ня ма 
престъпле ние сре щу въ оръ же ни те си ли или на ли чие на как во то и 
да е на ру ше ние сре щу соб ст ве ност та на ар мията.

47. Съдът се съгла ся ва, че съ обра же нията за връз ка та меж ду 
престъпле нията и за на ли чието на съ участие са в под кре па на те-
за та, че всич ки об ви ня еми след ва да бъ дат съ де ни от един и съ щи 
съд. Необходимостта от раз глеж да не на де ло то от военен съд оба-
че не мо же да се счи та за аб со лют на. В ня кои слу чаи напри мер 
мо же да се пред ви ди всич ки об ви ня еми да бъ дат съ де ни от граж-
дан ски съд. Следователно Съдът не мо же да приеме пред ста ве-
ния от Правителството ар гу мент, че те зи съ обра же ния са ми по 
се бе си са доста тъч ни „на ло жи тел ни при чи ни“ по настоящо то де-
ло, които да обос но ва ват съ де бен про цес сре щу ци вил но ли це 
пред военен съд (вж. mutatis mutandis го ре ци ти ра но то де ло Ahmet 
Doğan, § 30).

48. Вярно е, че въпре ки из рич на та разпо ред ба на чл. 396, 
ал. 2 НПК, пред виж да ща из клю чи тел на ком пе тент ност на воен-
ни те съ ди ли ща за всич ки престъпле ния, из вър ше ни в съ участие 
от ци вил но ли це и воен нослу жещ, Върховният ка са ционен съд е 
раз гле дал ар гу мен та на жал бо по да те ля от нос но лип са та на не за-
ви си мост и безпристраст ност на те зи съ ди ли ща (вж. § 12 и 14 по-
горе). Съдът оба че от бе ляз ва, че вър хов на та ин стан ция не е из-
вър ши ла ана лиз, кой то да ѝ поз во ли да уста но ви не доста тъ ци те, 
из тък на ти в настоящо то де ло (вж. § 46 по-горе). Като ка са ционен 
съд Върховният ка са ционен съд не разпо ла га с пъл на та ком пе-
тент ност да пре раз гле да де ло то. Предвид из клю чи тел на та ком пе-
тент ност на воен ни те съ ди ли ща, произ ти ча ща пря ко от за ко но ви-
те разпо ред би, оплак ва не то на жал бо по да те ля пред вър хов на та 
съ деб на ин стан ция не мо же да про ме ни с ни що про це ду ра та (вж. 
го ре ци ти ра ни те де ла Рор и др., § 56, и Maszni, § 58).

49. Предвид го респо ме на ти те еле мен ти, раз гле да ни по-спе-
циал но в свет ли на та на из ло же ни те по-го ре раз ви тия на меж ду на-
род но ни во (вж. § 17 – 20 по-горе), Съдът счи та, че съм не нията, 
пов диг на ти от жал бо по да те ля по от но ше ние на не за ви си мост та и 
безпристраст ност та на воен ни те съ ди ли ща, мо же да се раз глеж-
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дат ка то обек тив но обос но ва ни (вж. mutatis mutandis го ре ци ти ра-
ни те де ла Maszni, § 59, Ergin, § 54, и Incal, § 72 in fi ne).

50. Следователно е на ли це на ру ше ние на чл. 6, § 1 от Кон-
венцията.

II. Ïðèëîæåíèå íà ÷ëåí 41 îò Êîíâåíöèÿòà
51. Съгласно чл. 41 от Конвенцията:
„Ако съдът установи, че е имало нарушение на конвенцията или 

на протоколите към нея и ако вътрешното право на високодоговарящата 
страна допуска само частично обезщетение за последиците от това на-
рушение, съдът присъжда, ако това е необходимо, справедливо обез ще-
тение за потърпевшата страна.“

A. Вреди
52. Жалбоподателят пре тен ди ра 5000 ев ро за не иму щест ве-

ни вре ди, които счи та, че е пре тър пял в ре зул тат от раз глеж да не-
то на де ло то му от воен ни те съ ди ли ща.

53. Правителството оспор ва те зи пре тен ции и мо ли Съда да 
ги от хвър ли. Намира ги за пре ко мер ни и не обос но ва ни и счи та, 
че уста но вя ва не то на на ру ше ние са мо по се бе си пред ставля ва 
доста тъч но спра вед ли во удовлет во ре ние.

54. Съдът при пом ня, че е приел за уста но ве но, че по 
настоящо то де ло е на ли це на ру ше ние на чл. 6, § 1 от Конвенцията, 
по ра ди което от съж да, че мо же да се приеме, че жал бо по да те лят 
е изпи тал из вестен дистрес пред вид об стоятел ст ва та по де ло то. С 
оглед на естест во то на на ру ше нието Съдът опре де ля по спра вед-
ли вост, че на жал бо по да те ля след ва да бъ де при съ де на су ма та от 
2500 ев ро за не иму щест ве ни вре ди.

B. Разходи и раз носки
55. Жалбоподателят пре тен ди ра и 3120 ев ро за раз носки те 

по про це ду ра та пред Съда, които твър ди, че въз ли зат на 2220 ев-
ро ад во кат ски хо но ра ри и 900 ев ро раз хо ди за пре во ди. Той пред-
ста вя до го вор, кой то е склю чил с ад во ка та си на 1 ноем в ри 
2016 г., и декла ра ция за вло же ния от нея труд за об що 52 ча са, 
при ча со ва став ка от 60 ев ро. Жалбоподателят обяс ня ва, че пре-
во дът на су ма та е из вър шен в ад во кат ска та кан то ра на пред ста ви-
те ля му съ що въз ос но ва на по ча со ва став ка от 60 ев ро. Моли су-
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ми те, при съ де ни от Съда за раз носки, да се изпла тят ди рек т но на 
ад во ка та му г-жа Й. Ч. Вандова.

56. Правителството оспор ва те зи пре тен ции, ка то твър ди, че 
те са пре ко мер ни и че пред ста ве ни те в тях на под кре па до ку мен ти 
не пред ставля ват доста тъч но до ка за тел ст во за за яве ни те раз хо ди 
и раз носки.

57. Съгласно съ деб на та прак ти ка на Съда един жал бо по да-
тел мо же да по лу чи въз ста но вя ва не на напра ве ни те от не го раз хо-
ди и раз носки са мо до сте пен та, в която се уста но ви тях на та 
дейст ви тел ност, не об хо ди мост и ра зу мен ха рак тер на став ки те за 
пла ща не. По настоящо то де ло, ка то взе пред вид до ку мен ти те, с 
които разпо ла га, и своята съ деб на прак ти ка, Съдът на ми ра за ра-
зум но да при съ ди на жал бо по да те ля су ма та от 1500 ев ро. 
Посочената су ма след ва да се изпла ти ди рек т но на не го вия ад во-
кат г-жа Й. Ч. Вандова по смет ка та на Адвокатско дру жест во 
Доковска, Атанасов и съд руж ни ци.

C. Мораторни лихви
58. Съдът счи та за умест но мо ра тор ни те лихви да бъ дат об-

вър за ни с пре дел на та став ка по заеми на Европейската цен трал на 
банка, към която да се до ба вят три про цент ни пунк та.

ÏÎ ÒÅÇÈ ÑÚÎÁÐÀÆÅÍÈß ÑÚÄÚÒ ÅÄÈÍÎÄÓØÍÎ
1. Обявява жал ба та за допустима;
2. Приема, че е на ли це на ру ше ние на чл. 6, § 1 от Кон вен-

цията;
3. Приема:
а) че в рам ки те на три ме се ца от де ня, в кой то съ деб но то ре-

ше ние ста не окон ча тел но на ос но ва ние чл. 44, § 2 от Конвенцията, 
дър жа ва та от вет ник тряб ва да изпла ти на жал бо по да те ля след ни-
те су ми, кон вер ти ра ни в бъл гар ски ле вове по кур са, ва ли ден към 
да та та на пла ща не то:

2500 EUR (две хи ля ди и петсто тин евро) плюс вся как ви да-
нъ ци, които би моглo да се на числят на жал бо по да те ля, за не иму-
щест ве ни вре ди, които да се пре ве дат ди рек т но по смет ка та на 
жал бо по да те ля;
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1500 EUR (хи ля да и петсто тин евро) плюс всич ки да нъ ци, 
които би моглo да се на числят на жал бо по да те ля, за раз хо ди и 
раз носки, които да се пре ве дат по смет ка та на Адвокатско дру-
жест во Доковска, Атанасов и съд руж ни ци;

б) че от из ти ча не то на го респо ме на тия три ме се чен срок до 
пла ща не то се дъл жи проста лихва вър ху го ре по со че ни те су ми в 
раз мер, ра вен на пре дел на та став ка по заеми на Европейската 
цен трал на банка, за сро ка на за ба ва, към която се до ба вят три 
про цент ни пунк та;

4. Отхвърля иска за спра вед ли во обез ще те ние в оста на ла та 
му част.

Изготвено на френ ски език и опо весте но пис ме но на 28 
ноем в ри 2019 г. на ос но ва ние чл. 77, § 2 и 3 от Правилата на Съда.

Клаудия Вестердик   Ангелика Нусбергер
Секретар     Председател


